
De Oostelijke Ourthe

Praktische gegevens

LENGTE: 16 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 53 (1:50.000)
VERTREKPUNT: In het gehucht Filly in Nadrin, deelgemeente van Houffalize. Filly ligt
een halve kilometer ten zuiden van de N860 die La Roche-en-Ardenne met Houffalize
verbindt. De wandeling vertrekt op het laagste punt van het gehucht, bij  de oude
waterbakken op de plaats Al’Fontinne.

Filly is een van de gehuchten die hoog boven de samenvloeiing van de Westelijke en Oostelijke Ourthe liggen. Over het hoge
plateau rond Filly daalt de wandeling af naar de vallei van de oostelijke Ourthe. De vallei  is hier prachtig en wild en we
brengen er een ganse tijd in door. We volgen de rivier eerst langs een smal oeverpad stroomafwaarts tot aan een loopbrug.
Bij deze loopbrug bevindt zich een visladder die dient om de migratie van vissen te vergemakkelijken. Ook op de andere
oever  volgen  we de  rivier  een  hele  tijd.  Onderweg kom je  voorbij  l’Ancien  Moulin  de  Spitanche, een schuilplaats voor
verzetsstrijders in de tweede wereldoorlog. Uiteindelijk klimmen we door de bossen weg uit de vallei  en komen honderd
meter hoger op een bergkam met een prachtig uitzicht. Hier dalen we af naar de oude molen van Rensiwez, nu een camping.
Hier kan je verpozen in de cafetaria.
We steken de oostelijke Ourthe over bij  de camping. De volgende kilometers zijn vlak en lopen langs de prachtige beek
Ruisseau de Martin Moulin. Langs deze beek kan je eventueel nog een halve kilometer doorlopen tot in Achouffe, waar het
bekende  bier  wacht.  Langs  de  andere  oever  van  de  Ruisseau  de  Martin  Moulin  keren  we  een  eind  terug,  tot  bij  de
samenvloeiing met de Ruisseau de Belle Meuse. Beginnen we aan een steile klim over paden met bergallures.
Voorbij het gehucht Petite Mormont lopen we langs de beek Ruisseau de Belle Meuse. Hier kan je de bouwwerken van bevers
van nabij observeren. De wandeling eindigt met enkele smalle graspaden die ons terug naar Filly brengen. Een van deze
paden werd in december 2010 op onze vraag door de gemeente Houffalize heropend, nadat het onwettelijk afgesloten was
door een schapenboer.

Beschrijving

Eerste stuk: van Filly naar de loopbrug 3,2km

Tussen de waterbakken en een garage vertrekt een graspad. Dat pad wordt al snel omzoomd door bomen. Soms loopt er
een beekje in het pad. Op het einde kom je op een ander graspad, rechtsaf hier. Het graspad verbreedt en brengt je bij een
woning. Je laat een asfaltwegje rechts liggen, steekt een kiezelweg over en gaat een grasweg op. Eerst loopt de grasweg
langs de rechterrand van een akker, dan even langs een bosje. Je komt uit bij het Croix Medalienne. Even ga je rechtdoor
over asfalt, je steekt een rijweg over en je houdt dan links aan, een stijgende kiezelweg. Je let in het begin niet op de
dalende grasweg rechts, je stijgt verder over de kiezelweg die je snel en hoog tussen de velden brengt. Op het hoogste punt
laat je een veldweg links en een grasweg rechts liggen, je gaat verder rechtdoor met recht voor jou de diepe valei van de
Ourthe. De weg loopt het bos in en begint aan de afdaling naar de Oostelijke Ourthe. Onderweg versmalt de weg. Beneden
volg je de rivier stroomafwaarts over een mooi smal pad dat vlak langs het water loopt. Na meer dan een kilometer kom je
bij een loopbrug waarover je de rivier oversteekt.

Tweede stuk: van de loopbrug naar Rensiwez 4,1km

Aan de andere kant volg je de rivier nu stroomopwaarts, weer over een mooi oeverpad. De weg verbreedt. Bij een splitsing
hou je rechts en je volgt de stijgende weg. Na 200 meter, halverwege de klim door een sparrenbos, sla je linksaf op de
plaats Cou des Monty en je slaat een dalende weg in. Deze brengt je weer ter hoogte van de rivier. Je komt voorbij de
ruïnes van l’Ancien Moulin de Spitanche en je loopt verder rechtdoor. Wat verder begint de rivier aan een scherpe bocht
naar links. In deze bocht moet het pad hogerop in de helling gaan lopen en wordt het wat avontuurlijk. Voorbij de bocht
wordt het pad weer gemakkelijk. Bij  een alleenstaand buitenverblijfje ga je rechtdoor over de brede grasweg en bij de
volgende splitsing neem je rechts, een stijgende bosweg. Na een kleine 200 meter begint deze bosweg aan een scherpe
bocht naar rechts. Bij het begin van deze bocht laat je een grasweg links liggen maar 50 meter verder, nog steeds in de
bocht, sla je wel linksaf in de volgende grasweg. Deze weg begint na een tijd te stijgen en brengt je na 600 meter op een
brede bosweg. Linksaf.
Je komt al snel bij een groot kruispunt: neem hier de meest linkse weg, een weg die over het hoogste van de berg loopt.
Een beetje verder ga je rechtdoor het bos in en je begint aan de afdaling over de bergkam. Je komt bij een kruispunt. De
wandeling slaat hier rechtsaf in een dalende en holle weg, maar loop hier eerst even rechtdoor voor een mooi uitzichtpunt
op een pas recent vrijgemaakte rots. De dalende en holle weg brengt je het bos uit, biedt je een mooi uitzicht en wordt een
grasweg. Bij een splitsing daal je links af. Bij de eerste huisjes van de Camping de Rensiwez daal je links af over een trap.
Een kampeerveldje steek je over en je daalt weer via een trap naar een volgend kampeerveldje. Een laatste trap brengt je
beneden bij de oude molen van Rensiwez, nu ingericht als buitenverblijf. Loop naar rechts, langs het onthaal, de camping
uit en steek de Oostelijke Ourthe over. Bij het einde van de brug sla je rechtsaf, over de rijweg.

