
Het woud van Anlier

Praktische gegevens

LENGTE: 16 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 68 (1:50.000) of 68/3-4 (1:25.000)
VERTREKPUNT: Ongeveer  4 kilometer  na Vlessart  loopt de kleine baan
van  Vlessart  naar  Reinfert  over  de  Rulles.  Het  rood-wit  bewegwijzerd
GR-pad kruist op die plaats de weg. Als je wat voorzichtig bent, vind je er
wel  een  plaatsje  voor  de  wagen. Wandelaars die  de  wandeling met  2
kilometer willen inkorten, moeten de alternatieve startplaats gebruiken.
Deze bevindt zich op de kleine weg van Habay-la-Neuve naar Martelange,
meer precies waar deze weg over de Rulles loopt, ongeveer 8 kilometer
ten noorden van Habay-la-Neuve.

Het woud van Anlier is een van de grootste wouden van België. Er leeft enorm veel wild en er wordt intensief gejaagd. Dit
heeft als gevolg dat tijdens de jachtperiode, van oktober tot januari, wandelen in het woud verboden is. Vele heldere beken
stromen door het enorme woud, de Rulles is de belangrijkste.
Het woud is opgenomen in een natuurpark: het Parc Naturel Haute-Sûre Forêt-d'Anlier. Merkwaardig genoeg lopen door het
hart van het woud geen lokale wandelingen. Alleen het GR-pad GR15 Ardennen-Eifel en het lange afstandswandelpad Gaume
Buissonière lopen tientallen kilometers door het Forêt-d'Anlier. Op onze wandeling volgen we dankbaar de bewegwijzering
van beide paden kilometers lang over  het fantastisch pad langs de kleine Rulles. Voor  het overige is er  ongeveer  geen
bewegwijzering. We volgen brede en smalle bospaden en een paar keer is het wat zoeken naar een weinig gebruikte oude
bosweg.
Het avontuurlijk karakter van de wandeling zit uiteraard in het zoeken van de juiste weg in dit enorm woud, maar ook in het
oversteken van enkele beken, wat na hevige regenval ongemakkelijk kan zijn.

Beschrijving

Vertrek in noordoostelijke richting en volg de Rulles stroomopwaarts. Je wordt hierbij geholpen door de schaarse rood witte
tekens van de GRAE. Een kilometer verder verlaat je de vallei van de Rulles en de bewegwijzering en je volgt linksaf een
stijgende brede bosweg.
Even verder loop je met deze weg over de Ruisseau de la Passée du Cerf. Je blijft dezelfde bosweg volgen zonder acht te
slaan op zijwegen. Na meer dan anderhalve kilometer op deze bosweg steek je een asfaltweg over. Hier bevindt zich de
alternatieve startplaats.
Aan de overkant volg je de meest rechtse weg. Je blijft nu deze brede weg in de vallei van de Rulles volgen. Na 1200 meter
zie je rechts een vijver  met een gebouw. Even voorbij de vijver is er een kruispunt: je draait naar rechts en blijft dus
dezelfde weg volgen. Verderop wordt de weg wat modderig. Je let weer niet op zijwegen. Ongeveer 750 meter voorbij het
kruispunt aan het huis met vijver draait de weg rechtsaf (hier komt van links een andere bosweg)en steekt de prille Rulles
over. Je stijgt door  een open plek in  het bos en je komt voorbij  het Croix Louis. De brede weg brengt je vlug bij  een
asfaltweg.
Hier steek je over en 20 meter verder ga je schuinlinks in een dalende en weinig gebruikte bosweg. De weg daalt in een
valleitje. Beneden steek je het beekje over. De weg klimt het valleitje uit, wordt wat onduidelijk, maar brengt je voor een
sparrenbosje op ee<br>n dwarsweg: hier ga je rechtsaf. Heel snel splitst de weg en het is heel belangrijk dat je de linkertak
volgt, de minst duidelijke dus, vlak langs de laatste sparren. Je daalt over een weinig gebruikte weg rechtdoor naar beneden.
Bij een volgend sparrenbos ga je even links en dan terug rechts, verder naar beneden in een oude bosweg. Beneden kom je
in  de  drassige  vallei  van  de  Wisbich.  Op een  of  andere  manier  moet  je  deze  beek  oversteken.  Als  je  de  beek  even
stroomafwaarts volgt, kom je er waarschijnlijk gemakkelijk over. Aan de overkant vind je de oude weg terug, je volgt hem
rechtsaf. Even verder moet je over een andere beek, de Ruisseau des Caves, oversteken. Hier voorbij volg je de brede weg
naar rechts. Je stijgt door een mooi Ardens landschap.
Bij een kruis uit 1887 sla je rechtsaf. Je daalt opnieuw naar de Wisbich die je weer moet zien over te steken. Als er veel
water is en als het brugje in slechte staat is, kan de oversteek wat ongemakkelijk zijn. Net voorbij de oversteek volg je de
brede linkerweg door het bos en je stijgt. Je komt in een open stuk bos, je laat een bosweg rechtsaf weggaan en je gaat
rechtdoor. Je daalt nu af naar enkele beekjes. Je steekt de beekjes over en je loopt schuinlinks de heuvel op met een bosweg.
Je kan hier de gele en rode bollen volgen. Voor sparren draait de weg scherp naar rechts en hij klimt stevig. Eens boven volg
je met de mooie bosweg de kam van de berg. Uiteindelijk loopt de weg door een sparrenbos en brengt hij je op een asfaltweg.
De asfaltweg volg je een paar tientallen meter naar links. In de bocht verlaat je de asfaltweg in een bosweg naar rechts. Deze
draait  links het bos in. Vrij  snel  kom je op een splitsing: ga hier  rechtsaf. De weg draait  om een bronvalleitje  aan de
linkerkant en loopt dan snel naar een volgende asfaltweg. Gewoon oversteken hier. Je volgt de Route Forestière over een
afstand van ongeveer 800 meter.
Bij een kruispunt op 500 meter hoogte merk je dat je op een oude Romeinse weg loopt. Zo een 20 meter voorbij dit kruispunt
moet je rechts, samen met de GRAE en met het pad van de Gaume Buissonière. Het pad daalt, steekt de kleine Rulles over
en gaat dan linksaf. De volgende 4 kilometer blijf je, met de bewegwijzering, de vallei volgen. Uiteindelijk steek je via een
brugje de grote Rulles over en je komt even verder op een kruispunt. De laatste kilometer langs de Rulles is dezelfde als bij
het begin van de wandeling. Om naar het alternatief startpunt terug te keren, ga je aan het kruispunt rechtsaf.
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