
De vallei van de Hermeton

Praktische gegevens

LENGTE: 17 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 53 en 58 (1:50.000) of 53/7-8 en 58/3-4

(1:25.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van het dorp Hermeton-sur-Meuse

De Hermeton is slechts 25 kilometer lang en is de eerste Belgische bijrivier van de Maas vanaf Givet. Bij het dorp Hermeton-
sur-Meuse mondt de Hermeton uit in de Maas. Tijdens de eerste helft van de wandeling volgen we het ''toeristisch'' pad langs
de rivier: op en neer gaand, de ene keer rotsig, de andere keer modderig. Aan de vele sporen zal je merken dat wilde zwijnen
zich hier  thuis voelen. We volgen de Hermeton 8 kilometer  lang, ver  van huizen en wegen. De vallei  is trouwens heel
ontoegankelijk. Tot voor enkele tientallen jaren kon men er alleen 's zomers doortrekken: alleen dan waren de doorwaadbare
plaatsen bruikbaar en het toeristisch pad van vandaag bestond nog niet. De laatste jaren zoeken steeds meer sporters het
pad op wat een versnelling van de erosie tot gevolg heeft. Bepaalde steile gedeelten heeft men dan ook moeten beveiligen en
bij nat weer blijft voorzichtigheid geboden. .
In het tweede deel van de wandeling volgen we mooie bospaden waar soms beken ongegeneerd over stromen. Op het einde
stellen we voor de terugkeer naar Hermeton-sur-Meuse een zeer weinig gebruikt pad voor met heel drassige passages.

Beschrijving

Via de Ruelle Les Biaulx langs de verzorgde speeltuin kom je in de Rue de Dinant. Deze daal je verder af. Je komt voorbij een
café met aangenaam terras. Voorbij de brug over de Hermeton sla je links af, in de Vallée de l'Hermeton.  Aan een splitsing
houd je links. Voorlopig zijn er nog weiden tussen jou en de rivier. Aan een brug en twee banken begint het echte pad: de
"sentier  touristique" langs de Hermeton. Het pad is onderdeel  van de GR125 en je kan dus de wit-rode bewegwijzering
volgen, ook wanneer het pad gedwongen wordt wat van de rivier weg te gaan of een hindernis te overwinnen. In twee uur
stappen  is het  mogelijk  de Pont  Christine  te  bereiken, een  brug van  beton  en  steen  over  de  rivier.  Vind je de naam
"Christine" terug in het beton?
Je steekt de Pont Christine over en je neemt het stijgende pad door het bos. Op een splitsing stap je in dezelfde richting
verder, nu over een bredere weg. Al snel loopt deze aan de rand van een groot veld. Bij een kapelletje van N.D. De Walcourt
blijf je dezelfde brede weg volgen. Op het einde van de veldweg ga je linksaf in een andere veldweg. Je krijgt een mooi
uitzicht. Voorbij het hoogste punt daalt de weg weer in de richting van het bos.
In het bos blijf je steeds dezelfde weg volgen (in de scherpe bochten naar links en naar rechts zijn er minder gebruikte
zijwegen die je niet neemt). Wanneer je weer op het niveau van de Hermeton komt draait de weg haaks naar rechts, net
voor het beekje Ruisseau de Soumiée. Verschillende keren komt deze beek zomaar over de weg stromen. Je vindt telkens wel
een oplossing.
Uiteindelijk loopt de weg over  het beekje met een brug en de weg begint te stijgen met links een sparrenbos. Op het
volgende kruispunt, net voor de weg steviger begint te stijgen, ga je linksaf en enkele meters verder opnieuw linksaf. De weg
loopt onmiddellijk opnieuw over de beek en begint te stijgen.
Deze prachtige weg, waarin de rotsige ondergrond bloot zit, blijft maar stijgen door het prachtige bos. Je let niet op een
zijwegen en op grasstroken die door de jagers vrijgehouden worden. Bijna helemaal boven loopt de weg langs een enorm
veld. Nog even het bos in en dan kom je op een asfaltwegje.
Je kan via dit asfaltwegje terugkeren naar Hermeton-sur-Meuse, maar we stellen een leuker einde voor. Hiervoor volg je het
asfaltwegje  even  naar  rechts.  Na  zowat  200 meter  duik  je  links in  een  valleitje.  Hier  was vroeger  een  pad door  een
sparrenbos maar het bos in dit valleitje werd in 2007 gekapt. Hierdoor kan het zijn dat je het pad niet meer ziet. Je blijft
echter gewoon in het diepste van het valleitje afdalen. Na 150 meter kan je weer een duidelijker pad volgen dat het bos
induikt en de vallei volgt. Er ontstaat hier een beekje. Dit pad is wel duidelijk, maar lang niet altijd gemakkelijk. Vooral in het
eerste deel zijn er nogal wat heel drassige delen. Verderop wordt het pad heel mooi en gemakkelijk. Het brengt je weer in
Hermeton-sur-Meuse, je moet alleen nog linksaf de Rue de la Bataille volgen.
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