
Door het natuurpark Hauts-Pays

Praktische gegevens

LENGTE: 20 of 18 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 51 (1:50.000)

VERTREKPUNT: Aan de kerk van Onnezies

Het natuurpark van de Hauts-Pays ligt in een zone die tal van sites met een grote biologische waarde telt. De Hauts-Pays

vormen voor vele planten- en dierensoorten hun laatste toevluchtsoord ten noorden van het gebied van Samber en Maas. Het
natuurpark komt met moeite boven de 200 meter boven de zeespiegel uit. De benaming van het natuurpark verwijst naar de
ligging tussen Haine en de Samber, zijrivieren van Schelde en Maas. Zo is het gebied gelegen in de waterscheidingszone die

de twee hydrografische hoofdbekkens van het land verdeelt.
De landschappelijke waarde van het geheel van het natuurpark van de Hauts-Pays is groot. Er zijn geen zware aantastingen
van het landschap door industriezones, grote wegen of hoogspanningslijnen. Verder verschilt het landschap erg van de grijze

Borinage  in  het  noorden  en  het  bocagelandschap van  de  Franse  Avesnois  in  het  zuiden. Er  zijn  bossen, snelstromende
rivieren en beken en ingegraven valleitjes. Nog het meest typisch zijn de verspreide dorpen die genesteld liggen in de holten
van de valleien en op de toppen van de plateaus. De Grande Honnelle is een verrassend riviertje dat samen met zijn kleinere

broer de naam aan de fusiegemeente Honnelles gaf.
Het  natuurpark  van  de  Hauts-Pays  oefent  een  sterke  aantrekkingskracht  uit  op  de  omwonende  bevolking.  Tijdens  de
maanden maart en april  worden de bossen en velden letterlijk leeggeplunderd: massaal  trekken families erop uit  om de

‘jonquilles’  die  er  dan  weelderig  bloeien  mee  naar  huis  te  nemen.  Sinds  enkele  jaren  worden  er  natuureducatieve
maatregelen  genomen  om  de  pluk  binnen  perken  te  houden.  Deze  paasbloemen  zijn  trouwens  een  symbool  van  het
natuurpark: er wordt lokaal zelfs een ‘bière de jonquilles’ gebrouwen.

Op deze wandeling lopen we door velden met mooie uitzichten en verkennen we het grote Bois d’Angre. Het bos is een
toeristische trekpleister: er is een café met terras, de ‘jonquilles’ groeien er massaal in het voorjaar, de Grande Honnelle
loopt door het bos en langs de oever van dit riviertje staat in het bos de bekende Caillou-qui-Bique. De naam van deze rots

verwijst  naar  een  lokaal  woordgebruik  voor  een  variant  van  het  ‘bikkelen’:  een  spel  waarbij  geprobeerd wordt  om een
dobbelsteen te laten balanceren op een van zijn acht toppen. De rots lijkt zich inderdaad in een onnatuurlijk evenwicht te
bevinden. Het was de duivel die deze rots uit de Pyrenneeën meebracht en hier in een grote colère in het bos gooide. Hij had

namelijk net van de Heilige Remaclus gehoord hoe ver het nog gaans was naar Stavelot: de duivel zou dus te laat komen om
de abdijkerk van Stavelot met het rotsblok te verwoesten voor het moment van inwijding. Waar de meeste toeristen in dit
bos geen oog voor hebben zijn de vele wildsporen van reeën en everzwijnen. Vooral in het oostelijk deel van het bos, waar

weinig families komen en waar we doortrekken op het laatste deel van de wandeling, is de kans op een ontmoeting groot.
De streek is bekend voor het marmer en de blauwe steen. Onderweg zal je verschillende stenen opmerken waarin poëzie
gegraveerd werd. In het dorp Gussignies werd zelfs een wandelroute ‘La Vallée du Marbre’ geopend. Op de lange wandeling

loop je trouwens een gans eind langs een nog in  werking zijnde steengroeve. Kies je voor de verkorte route, mis je de
steengroeve maar ben je wel sneller in Gussignies. Dit gezellige dorp, net over de Franse grens, biedt op onze wandeling
trouwens verschillende mogelijkheden voor een halte.

