
Kleine paadjes en grote bossen aan de Maas

Praktische gegevens

LENGTE: 19 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN: NGI 47 (1:50.000)
VERTREKPUNT: In de oude dorpskern van Dave aan de Maas, vier kilometer ten

zuiden van Jambes. De enige manier om met de wagen het vertrekpunt te bereiken is
de  N947  te  verlaten  ter  hoogte  van  het  kasteel  en  het  wegje  over  en  langs de
spoorweg te volgen. Er  zijn  enkele  parkeerplaatsen  bij  de kleine kerk gewijd aan
Saint-Martin en even verder langs de Maasoever. 

Dave is een kleine deelgemeente van Namen. Het prachtig kasteel aan de Maas, het grootste eiland van ons land l'Île de
Dave, de zeilclub, het fort van Dave, het zijn allemaal  drogredenen om een wandeling hier te laten starten. Het is het
netwerk van kleine paden in en rond het dorp dat ons naar hier haalde. Ze lopen tussen oude muren, in tunneltjes onder de
spoorweg, langs beekjes en weiden, langs achtertuintjes en een enkele keer er zelfs door. We vinden deze paadjes op de
noordelijke zijde van de wandeling, tussen Dave en Naninne.
In totaal loopt ongeveer zes kilometer van de wandeling door grote bossen, over boswegen en -paden in alle soorten, van
breed en berijdbaar tot smal en overgroeid en een paar keer nogal steil. Buiten de bossen lopen we rond de dorpen Lustin,
Sart-Bernard en Naninne in mooie open landschappen. Het gehucht Fonds de Lustin ligt fotogeniek in de uitzonderlijk groene
en rustige vallei van een beek.
De wandeling kent drie klimmetjes, in totaal moet 450 meter hoogteverschil overwonnen worden. De kapelletjes ten oosten
van Lustin en ten westen van Sart-Bernard bieden welgekomen rustplaatsen op de wandeling.