Derde stuk: van Rensiwez naar Petite Mormont 6,4km

Na driehonderd meter stroomt de Ruisseau de Martin Moulin onder de rijweg. Loop nog even door en neem de eerste weg
links voorbij de beek, een brede bosweg. Bij de splitsing hou je links aan en je gaat rechtdoor over een vlakke en brede en
halfverharde weg. De weg komt vlak langs de mooie Ruisseau de Martin Moulin te lopen. De weg verwijdert zich even van
de beek, bij een splitsing kies je de linkerweg en zo kom je weer vlak naast de beek te lopen. Een halve kilometer verder
kom je op de plaats waar een andere beek, de Ruisseau de Belle Meuse, uitmondt in de Ruisseau de Martin Moulin. Straks
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zal je hier aan de overkant langskomen. Eerst volg je de Ruisseau de Martin Moulin nog een kleine kilometer verder, tot bij
een brug op de plaats ‘Les Coulous dessus Achouffe’. Het bekende dorp Achouffe is hier inderdaad vlakbij: als je de brug niet
oversteekt en de Ruisseau de Martin Moulin nog wat verder volgt, kom je er zo.
De wandeling steekt dus de brug over de Ruisseau de Martin Moulin over. Op de andere oever ga je naar links en je volgt de
beek terug een kilometer. Je komt dan bij de samenvloeiing van de Ruisseau de Belle Meuse en de Ruisseau de Martin
Moulin.  Sla  hier  rechtsaf  en  loop  tussen  de  Ruisseau  de  Belle  Meuse  aan  je  linkerhand  en  een  sparrenbos  aan  je
rechterhand. Onmiddellijk begin je aan een steile klim over een rotspad. Aan het einde van de steile klim, na ongeveer 60
meter hoogteverschil, wordt het pad wat vlakker. Kijk goed uit naar een zijpad links, hier moet je scherp afslaan en steil
afdalen over boomwortels. Wat verder, bij rotsen links, draai je met het pad mee naar rechts, verder naar beneden. Dit pad
brengt je wat verder op een ander pad, hier sla je rechtsaf en je stijgt weer. Je komt voorbij een bizarre rij rotsen aan je
rechterhand. Bij het einde van deze rotsen neem je een goed graspad naar links. Enkele meters voor het pad steil naar
beneden begint te dalen, op de plaats ‘Les Brulés au Grand Sart’, sla je rechtsaf in een zeer smal pad. Dit pad draait na 15
meter naar rechts en klimt omhoog op een rotskammetje. Bij het einde van dit kammetje daalt het pad links naar beneden
door de sparren.
Het pad loopt nu in het bos, evenwijdig met de bosrand, en klimt dan naar de bosrand. Je loopt even langs grasland, het pad
gaat weer het bos in en brengt je zeer snel bij een prachtig uitzichtpunt op een rots. Enkele meters voor de rots begint een
dalend pad. Dit pad loopt tussen begroeiing en eindigt op een brede weg. Linksaf. Je neemt niet de zijweg rechts maar je
blijft afdalen over de rotsweg. Je komt uiteindelijk uit bij de Pont de Pierre waar je de Ruisseau de Belle Meuse oversteekt.
Je slaat hier rechtsaf en met de brede weg stijg je naar het gehucht Petite Mormont. Bij vakantieverblijven wordt de weg
geasfalteerd.

Vierde stuk: van Petite Mormont terug naar Filly 2,8km

Op het kruispunt in Petite Mormont sla je rechtsaf in een dalende grasweg. Deze weg eindigt op een straat. Enkele meters
naar rechts en dan een zijstraat links in. Je loopt deze straat helemaal uit. Bij het einde van dit circus verdwijnt het asfalt,
je loopt even door een bosje en komt dan op een pad door grasland. Je gaat het pad naar links op in de vallei van de
Ruisseau de Belle Meuse. Voorlopig zijn er nog enkele tientallen meters tussen het pad en de beek maar na een tijdje komt
het pad vlak langs de beek te lopen. Zoals je kan zien, is dit het werkterrein van bevers. Na ongeveer 800 meter naast de
beek gelopen te hebben, stijgt het pad weg uit de vallei en brengt je bij de bosrand. Hier verlaat je de bosrand en je slaat
linksaf in een graspad tussen afsluitingen. Het pad leidt naar een groot huis en schapenweiden. Het officiële pad werd door
deze schapenboer ingenomen maar de gemeente Houffalize verplichtte hem in december 2010 om een doorgang van een
meer breed vrij te maken. Goed dat dit pad nu weer gebruikt kan worden! Je komt uit op de rijweg. Je steekt hier over en
rechts naast het huis met nummer 34 ga je een overgroeid graspad op. Je komt al snel bij een stuk grasland. Er komt een
graspad van rechts, maar jij gaat rechtdoor en je steekt het grasland over. Bij het einde van het grasland sla je linksaf
langs een afsluiting. Verder blijf je in dezelfde richting verder gaan, over een veld. Bij het einde kom je op een pad dat
verder loopt, langs haagbeuk. Wat verder kom je rechts het pad tegen van in het begin van de wandeling.
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