Beschrijving

Vertrek van op het kaatsplein in Onnezies, in de buurt van de kerk. Met de kerk aan je rechterkant verlaat je de Rue de

l’abreuvoir en je slaat linksaf in de Rue des Jonquilles, richting Autreppe. Reeds bij het bushokje sla je rechtsaf, voor het huis
met nummer 7. Al snel loop je op een smal pad tussen afsluitingen. Je komt op een dwarspad en je volgt dit pad naar rechts.
Slechts enkele tientallen meters verder neem je haaks linksaf een ander pad, tussen afsluitingen. Het pad brengt je op een

kruispunt bij een kapelletje van Sint-Antonius: je neemt hier linksaf de Rue des Juifs. De kasseien verdwijnen al snel en je
loopt tussen de velden met mooi uitzicht. Net voor de weg je onder een oude spoorlijn zou brengen, sla je linksaf in een
andere veldweg. Deze weg is eerst hol en loopt dan tussen akkers en weiden verder.

Na een kleine kilometer voorbij de oude spoorweg brengt de weg je het bos in. Slechts enkele meters ver in het bos, kies je
rechtsaf een bospad. Tweehonderd meter verder volg je het pad met een hoek naar links, het smalle pad rechts is niet meer
dan een doodlopend spoor. Bij een informatiebord kies je het linkse pad en op een volgend kruispunt van bospaden sla je

rechtsaf, in de richting van een tunneltje. Je gaat het tunneltje door en je daalt, zonder te letten op de vele zijsporen, tot bij
het terras en het café van de Chalet du Garde. De grote weide voor de chalet doet dienst als parking, bij mooi weer kan het
hier immers druk zijn. Volg de weg naar rechts, tussen de chalet en de weide. Voorbij informatieborden en een huis aan de

linkerkant  loop je  het  bos in  en  je  volgt  de  weg langs de  rivier  Grande Honnelle. Al  snel  kom je  langs rotsen  aan  de
rechterkant van het pad en je loopt door tot de Caillou-qui-Bique. Links van de rots ga je naar boven, de steile helling op. Bij
regenweer is het waarschijnlijk op handen en voeten dat je hier boven geraakt. Boven kom je op een pad dat je naar links

volgt. Is de klim naast de Caillou-qui-Bique te moeilijk, kan je de rivier nog even verder volgen en een ander pad naar rechts
kiezen dat je boven brengt.
Het pad blijft bovenaan de valleihelling lopen en blijft je zicht bieden op de rivier, die links beneden stroomt. Je blijft het pad

volgen en je let niet op de verschillende paden die links van de vallei omhoog komen. Wanneer het pad lichtjes naar rechts
wegdraait van de vallei, hou je rechts aan. Je komt op een veel gebruikt dwarspad, bewegwijzerd met een blauwe ruit, dat uit
de vallei komt, en je volgt dit pad naar rechts. Het pad klimt. Je laat een afgesloten en overgroeide weg links liggen en je
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stijgt verder tot op de voormalige spoorweg. Je volgt deze voormalige spoorweg naar links en minder dan 100 meter verder
verlaat je hem reeds: sla linksaf een dalend bospad in. Dit pad brengt je op een veel gebruikt pad, bewegwijzerd met gele

driehoek en onderdeel  van een GR. Volg dit  pad naar links. Je daalt tot beneden in  de vallei, tot bij een kruispunt met
verschillende bospaden, een vuilnisbak, wandelbomen en een gegraveerde steen. Sla op dit kruispunt rechtsaf en je komt
onmiddellijk bij een brug over de Grande Honnelle.