Beschrijving

Vertrek aan de Maas. Loop even de Rue de Rivage af met de rivier aan je linkerhand. Net na nummer 20 en net voor de
zeilclub sla je rechtsaf in een kiezelpaadje tussen natuurstenen muren. Dit paadje heet de Ruelle du Secretaire. Achter de
kerk volg je het kiezelpad naar links. Je komt uit op een straatje langs de spoorweg bij enkele containers, je gaat rechtsaf
over asfalt. Even verder, bij het kruispunt van de Rue de la Vieille Eglise met de Rue du Château de Dave, linksaf en bukken.
Twee tunneltjes brengen je onder spoorweg en hoofdweg. Je komt uit op een straat waar je even naar rechts gaat. Snel
verlaat je de straat weer en je gaat linksaf in een smal kiezelpad tussen tuinen, de Pîsinte do Pré Cap. Ter hoogte van een
kasteeltje rechtdoor en met het paadje, de Rue de Marchonvaux, mee naar rechts bochten. Je laat een paadje links liggen en
je volgt rechtdoor, tussen afsluitingen. Voorbij de casa steek je een beekje over en je blijft de beek volgen tot bij de volgende
brug. Hier steek je de beek over en het pad brengt je naar boven. De straat steek je schuinlinks over en je volgt de Haie des
Pauvres, een kiezelweg die snel een pad tussen hagen wordt. Je komt weer op een asfaltweg. Slechts even volg je deze
asfaltweg naar rechts, je slaat al snel linksaf in de Rue de Rêche-Terre. Deze asfaltweg klimt stevig en biedt je een uitzicht op
de oude kern van Dave waar je vertrok.
Boven bij het laatste huis ga je rechtdoor een vlakke bosweg op en wat verder kies je links, een weg langs de bosrand. Sla
rechtsaf in de eerste bosweg, deze vertrekt bij een bank met uitzicht. De bosweg stijgt. Bij een splitsing kies je links een
andere bosweg die verder stijgt door het loofbos. Boven kom je op een kruispunt van boswegen: steek hier de berijdbare
bosweg over  en vervolg in dezelfde richting over  een vlak graspad tussen sparrenbossen. Je loopt deze mooie grasweg
helemaal uit, in totaal ongeveer 1,2 kilometer lang. Onderweg steek je een keer een belangrijke bosweg over. De weg eindigt
op een berijdbare bosweg.
Je volgt  deze bosweg even naar  rechts maar  vijftig meter  verlaat  je de weg reeds: bij  een  omwoeld stuk bos aan de
linkerkant vertrekt een zalig smal bospaadje door het loofbos. Na een halve kilometer kom je op een kruispunt. Hier ga je
rechtdoor met een pad dat een beekvalleitje induikt. Wanneer het pad vlak bij de beek komt te lopen, krijg je te maken met
wat rotsjes. Je volgt de beek tot op een asfaltwegje. Enkele meters naar links en dan naar rechts, op de stenen brug kan je
even bekomen van de 3 kilometers schoonheid die je net achter de rug hebt.
Ga de brug over en volg het asfaltwegje. Bij een hoevetje ga je links een ander asfaltwegje. Het wegje stijgt en brengt je op
een hoofdstraat. Volg deze straat naar links. Net na nummer 47 en bij een bord met de plaatsnaam Fonds de Lustin kies je
rechtsaf een smal kiezelpad. Een volgend asfaltwegje steek je schuinrechts over en je gaat een stijgend graspad op. Het pad
draait naar links en klimt stevig door een bos. Na een bocht naar rechts kom je uit op een asfaltwegje. Volg dit asfaltwegje
rechtdoor tussen de huizen. Al snel kom je weer op de hoofdstraat. Sla rechtsaf en volg deze Rue Pepin 600 meter lang. De
weg klimt naar het centrum van Lustin, rechts kan je de kerk zien liggen. Bij een kapel en bij het voetbalveld van AC Lustin
sla je linksaf in een asfaltwegje, de Rue Saint-Roch.
Voorbij de huizen loop je aangenaam door de velden en heb je mooie uitzichten. Bij een kapel ga je rechtdoor de Rue d’Arson
Voie op en even verder, op de plaats Les Dossias, sla je rechtsaf in een andere veldweg. Wanneer de veldweg naar rechts
draait ga je rechtdoor in een minder gebruikte grasweg. Voorbij een strookje bos aan de rechterkant van de weg moet je
goed opletten: ter hoogte van enkele chalets rechts moet je linksaf slaan, een smal en weinig gebruikt pad langs de rand van
een akker rechts en langs de afsluiting van de grote weide links. Bij het einde van de weide daalt het pad verder door het
bos. Je komt met dit pad uit op een asfaltwegje, volg dit asfaltwegje naar rechts.
Hou bij een splitsing rechts en loop verder tussen mooie huizen. De weg draait bij een beekvalleitje naar links en je volgt de
asfaltweg verder. Ter hoogte van een hek van een huis links verdwijnt het asfalt. Je loopt verder rechtdoor in de kiezelweg.
Vanaf deze weg heb je mooie uitzichten op de bossen en op de groene vallei van de Ruisseau de Tailfer. Bij de bosrand kies je
links, een graspad dat langs een eigendom naar het bos klimt. Je loopt het bos in over een mooie weg. De weg loopt even
naast een beekje en stijgt dan wat. Je moet dezelfde weg vanaf het beekje een kilometer lang volgen. De weg volgt de vallei
maar wel op enkele tientallen meters van de beek verwijderd. Onderweg, wanneer de sparren plaats maken voor loofbos,
verandert de weg in een grasweg. De weg eindigt op een andere weg.
Je gaat niet naar rechts de beek over maar je slaat de weg naar links in. Enkele tientallen meters verder verlaat je deze weg
reeds: bij een wandelpaaltje sla je linksaf in een smaller pad. Het pad stijgt met de allures van een bergpad door het bos en
brengt je vijftig meter hoger bij een bredere bosweg. Je gaat op deze bredere bosweg rechtdoor. Blijf deze weg 1,2 kilometer
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rechtdoor volgen, eerst nog door het bos en nadien tussen weiden en akkers. Je komt uit bij het kerkhof van Sart-Bernard.
Bij de kapel steek je de straat Saint-Denys over en je gaat een asfaltwegje op. Bij huis nummer 90 ga je naar rechts in een
graspad tussen hagen. Het pad brengt je op een asfaltwegje. Linksaf tussen recente huizen. Je bocht met de asfaltweg mee
naar rechts maar onmiddellijk na deze bocht kies je links een smal pad tussen weideafsluitingen. Het pad loopt even door een
weide en brengt je dan op een bredere weg. Deze brengt je naar links het Bois Naquion in. Je moet deze weg een hele tijd
volgen. Na anderhalve kilometer door het bos kan je rechts de weiden aan de bosrand zien. Hier moet je goed opletten want
je moet de volgende weg rechts nemen, tegenover een plek met lage begroeiing. Het begin van de weg is door geen enkele
bewegwijzering te herkennen. In elk geval moet je met de weg reeds na 50 meter het bos uitkomen en een ruim panorama
voor je zien. Met de prachtige grasweg daal je verder tussen de weiden.
Je komt bij de eerste huizen van het lager gelegen deel van Naninne. Volg de asfaltweg rechtdoor. Waar de asfaltweg een
bocht naar rechts maakt, ruil je de asfaltweg voor een grasweg links. Je loopt tussen weilanden. Verderop duikt het pad in
een uitgesleten loop naar beneden. Het pad komt uit op een asfaltweg. Je neemt niet de asfaltweg, maar je slaat scherp
linksaf in het oude koeienpad Voie dès Vatches. Dit pad stijgt en loopt tussen afsluitingen verder. Je komt na 600 meter uit
op een asfaltwegje, rechtdoor hier.
Blijf dit asfaltwegje Rue du Pont de Bois een ganse tijd volgen. Onderweg laat je een zijweg links, een zijweg rechts, twee
voetpaden rechts en een weg links liggen. Op het einde van de Rue du Pont de Bois steek je de Rue des Fonds de Dave schuin
naar  rechts over  en daal  je  even langs een  nieuw huis.  Vrijwel  onmiddellijk  kan je  kiezen  uit  twee paden, beide met
voetgangersdoorgang. Kies het linkse pad. Het pad steekt een beekje over en brengt je op asfalt. Ga rechtdoor de stijgende
Rue des Nolettes op. Na 100 meter sla je rechtsaf in de Rue du Brondia. Je komt bij het laatste huis van de straat, het huis
met nummer 21. Ga hier rechtdoor over de rechterkant van de tuin. Via een poortje kan je een volgende tuin ingaan. Steek
het mooi onderhouden grasveld over. Via een poortje aan de andere kant van het grasveld kom je op een pad dat je linksaf
volgt. Het pad loopt tussen bomen en langs tuinen. Het brengt je weer in de Rue des Nolettes. Onmiddellijk rechtsaf kan je
weer de Haie des Pauvres inslaan. Je keert terug naar de dorpskern van Dave over dezelfde paadjes waarmee je vertrok, als
je ze tenminste nog terugvindt.
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