
De bossen van Samrée

Praktische gegevens

LENGTE: 14 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 55 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Aan het kerkje van Samrée, deelgemeente van La-Roche-en-Ardenne
in de provincie Luxemburg

Samrée is een hooggelegen dorpje in de Ardennen omringd door grote bossen. Er leeft veel groot wild in deze bossen. Overal
op de wandeling zal je de grote pootafdrukken van herten op de boswegen zien en door everzwijnen omgewoelde stukken
aarde.
Dit is een wandeling met een groot hoogteverschil: Samrée is gelegen op 560 meter hoogte en het laagste punt van de
wandeling,  bij  de  samenvloeiing van  de  Ruisseau  du  Sart  en  de  Ruisseau  du  Belva,  bevindt  zich  op 300  meter.  Dat
hoogteverschil moet je overwinnen in de laatste vier kilometers van de wandeling. De klim verloopt grotendeels langs beken
en is niet te steil.
We lopen op bos- en graswegen. Slechts af en toe komen we het bos uit en lopen we door gekapte vlaktes. Een drietal
kilometer na het vertrek is wat oplettendheid vereist: we zoeken de weg naar een in onbruik geraakt wandelpad, het pad is
nog moeilijk te herkennen en is over korte afstand zelfs helemaal verdwenen. Merkwaardig genoeg staat dit pad nog steeds
ingetekend op de recente wandelkaart van de Ourthe Supérieure. We voorzien een variante die dit moeilijk vindbare pad
vermijdt. Deze variante, aangeduid met stipellijn op onderstaande kaart, maakt de wandeling ruim twee kilometer langer.
Verder zijn drie passages wat avontuurlijker: een steile afdaling over een smal steenslagpad, een pad dat volledig verdwenen
is onder de omgehakte sparren en een in onbruik geraakt woudloperspad.

