
Wandeling naar 'Le Boubou'

Praktische gegevens

LENGTE: 19 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 42 en 49 (1:50.000)

VERTREKPUNT: Aan het kerkhof van Dolembreux, ongeveer 20 kilometer ten zuiden
van de stad Luik

Dolembreux is een kleine deelgemeente van Sprimont. Het is even zoeken naar de parkeerplaats bij het kerkhof achter de

kerk. Het begin van de wandeling verkent de onmiddellijke omgeving van het dorp, het landschap is er zacht heuvelend, zeer
groen en doorsneden met beekdalen. Nadien dalen we af naar  het dorpje Méry, in  de vallei  van de Ourthe. Hier  is een
station, als je met de trein komt kan je de wandeling hier dus starten. Er is ook drankgelegenheid aan dit station.

Tussen de huizen achter de kerk van Méry zoeken we een goed verborgen pad dat zigzaggend klimt naar het uitzichtpunt van
Boubou, honderd meter hoger. Hierboven is de oude melkerij van Boubou een verplichte halte: bij zon op het terras, bij
regen onder het afdak, bij kou binnen bij de haard. Het gebouw dateert van 1830 en al vroeg werd het een plaats waar

wandelaars en  jagers kwamen verpozen. Vandaag nog houden  velen  hier  halt  tijdens een  boswandeling op zondag. We
bevinden ons hier aan de rand van het Bois des Manants en onze wandeling trekt gedurende 6 kilometer door dit woud. Op
dit gedeelte bevinden zich verschillende mooie hoogtepunten van de wandeling. We komen bij een uitzichtpunt, genoemd

naar Auguste Donnay. Deze plaatselijke kunstenaar gebruikte de Ourthevallei en het bos als inspiratie voor zijn schilderijen.
We passeren een chantoir, een gat waar een beek in de grond verdwijnt en een ondergrondse loop opzoekt, en de Trou des
Nutons, een grot die in de prehistorie bewoond was. Verder lopen we bijna twee kilometer langs de Chaweresse, een zeer

mooi zijbeekje van de Ourthe. Als we uiteindelijk het Bois des Manants verlaten, komen we in Hayen. Dit gehucht is niet
meer dan een klein groepje huizen in de plaatselijke kalksteen. Op de bank bij een linde en een kruis uit 1857 kan je de
vredige rust van Hayen in je opnemen. Er rest nog slechts anderhalve kilometer, tussen weiden en een enkele keer erdoor.

Ondanks de nabijheid van de autosnelweg E25 en de residentiële druk vanuit de stad Luik, is dit een uitermate verrassende
en gevarieerde wandeling. Slechts een paar paden op deze wandeling zijn wat moeilijker bij nat weer: het zigzagpad naar het
uitzichtpunt van Boubou en het pad langs de Trou des Nutons. De Ruisseau de la Chaweresse moet enkele keren doorgewaad

worden, slechts bij uitzonderlijke omstandigheden zou dit problemen kunnen opleveren.

Beschrijving

Eerste stuk: van Dolembreux naar Méry 9,9km

Daal de Rue Jean Doinet af, draai aan de kerk mee naar links tot op de hoofdweg. Steek hier over en ga de steenslagweg
op. Blijf even staan en let goed op. Je neemt niet de evidente weg die naar links draait maar je houdt rechts aan tot voor

het smeedijzeren hek van een boerderij. Links naast dat hek moet je een smal graspad op, een meter  breed, langs de
natuurstenen muur. Op het einde, op de hoek van het huis, sla je rechtsaf tussen huis en schuur. Dan linksaf, tussen
boerderijgebouwen, op de brede veldweg. De weg daalt af naar een beekje en draait dan naar rechts, langs de bosrand.