Je steekt de rivier over en je neemt het smalste pad rechts. Dit pad stijgt, eerst door bos en later tussen weiden, en loopt dan
als bredere grasweg in dezelfde richting verder. Je komt uit op een asfaltweg in Angreau. Volg dit wegje even naar links maar
al snel, bij het eerstvolgende kruispunt, kies je linksaf de Rue de Bargette. Voorbij de laatste huizen verdwijnt het asfalt. Blijf

de  veldweg volgen  tot  bij  een  kruispunt  van  betonwegen.  Kies hier  de  betonweg naar  links. Bij  een  splitsing met  een
gegraveerde steen kies je rechts een doodlopende weg en even verder kies je, net voor de oprit van nummer 17, rechtsaf een
aardepad langs een haag. De weg loopt als mooi pad langs een berm verder, met een grote weide aan je linkerhand. Links in

de vallei van de Grande Honnelle zie je de Chalet du Garde liggen. Het pad brengt je op een asfaltwegje. Je daalt met dit
wegje richting vallei. Je moet goed uitkijken om het volgende pad links niet te missen: het pad vertrekt bij het huis met
nummer  9. Het  pad brengt  je  bij  de Honnelle  die  je  via een  brugje oversteekt. De Chalet  du  Garde  ligt  links maar  de

wandeling gaat verder naar rechts, over de berijdbare weg langs het riviertje.
Ongeveer 350 meter  verder verlaat je de weg: bij een informatiebord kan je de rivier  weer oversteken over een houten
brugje. Eens de rivier over, kies je onmiddellijk een bospad links. Het pad volgt de rivier en stijgt. Langs een kapelletje loop

je door tot op een betonbaan. Rechtsaf over deze weg. Bij huisnummer 24 sla je linksaf in een grasweg tussen een weide en
een afsluiting. De weg loopt door populierenbossen en verder tussen bos, weiden en akkers. Het pad draait verder naar rechts
en blijft langs de rand van de grote akker lopen. Tussen tuinen loop je uit op een rijweg, met een pleintje met rustbank en

barbecue. Volg de kasseiweg naar rechts.
Op het kruispunt bij de bebouwde kom van Meaurain verlaat je de rijweg en je slaat linksaf in een brede en verharde weg. Na
een halve kilometer, bij een afgesloten waterwinningsgebied links, verdwijnt de verharding. Je loopt nu op een weg die eerst

modderig is en verder een holle grasweg wordt. Je loopt ongemerkt Frankrijk in. Op een kruispunt, meer dan een halve
kilometer voorbij het waterwinningsgebied, kom je op een brede, holle veldweg.
Voor de verkorte route neem je de holle veldweg naar links. Je loopt België weer in. Bij de huizen loop je verder over asfalt.

Je komt uit de Rue du Piémont en je slaat bij het kruispunt rechtsaf in een asfaltweg met dezelfde naam. Je blijft deze weg
een halve kilometer volgen. Hij daalt naar het dorp Gussignies. Bij de brug over de Honnelle komen korte en lange route
weer samen.

Voor de lange route steek je de holle veldweg over en je gaat rechtdoor in een grasweg. Deze weg biedt je links uitstekende
uitzichten op de velden en bossen en op het dorp Gussignies. Na een halve kilometer kom je op een asfaltwegje en je gaat
hier rechtdoor. Bij een volgend kruispunt volg je de asfaltweg Rue d’en Bas verder rechtdoor. Voorbij de enkele huizen aan

de linkerkant van de weg krijg je links uitzicht op een steengroeve. Net voor het eerstvolgende huis aan de linkerkant van de
weg, met nummer 9, sla je linksaf in een kiezelpad. Na twee korte haakse bochten loopt het pad door bos in de richting van
een berm. Het pad draait voor de berm naar links en gaat even verder naar rechts, door een opening in de berm. Je volgt het

pad naar  links en  je  blijft  het  aangelegde  pad meer  dan  een  halve  kilometer  lang volgen,  langs de  omheining van  de
steengroeve aan je rechterhand. Je wandelt langs weiden, langs een vijver die bij de steengroeve hoort en verder door bos.
Uiteindelijk kom je bij het einde van de afsluiting bij een brug over een beek aan je rechterhand. Ga niet naar rechts over de

brug maar ga enkele meters naar links en sla dan weer rechtsaf in een mooi pad boven de beek. Al snel draait het pad naar
links en loopt dan beneden in het bos verder. Na een tijdje loop je langs de Hogneau, want zo heet de Honnelle hier  in
Frankrijk. Je gaat rechtdoor, onder een oude brug, en je volgt tot op een asfaltwegje. Rechtsaf over asfalt tot in Gussignies.

