
Via het traject van de oude spoorlijn Spa-Trois-Ponts

Duur: 2 uur

Afstand: 7 km 

Vertrekpunt: Sart Station

Wegwijzer: 

Praktische informatie

Sart Station-Roquez

Moeilijkheidsgraad: 

De kruising waar vandaan men vertrekt 
is iets lager gelegen. Ruime parkeerge-
legenheid vindt men dicht bij het bord 
met uitleg naast de autogarage (1). Ga 
in de richting van het gehucht Wayai. 
Loop 100m naar beneden en neem de 
weg rechts naar Roquez. Neem de 2e 
weg links en vermijdt het paadje rechts. 
Door het opgaand hout naar beneden 
lopen tot aan de talud van de auto-
baan. Ga nu linksaf en loop ongeveer 
100m langs het hek van de autobaan. 
Volg de met stenen verharde weg. Bij 
de grote weg rechtsaf naar de rustbank 
“Louis Potelle” (2).
Onder de autoweg doorgaan en de 
weg aan de linker- en rechterkant 
vermijden en het weggetje schuin links 
voor ongeveer 50m volgen. Bij het 
verlaten van de weg, de weg rechts 

vermijden en linksaf gaan en daarna 
direct naar rechts (slagboom van de 
bosdienst). De hoofdweg volgen, ver-
volgens de oude spoorlijn oversteken 
om uw wandeling op het bospad aan 
uw linkerkant voort te zetten. 
Aan de kruising gekomen, linksaf 
de geasfalteerde weg (komende van 
Malchamps) nemen en onder de auto-
baan doorgaan. Op de hoofdweg blij-
ven tot de kruising met de weg “Avenue 
Joseph Jongen (3)” en de weg “Avenue 
Pirenne”. Bij dit punt gekomen neemt 
U links de weg “Avenue J. Jongen”, 
waarna U de boerderij van Damzai 
passeert, waar nu restaurant “Damzai” 
gevestigd is. Ga daarna de eerste weg 
rechts om bij de grote weg te komen 
en daarna naar links om weer bij de 
parkeerplaats te komen.

VVV van “Pays des Sources” Spa: +32 (0)87 79 53 53 

VVV van Jalhay-Sart: +32 (0)87 47 47 37

W
a

n
d

el
in

g
 5

4:
 Ja

lH
aY

>>
> 

Sa
rt

 S
ta

ti
on

-R
oq

ue
z



Wat geschiedenis...
• Sart-Station (1) :
Hoewel de spoorweg Spa-Trois-Ponts al meer dan 30 
jaar buiten gebruik is gesteld, blijft men de plek waar 
nog altijd het oude station van Sart staat “Sart-Station” 
noemen. Op de voorgevel van het gebouw staat “Sart-
lez-Spa“ geschreven. Het gebouw is nu een restaurant 
en men kan er ook overnachten.
• Louis Potelle (2) :
Oud-gemeentesecretaris van Sart.
• Joseph Jongen (3) :
Componist en professor aan het conservatorium van 
Luik, overleden in 1953.
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