Wandeling 48: JALHAY
>>> Croupet du Moulin

Praktische informatie
Duur: 2 uur
Afstand: 8 km
Moeilijkheidsgraad:
Vertrekpunt: Marktplaats van Sart
Wegwijzer:
VVV van “Pays des Sources” Spa: +32 (0)87 79 53 53
VVV van Jalhay-Sart: +32 (0)87 47 47 37

Croupet du Moulin - Royompré - Rassouster
Terug in het verleden van onze metaalverwerkende industrie
Ter hoogte van de fontein neemt U de
weg die naar Croupet du Moulin voert.
Na ongeveer 250m neemt U het weggetje links. Deze weg wordt nu snel
gekruist door de autobaan. Enkele
meters verder gaat U onder de eerste
boog van het viaduct door.
Blijf rechts aanhouden, de weg loopt nu
naar beneden langs een klein privé- bos
en komt weldra bij een kruising met een
andere weg die U naar rechts volgt,
nu weer omhoog lopend tot U bij een
rustbank komt. U kijkt nu op een grote
villa, “Manoir Croupet du Moulin”, een
toeristenverblijf voor groepen.
Neem nu het steile weggetje, dat langs
deze imposante villa naar beneden
loopt. Aan het einde van deze weg

staat de oude molen van Sart.
U komt nu aan enkele huizen voorbij
en enige meters verder steekt U het
bruggetje over de Hoëgne over. Neem
nu de weg links die kort, maar sterk
stijgt. Op de top gekomen blijft U op
hetzelfde pad, dat nu licht naar beneden loopt. De weg wordt breder en U
steekt het riviertje “Ru de Dison” over,
een zijriviertje van de Hoëgne.
Vervolg uw weg tussen de weiden
door alvorens U bij een tweede bruggetje komt dat U oversteekt en U bij het
“strand van de Hoëgne brengt. Bij het
gehucht Royompré neemt U links een
weg die U volgt tot de 1e bocht. U gaat
nu het bos in via een smal paadje dat
U voor ongeveer 750m volgt. Het pad
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loopt boven over de linkeroever van de
Hoëgne, een zeer schilderachtige plek.
Bij Ru de Rogneux, de weg voortzetten
tot U op een geasfalteerde weg komt,
vlakbij een rustbank. Negeer deze weg
en neem de uiterst rechtse weg, die
afdaalt naar de vallei.
Onder het viaduct van de autobaan
gaat U onder een indrukwekkende
boog door en zet U uw weg, die nu
licht stijgt, voort. Bij de tunnel die o.a.
naar Tiège loopt, neemt U de weg links
en loopt U tussen de weiden door; het
is de weg “Chemin du Sang”. U komt
nu ook langs de oude boerderij van het
Kasteel “Detrooz” en uiteindelijk komt
U weer terug bij het uitgangspunt van
uw wandeling.
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