
De vallei van de Molignée

Praktische gegevens

LENGTE: 17 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 53 (1:50.000) of 53/3-4 (1:25.000)
VERTREKPUNT: Op het plein Place des Français in Haut-le-Wastia

De Molignée is een bochtig riviertje dat ontspringt in de buurt van Florennes en in de Maas uitmondt in Anhée. Vooral het
gedeelte  tussen  Ermeton-sur-Biert  en  de  monding  bezit  over  verschillende  toeristische  troeven:  de  kasteelruïnes  van
Montaigle, de oude spoorlijn door de vallei waarop met draisines kan gereden worden, de abdijen van Maredret en Maredsous,
verschillende musea en Falaen, een van de mooiste dorpen van Wallonië.
De wandelaar wordt in deze streek naast de platgetreden paden niet veel vrijheid gegund: heel wat paden en zelfs volledige
bossen zijn afgesloten en opgekocht. De streek is dan ook bijzonder wildrijk en bijgevolg voor uistekend jachtterrein. Deze
wandeling vertrekt in het hooggelegen Haut-le-Wastia, een dorp dat het in mei 1940 hard te verduren kreeg.

Beschrijving

We vertrekken op de Plaçe des Francais in Haut-le-Wastia. Met de rug naar de kerk gaan we naar links en even verder links
in de Rue Coron-des-Trys. Op het einde van deze straat even links maar onmiddellijk weer rechts in de Rue de Bayere. De
stenige weg daalt kronkelend af. Beneden in de vallei steek je de spoorweg over en ga je naar rechts met een pad tussen de
spoorweg en de rivier. Je steekt de Molignée over langs een brug.
De rijweg schuinlinks dwarsen en aan de overkant, links van een huis, kies je het rechtse van twee paden. Het klimt achter
het huis naar boven. Een volgende asfaltweg dwars je gewoon en over een smal pad stijg je stevig naar het dorp Salet, eerst
door bos en daarna door open veld. Op asfalt in het dorp Salet, bij een kapel van Notre Dame de Lourdes, ga je naar rechts.
Voor een prachtig panorama ga je op de nabije splitsing naar rechts maar je moet op je stappen terugkeren want bij het bos
kom je in afgesloten jachtterrein. De weg bocht naar links. Aan het kerkje kies je links en je komt bij een kaatsplein, daar ga
je rechtsaf.
De weg wordt snel onverhard. Je blijft dezelfde weg meer dan 2,5 kilometer volgen door het Bois de Ronquêre. Op een
bredere stenige weg sla je links af. Deze weg wordt ook gebruikt door het Grote Routepad GR129 Ronse-Dinant. Uit het bos
gekomen heb je rechts een zicht op de abdijtorens. Aan ondergelopen oude groeven loopt de weg weer het bos in. Bij een
kapel heb je een prachtig uitzicht op open veld, maar je gaat rechtsaf langs de bosrand en verderop weer het bos in.
De stenige weg daalt. Na een bocht naar links stellen we volgend ommetje voor. Sla rechts af langs een slagboom. De weg
brengt je bij een prachtig uitzichtpunt op een rotsig kalkgrasland boven het dorp Sosoye. Je bent nu in het Réserve Naturelle
Domaniale de Sosoye dite "La Montagne". Je volgt de weg naar rechts en even verder weer rechts langs de rand van een
sparrenbos (de "chemin des pins"). Het eerste pad rechtsaf ("chemin en sous-bois") brengt je weer op de "chemin du champ"
waarlangs je het natuurreservaat binnenkwam. Rechtsaf dus en voorbij de slagboom weer rechtsaf voor het vervolg van de
wandeling.
Je stapt slechts even op asfalt want waar de weg een bocht naar rechts maakt, ga je links in een smal en stenig pad. Het
loopt verder aan de rand van veld en gaat dan het bos in. Heel wat verder kom je op een asfaltwegje en je gaat rechts het
gehucht Foy binnen. De eerste weg links hoort bij een boerderij en je kiest dus de tweede weg links. Aan de grote boerderij
sla je rechts af in een doodlopend wegje. Het wegje wordt een prachtig smal pad dat uitzicht biedt op de burchtruïnes van
Montaigle en dat daalt tot in de vallei.
Je steekt de rijweg en de Molignée over aan een bewoond kasteel en je bent in het gehucht Le Marteau. Je volgt gewoon het
verweerd asfaltweggetje vanwaar je nogmaals de ruïnes kan bewonderen. Voorbij enkele prachtig gelegen gites kom je aan
de Flavion, een helder en snelstromend zijriviertje van de Molignée dat hier bijna aan haar einde is. De wandeling loopt hier
rechtdoor langs een draaimolentje voor wandelaars maar wie niet op een kilometertje extra kijkt, moet hier naar rechts door
de  weide  of  vlak  naast  het  riviertje:  na  500  meter  de  Flavion  gevolgd  te  hebben,  kom je  bij  een  rotsmassief  met
prehistorische grotten erin. Maar terug naar het draaimolentje dus. Het pad stijgt door een schitterend valleitje. Het pad komt
uit op een stenige weg die je naar links volgt.
Na een kleine kilometer kom je bij een oorlogsmonument. Je steekt de rijweg over en volgt een andere brede en rechte weg.
De eerste zijweg (de "Allée Andreï Platonov") neem je niet maar de volgende zijweg links wel. Je vindt hem op ongeveer 500
meter na het oorlogsmonument. In het bos maakt de weg een haakse bocht naar rechts en op die plaats  moet jij linksaf over
een prachtig pad. Het komt uit bij de eerste huizen van Haut-le-Wastia. Je daalt even en op de volgende T-splitsing ga je
rechts. Slechts enkele meters want links is er een smal pad dat tussen en door de weiden terug naar de dorpskern loopt.
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