Voorbij  het bos draait de weg naar  links en brengt je  op de Route de Hayen. Rechtsaf. Na driehonderd meter, op het
kruispunt met de Fond du Rothys, verlaat je de straat en je slaat rechtsaf in een mooie veldweg. De omzoomde weg steekt
een valleitje over en draait naar links. Bij een rechterzijweg met een bank ga je rechtdoor en je komt tussen de huizen

terecht. Bijf rechtdoor gaan, steek de Rue Piretfontaine over en ga de Rue de la Pêcherie in. De Rue de Stockis laat je links
liggen  maar  20  meter  verder  sla  je  wel  linksaf  in  een  graspad. Je  daalt  tussen  akkers en  weiden. Je  volgt  even  een
beekvalleitje naar links maar het pad klimt dan naar rechts tussen akkers. Het pad eindigt op een brede grasweg die je naar

rechts volgt. Na 200 meter sla je linksaf en op het volgende kruispunt rechtsaf. Deze brede steenslagweg daalt en brengt je
in het gehucht Wachiboux.
De Rue de Wachiboux neem je naar links maar zeer snel verlaat je deze straat en je slaat rechtsaf in een mooie dreef. Deze

dreef loopt in een bebost beekvalleitje. Je steekt de beek over en je laat een toegangsweg rechts liggen. De weg versmalt
tot pad en klimt weg uit de vallei. Het pad eindigt bij een bank in een bocht van een klein asfaltwegje. Kies de rechtertak
van het asfaltwegje. Reeds na de eerste boerderij in het gehucht Haie des Pauvres sla je linksaf in een voetpad. Dat eindigt

op een brede veldweg die je naar rechts volgt. De weg bocht naar links en loopt op het bos af. In het bos wordt de weg een
mooie dalende bosweg. Op het laagste punt loopt de wandeling op een splitsing rechtdoor, maar als je hier  even links
afslaat kom je bij een doorwaadbare plaats in de beek La Haze, een gedroomd plekje om even halt te houden. De wandeling

laat dus de beek links liggen en stijgt de vallei uit. Uit het bos stijg je verder tussen weiden. Ook bij een zijweg links ga je
rechtdoor en je stijgt dus tot op een rijweg.
Deze rijweg steek je over en aan de overkant neem je een brede weg die je al snel tussen de glooiende weiden brengt.

Links krijg je uitzichten op de Ourthevallei. Na 700 meter draai je met de weg mee naar links. Wat verder steekt de weg
een beekje over en staat er een bank om van het mooie landschap te genieten. Je volgt nog even de nu stijgende weg maar
bij het eerste huis aan de rechterkant, net voor het gehucht Haut’gné, sla je rechtsaf in een koeienweg. De weg daalt

tussen weiden. Bij  een beekje sla je  linksaf in  een pad dat naar  een rijweg klimt. Je steekt  over en je neemt aan de
overkant  een  rotsachtig  pad.  Het  pad  stijgt  even  door  bos  en  wordt  dan  een  rechtlijnig  graspad  dat  tussen  weiden
verderloopt. Op het einde van het pad linksaf op een bredere weg. Je komt uit op een rijweg met een alleenstaand huis aan

de overkant. Je moet op een pad geraken dat aan de achterkant van dat huis ligt, daarom ga je eerst even naar rechts op
de rijweg en dan sla je, bij het einde van de bomen, scherp linksaf in een gracht. Het holle rotsachtige pad daalt eerste door
bos en wordt verder een grasweg die langs een weide loopt. De volgende rijweg steek je gewoon over en aan de overkant
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neem je de linkse van twee wegen, een smal en stijgend pad. Het pad loopt eerst door een beboste strook maar loopt verder
tussen  twee  akkers  en  langs  een  paal  van  een  ontmantelde  electriciteitsleiding.  Je  komt  uit  op asfalt  maar  je  slaat

onmiddellijk rechtsaf in een dalende kiezelweg. Bij een manège ga je verder rechtdoor over een smal pad dat daalt tot in
Méry.

