Wandeling 49: JALHAY
>>> Sart-Wayai-Stockai

Praktische informatie
Duur: 2.15 uur
Afstand: 10 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

Sart-Wayai-Stockai
Doorwaadbare plekken aan de rivier Wayai
Start bij het VVV van Jalhay-Sart en
neem de weg die tegenover en in
het verlengde van Brasserie/Restaurant
“Au Beau S’Art” ligt.
Aan het einde van deze weg, steekt U
de hoofdweg over (N640) en neemt U
de weg die uitkomt in de buurt van de
openbare school van Sart.
Ga nu linksaf en loop door tot de eerste
weg rechts, die “Chemin des Vaches”
heet, (pas op want ietsje hiervoor ligt
een weggetje tussen twee huizen dat
naar een boerderij loopt); loop nu naar
beneden tot de waterput met het kleine
kapelletje “Chapelle St. Appoline” (1)
aan de rand van de weg van Wayai.
Ga nu linksaf en loop omhoog gedurende ongeveer 50m; hierna neemt U

de weg naar rechts, waarna U eerst
de brug « Sur la Lohette » en daarna
de brug “Hazinelle” (2 ) oversteekt, die
over de rivier de Wayai liggen.
Ga linksaf nadat U de brug overgestoken bent en loop langs het water
omhoog. Hierna de brug “Rolé Pagnou”
oversteken en ongeveer 500m verder
komt U bij de oude spoorlijn uit (lijn
44a), die nu deel uitmaakt van de Préravel (fiets- en wandelpad over een
oude spoorlijn), dit na talrijke trappen
overschreden te zijn. Ga nu naar rechts
en na 100m neemt U de bosweg aan
uw linkerhand. Aan de stervormige
kruising rechtdoor lopen.

Alternatief A :

Alternatief B :

** Ga voor de boerderij langs.
Steek de weg Sart- Nivezé over en
ga de landweg naar beneden om bij
de rivier Wayai te komen en steek de
brug pont du Bougnou (3) over. Op
50m stroomopwaarts de weg langs de
waterzuivering volgen en daarna links
een paadje nemen dat al slingerend
over de helling van “La Heid de Sart”
loopt, tot U aan de rechterkant bij de
brug van Stavelot komt. De brug niet
oversteken maar gewoon het pad blijven volgen.**

** Na 100m gaat U linksaf en neemt
U de weg die tussen de weiden doorloopt. U steekt nu de weg Sart- Nivezé
over en loopt in de richting Camping
Spa d’Or (4) en U loopt nu naar beneden naar de brug van Stavelot (5),
steekt die over en U vervolgt het pad
aan de andere kant. **
** Laatste deel van de wandeling, waar
A en B bij elkaar komen:
Ga rechtsaf en ga ongeveer 100m
omhoog en neem het pad aan uw
rechterhand teneinde weer door het
bos omhoog te lopen en uiteindelijk uit
te komen op de weiden van l’Ermitage.
Links ziet U nu het sportcomplex van
F.C. Sart. Ga de weg verder af tot
U aan het kruispunt komt. Neem het
zebrapad tegenover U. Ga nu linksaf,
steek het kruispunt over en loop naar
beneden naar het marktplein van Sart.
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