Aan de brug over de Honnelle in Gussignies lopen de lange en de korte wandeling weer samen verder. Je steekt de Grande
Honnelle over, je gaat enkele meters naar links over het asfaltwegje maar bijna onmiddellijk sla je rechtsaf: tussen twee
huizen vertrekt namelijk een voor voetgangers voorbehouden pad. Het pad stijgt langs achtertuinen. Een asfaltwegje steek je

over  en  je  volgt  aan  de  overkant  een  graspad.  Dat  pad  stijgt  tussen  weiden  en  haagbeuk.  Rechts  kom  je  langs  de
toegankelijke natuurtuin van Gussignies. Bij een waterput uit 1810 draait het pad naar links en enkele meters verder kies je
het graspad naar rechts, tussen tuinen. Je komt uit op asfalt bij een wandelbord. Linksaf over de asfaltweg. Je komt uit de

Rue de la Place en je slaat bij het volgende kruispunt linksaf in de Rue Emile Sohier. Wat verder laat je de Rue du Bourlard
links liggen en je volgt de Rue de l’Eglise. Aan de kerk sla je linksaf in de doodlopende Rue de la Chapelle. En ja, de weg
brengt je bij een kapel met een geschiedenis. Volg hier de scherp naar links draaiende asfaltweg die daalt. Beneden rechtsaf,

een asfaltweg in de vallei. In deze Rue de la Marbrerie kom je langs Chez Mireille. Even verder verlaat je de asfaltweg: je
slaat linksaf in een kiezelpad, aangeduid als doodlopende weg.
Langs weiden loopt het pad naar de oude spoorweg toe. Je loopt een natuurreservaat in. Rechts is verboden terrein, je blijft

dus het kiezelpad volgen. De weg verbreedt en je loopt langs de oude gebouwen van een steenfabriek. De weg brengt je op
een kruispunt bij  een brede betonbaan, bij  de Taverne du Beau Vallon. Je volgt hier  de rijweg naar  links, de Rue de la
Station, richting Meaurain en je steekt met de weg de Honnelle over. Volg verder niet de doodlopende Rue de la Station

rechtdoor maar draai rechtsaf met de kasseiweg, nog steeds richting Meaurain. In de volgende bocht verlaat je de weg: bij
het oud stationnetje van Roisin-Autreppe sla je rechtsaf in een pad dat op de oude spoorweg loopt.
Je loopt over een hoge brug over een rijweg. Je moet de oude spoorweg nu een gans eind rechtdoor volgen. De oude bedding

is op sommige plaatsen versperd door bomen en drassig. Vroeg of laat kan je dan ook links de steile berm oplopen: boven
vind je een prachtig pad dat evenwijdig met en hoog boven de oude bedding loopt. Het pad brengt je uiteindelijk, meer dan
700 meter voorbij de spoorwegbrug over de weg, weer op de oude spoorweg. Je steekt hier die oude spoorweg over en je

volgt een mooi pad dat door het bos stijgt. Het pad brengt je bij het groot kruispunt van de Grande Vierge met 5 boswegen.
Laat twee wegen rechts en een weg wegen links liggen en volg rechtdoor de brede, centrale dreef door het bos. Je moet de
dreef iets meer dan 300 meter volgen, tot bij een redelijk groot kruispunt in het bos. Rechts zijn er twee wegen: neem de

linkse van deze twee wegen. Je trekt nu naar een rustig en weinig bezocht deel van het bos. Je gaat altijd rechtdoor: laat een
weg naar rechts liggen en ga op een kruispunt rechtdoor. De weg nadert de bosrand, draait naar links en blijft op enkele
tientallen meters van de bosrand lopen. Als de weg weer helemaal in het bos loopt, hou je bij een Y-vormige splitsing rechts

aan. De weg brengt je weer op de Voie Royale, de brede centrale bosdreef. Je loopt met de dreef naar rechts het bos uit. Over
een berijdbare veldweg stap je tussen de weiden richting Onnezies, eindpunt van de wandeling. Bij de huizen kom je op een
kasseiweg. Je laat de Chasse la Motte rechts liggen en even verder, bij huisnummer 34, verlaat je de Rue des Jonquilles en je

kiest linksaf een pad. Langs achtertuinen loop je in de richting van de kerk. Je slaat nog een keer rechtsaf.
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