Tweede stuk: van Méry naar het uitzichtpunt Donnay 2,2km

Je steekt de Rue du Gobry over en je loopt even langs de Ourthe op de N633. Voorbij het pleintje aan de rechterkant en het
pad langs de Ourthe aan de linkerkant verlaat je de N633 en sla je rechtsaf in een klein straatje. Bij de splitsing kies je

links de Rue Auguste Donnay en je stijgt langs de kerk. Bij de volgende splitsing kies je rechts de Rue des Heids maar al na
enkele meters, tegenover nummer 69, sla je linksaf in een trappenpad. Een asfaltwegje steek je over en je gaat, langs de
brievenbus van nummer 5, een volgend betonnen trappenpad op. Waar het beton eindigt loop je het bos in. Het pad raakt

even aan een afsluiting van een tuin en draait, enkele meters hoger, rechtsaf (wie goed kijkt, ziet hier een smal pad van
links komen). Hier  begint de klim naar Boubou, het pad stijgt  zigzaggend in  de rechterflank van de berg naar  de top.
Onderweg volg je steeds het duidelijkste pad, enkele oude stenen muurtjes kunnen helpen om op het juiste pad te blijven.

Na tien minuten kom je boven bij het uitzichtpunt van Boubou. Neem hier het pad naar rechts dat op de heuvelkam loopt.
Je loopt langs een weide aan je linkerkant. Een private toegangsweg tot de weide laat je links liggen en je loopt nog even
door tot op een splitsing. Het grasveld links in het bos is een parkeerterrein. Sla rechtsaf in de dalende weg en op het

volgende kruispunt rechtsaf, tussen gebouwen in natuursteen. Helemaal op het einde van dit straatje loop je zo de oude
melkerij van Boubou binnen. Op het einde van het terras is er een mooi uitzichtpunt.
Na een halte bij Boubou keer je terug naar het kruispunt bij de parkeerplaats in het bos en je kiest nu rechts de stijgende

bosweg. Je laat een zijweg links liggen en op het volgend kruispunt, bij een reservoir, sla je linksaf. Na 40 meter is er een
zijweg rechts maar je moet de volgende zijweg rechts nemen, nog honderd meter verder. Dit zijpad stijgt licht. Op de kam
neem je een ander pad naar links. Dit mooie pad daalt af op de kam. Het pad eindigt op een brede bosweg. Steek de brede

bosweg over langs het monument van Auguste Donnay en loop rechtdoor tot bij het uitzichtpunt.

Derde stuk: van het uitzichtpunt Donnay naar Hayen 5,5km

Na het uitzichtpunt keer je terug tot bij het monument van Donnay, en dus net niet tot op de brede bosweg. Met je rug
naar het monument steek je het pad van het uitzichtpunt over en je zoekt recht voor je een smal pad. Het smalle pad
vertrekt tussen twee bomen waarvan de rechtse een zwarte pijl  op de achterkant heeft staan. Dit smalle pad duikt een

valleitje in en brengt je bij een verdwijngat. Het pad loopt rond en vlak langs het gat en brengt je even verder bij de Trou
des Nutons, een grot waar je kan schuilen. Verderop zijn er nog rotsen aan de linkerkant van het pad. Je daalt met het pad
rechts van deze rotsen af tot een goed bospad in een prachtige vallei. Sla linksaf en daal verder af. De vallei heeft allures

van een ravijntje. Je moet aan de overkant van de ravijn geraken om daar weer naar boven te lopen. Als je bijna beneden
bent brengt een pad rechts je in het diepste van de vallei bij een brugje, vanwaar je rechts afslaat, weer omhoog door de
ravijn maar nu aan de andere kant. (Avonturiers zullen niet tot beneden gaan vooraleer de ravijn over te steken. Bij een

boom met de letter ‘G’ erop aan de linkerkant van het gewone pad begint rechts een smal spoor waarlangs je aan de andere
kant geraakt.)
Je blijft in de flank van het ravijntje stijgen. Na 600 meter, gerekend vanaf het brugje beneden, is er een zijpad dat van