Beschrijving

Met de rug naar de kerk ga je naar links en bij de splitsing hou je rechts aan, de stijgende asfaltweg. Je laat twee wegen
rechts liggen. Bijna helemaal boven, op de plaats Les Grands Sarts, verlaat je de asfaltweg. Je slaat hier rechtsaf in een
veldweg. De dalende weg loopt langs de bosrand. Bij het einde van het sparrenbos blijf je nog 50 meter de weg volgen en dan
sla je rechtsaf, een weg die een vallei induikt. Verderop wordt de weg wat drassig en in de buurt van de beek versmalt de
weg. Je blijft met dit pad ongeveer een kilometer lang de beek volgen. Bij een doorwaadbare plaats in de beek en een
bruggetje steek je de beek over. Het pad draait scherp naar naar links en stijgt aan de andere kant van de vallei.
* Na een bocht naar rechts en een naar links moet je zeer goed opletten. Bij het einde van de bocht naar links is er rechts
een strook met jonge sparren. Even voorbij deze strook moet je heel scherp rechtsaf slaan in een in onbruik geraakt pad door
hogere sparren. Loop je het bos uit en kom je in een grote gekapte vlakte, dan ben je te ver en heb je het pad gemist.
Waarschijnlijk vind je aan je linkerkant, waar het pad vertrekt, nog een oude wandelpaal zonder enige aanduiding erop. Het
pad is herkenbaar als een groene strook mos. Aan de rechterkant van het pad staan een aantal stronken van gekapte sparren
op een lijn. Een twintigtal meter voor het einde van het sparrenbos wordt het pad nog moeilijk herkenbaar. Je moet hier
haaks  linksaf  slaan  en  een  stijgend  spoor  zoeken.  Slechts  enkele  meters  hoger  op  dit  spoor  heb  je  een  volgende
zoekopdracht: rechts tussen de bomen moet je zeer goed uitkijken naar een krot van hout met golfplaten erop, midden in het
bos. Daar naartoe, dwars door het bos. Bij het krot begint een duidelijk bospad dat al snel verbreedt en door een sparrenbos
loopt. Je blijft deze weg 700 meter volgen: eerst richting zuid, bij een open strook bos wordt de richting zuid-oost. Je komt
uiteindelijk op een andere bosweg met bewegwijzering: scherp rechtsaf hier in een aardeweg. *
Op de plaats Béolin heb je links een grandioos uitzicht door een gekapte strook bos. Hier moet je de bosweg verlaten: je slaat
linksaf in een smal pad. Je daalt af langs de gekapte vlakte. Aan het einde van de vlakte volg je het pad naar links. Even
loopt het pad langs wat lage begroeiing en draait dan naar rechts. Door enkele kleine loofbosjes daalt het pad naar een
bosweg die je naar links volgt.
Na een tijdje kom je in een gekapte vlakte die je een panorama biedt op het dorp Bérismenil. Bij een weg die scherp van links
komt ga je rechtdoor en bij het volgende kruispunt van boswegen ook rechtdoor. Onmiddellijk erna hou je rechts aan en je
daalt met de weg het bos uit. Bij twee pylonen links en een stal rechts draait de weg naar rechts en wordt verhard. Op het
kruispunt verlaat je het asfalt en je slaat rechtsaf in een kiezelweg. Links zie je het voetbalplein van Bérismenil liggen.
De weg loopt het bos in. Links laat je twee bospaden liggen en je draait met de weg naar rechts. Voorbij een weide met barak
aan de linkerkant steekt de weg een beekje over en je laat een zijweg rechts liggen. Voorbij een weide aan de rechterkant
splitst de weg. Het maakt hier nog niets uit welke van de twee wegen je kiest, ze lopen nog een tijdje evenwijdig. Ten laatste
ter hoogte van het bord ‘Bois du Sart, 425 m.’ moet je zeker overschakelen op de linkse weg: deze loopt als grasweg het bos
in en is vanaf hier minder gebruikt. De weg is hier regelmatig omgeploegd door de wilde zwijnen. Na een bocht naar links
begint de weg te dalen. Voor de steile helling draait de weg naar rechts en loopt als pad op de kam verder. Het pad verandert
dan bruusk van richting en van karakter: linksaf en steil naar beneden over een smal kiezelpad, door struiken. Je komt uit bij
de Ruisseau du Sart. Rechtsaf langs deze beek. Snel kom je bij de samenvloeiing van de Ruisseau du Sart en de Ruisseau du
Belva, een fijn plaatsje. Sla hier scherp rechtsaf en volg de stijgende bosweg langs de Ruisseau du Belva.
Na een kilometer op de bosweg loop je langs de overblijfselen van een hek. Hier eindigt de bosweg en over een smal pad ga
je verder langs de rotsen vlak bij de beek. Het pad stijgt dan enkele meters hoger de valleihelling op en loopt evenwijdig met
de beek verder. Tenminste, vroeger was dat zo. Door boskap is het pad volledig versperd. De opdracht is de volgende: je
moet 400 meter verder uitkomen bij de Gué de La Mer, waar een zijbeek van links in de Ruisseau du Belva uitmondt. Om
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daar te geraken zou je kunnen door de beek gaan en een bosweg nemen die op de linkeroever eerst wat stijgt en dan weer
afdaalt naar de beek. Of je zou kunnen links de steile berg opgaan langs nieuwe bosbouwerswegen en verderop weer afdalen.
Voor deze mogelijkheid moet je wel de stevig stijgende bosbouwersweg kiezen en niet de vlakke. Je kan ook dezelfde hoogte
aanhouden op de rechteroever en rechtdoor gaan over het slagveld van gekapte bomen. Speurneuzen zullen zo zelfs nog het
vroegere pad vinden tussen de stammen en naalden. Verzamelen en manschappen tellen aan de Gué de la Mer.
Steek de zijbeek over en volg de Ruisseau de Belva verder, stroomopwaarts langs de rechteroever. Na 800 meter begint de
weg te stijgen om dan naar links te draaien, in het zijvalleitje links van de Ruisseau de la Mer. Op deze plaats moet je de weg
naar rechts verlaten en een echt woudloperspad zoeken. Je moet het pad vinden ongeveer 140 wandelpassen voorbij een
plaatsnaambord met ‘, 393 m.’ erop. Bij het begin van het pad vind je waarschijnlijk nog enkele bruine verfklodders over
oude gele wandelmarkeringen. Het spoor daalt af naar de Ruisseau de Belva en steekt dan verder een zijbeekje over. Zestig
meter voorbij de oversteek van het beekje loop je op een versperring van het pad door struiken. Omzeil deze struiken langs
de linkerkant maar ga dan zeker weer naar rechts om het pad, dat dezelfde richting aanhoudt, terug te vinden. Draai zeker
niet met de zijbeek mee naar links maar zorg dat je het pad terugvindt. Het pad wordt nu snel duidelijker en stijgt naar een
brede bosweg. Linksaf hier. De weg stijgt stevig en brengt je verschillende tientallen meters hoger bij een wad met brugje
over de Ruisseau de la Mer. Je gaat niet door of over de beek: enkele meters voor het wad sla je rechtsaf in een smal pad dat
stevig  stijgt.  Het  pad  loopt  hogerop  langs  de  rand  van  een  sparrenbos.  Bij  een  monumentale  beuk  steek  je  een
bosbouwersweg over en je vervolgt over een pad door lage begroeiing. Het pad brengt je naar een grasweg die je naar rechts
volgt. Al snel kom je op een plaats waar je vanop gestort steenpuin een grandioos uitzicht hebt. Hier sla je linksaf in een
bosweg. De bosweg brengt je na een halve kilometer het bos uit. Je krijgt nog wat mooie uitzichten en je ziet Samrée al
liggen.
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