links komt maar je blijft in dezelfde richting doorgaan. Een eindje verder komt er een weg van rechts maar ook hier blijf je
rechtdoor gaan. Met één van de twee evenwijdige paden klim je de steile helling op. Boven kom je uit op een berijdbare
bosweg. Rechtsaf. Iets meer dan honderd meter verder moet je deze bosweg verlaten en een smal pad links zoeken. Mocht

je de brede bosweg volgen tot er een zijpad van rechts komt en wat verder een van links, dan ben je te ver en moet je
vijftig meter  teruglopen op de brede bosweg. Het smalle pad dat je  moet vinden kan in  het begin  over  enkele meters
overgroeid  zijn  maar  al  snel  draait  het  pad  naar  rechts  en  volgt  de  beek  La  Chaweresse  stroomopwaarts  en  op  de

rechteroever. Meer dan 800 meter lang blijf je langs de beek lopen, onderweg moet je een viertal keer de beek doorwaden.
Uiteindelijk kom je op een groot kruispunt bij een kapel. Hier neem je de bosweg naar rechts. In een bocht naar rechts volg
je de belangrijkste bosweg en je laat dus twee boswegen links liggen. Ongeveer 150 meter voorbij de bocht verlaat je de

bosweg en je slaat haaks linksaf in een goed bospad. Het pad klimt. Onderweg laat je een zijpad links liggen en je klimt
verder. Op een volgend kruispunt steek je gewoon over en je klimt nog even verder. Je loopt nu over de top van de berg en
het pad begint te dalen. Op een volgend kruispunt sla je linksaf in een rechtlijnig bospad. Iets meer dan 200 meter verder

moet je goed uitkijken: waar er een bosweg van links komt moet jij rechtsaf slaan. Aan de rechterkant van het pad zijn hier
namelijk twee paden: een hol pad dat scherp terugloopt in de richting waaruit je kwam en een pad dat recht naar beneden
loopt. Kies het pad dat recht naar beneden loopt. Het pad daalt en wordt een breder keienpad. Een volgend pad met een

electriciteitsleiding steek je over en je daalt verder, over een stenig pad. Je komt uit op een asfaltwegje. Rechtsaf. Nog voor
het einde van het bos aan de linkerkant van de weg verlaat je het asfalt en je slaat linksaf in een mooi pad dat verder
afdaalt, evenwijdig met de bosrand. Weer leidt het pad naar een asfaltwegje. Aan de overkant een brede bosweg met heel

wat dubbelzinnige verbodsborden. Ga deze weg niet op maar volg de asfaltweg enkele tientallen meters naar rechts en kies
dan een stenige weg links. Deze daalt af naar de Ruisseau de Gobri die je oversteekt via een betonplaat. Aan de overkant
klimt de weg naar een dwarsweg. Sla deze dwarsweg naar links in. Het pad stijgt door het bos weg uit de vallei van de Gobri

en brengt je naar het gehucht Hayen.

Vierde stuk: van Hayen terug naar Dolembreux 1,6km

Volg bij de huizen de hoofdweg door het gehucht mee naar links. Bij het ‘pleintje’ met calvarie en bank ga je rechtdoor, je
steekt de rijweg over en je gaat een grasweg op. Na 300 meter laat je een pad rechts liggen en je draait mee naar links met
de  kiezelweg.  Deze  weg  brengt  je  naar  een  asfaltwegje.  Rechtsaf.  Een  goede  honderd  meter  verder  verlaat  je  het

asfaltwegje: door een draaipoortje ga je rechts de weide in. Volg door de weide het spoor in zuidoostelijke richting. Ga naar
een alleenstaande meidoorn, 120 meter diep in de weide. Bij deze boom loop je nog even in dezelfde richting verder om
dan het oude spoor te vinden dat naar de bosrand loopt. Door een poortje verlaat je de weide. Een overgroeid pad daalt af

naar een brede veldweg. Rechts zie je weer de boerderij van in het begin en de kerk.
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