
Langs de Eau Blanche

Praktische gegevens

LENGTE: 12 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 57 (1:50.000) of 57/7-8 (1:25.000)
VERTREKPUNT:  Aan  de  oude  smederij  Forge  de  Blaimont  naast  het  meer  van

Virelles op de N939. Deze bevindt zich waar de weg, komende uit het dorp Virelles,
over de Eau Blanche loopt en een haakse bocht naar links maakt.
Een halve kilometer dichter bij Virelles langs deze weg is er ook een parkeerplaats bij
de toegang van het meer. Van aan deze parkeerplaats kan je naar het vertrekpunt bij
de oude smederij wandelen door de bewegwijzering van lokale wandelingen te volgen.
Zo vermijdt je de gevaarlijke weg.

De Eau Blanche is een riviertje van 40 kilometer lang dat ontspringt in de bossen ten zuiden van Chimay. Het heeft zijn
naam te danken aan de minerale zouten die het opneemt uit de kalkrotsen. De Eau Blanche vormt in Dourbes samen met de
Eau Noire de rivier Viroin.
Het meer van Virelles is een natuurgebied dat in 1983 opgericht werd door het Wereldnatuurfonds en door ornithologische
verenigingen. De vijver werd in de 16de eeuw gegraven voor de ijzerindustrie. Getuigen van die eens bloeiende industrie zijn
verschillende oude smederijen. Aan een ervan vertrekt onze wandeling en een andere zie je op het laatste deel van de tocht
van op het oeverpad langs de Eau Blanche, aan de overkant van het water.
De spoorlijn  Chimay-Mariembourg werd rond 1858 geopend voor  de economische ontsluiting van de tot dan geïsoleerde
streek. Het viaduct over de Eau Blanche werd door de mensen van Virelles gebouwd in 1856. Het imposante bouwwerk is
26,5 meter hoog, 135 meter lang en telt 8 bogen. Tijdens deze wandeling lopen we onder de viaduct door en wie wil kan ook
helemaal naar boven.
Lompret is een van de mooiste dorpen van Wallonië. Je kan er iets eten en drinken. Maar ook kan je er klimmen naar de top
van een imposante kalkheuvel van 50 meter hoog. Reeds in het neolithische tijdperk was hier boven een vesting. Het is een
van de weinige plaatsen in ons land waar wilde taxusbomen groeien. Zaadjes van deze boom zouden door Romeinse soldaten
naar hier gebracht zijn.
De GR125, "Tour  de l'Entre Sambre et Meuse" kronkelt  door  deze streek en op onze wandeling zullen we de wit-rode
bewegwijzering meermaals volgen. Daarnaast is de hier voorgestelde wandeling ongeveer een unie van twee plaatselijke
wandelpaden van het Syndicat d'Initiative van Chimay: de wandeling "Promenade du Bois de Blaimont", bewegwijzerd met
een blauwe ruit, en de wandeling "Promenade de l'Eau Blanche", bewegwijzerd met een groene ruit.
We volgen oever- en bospaadjes. Het meer dan 2 kilometer lange smalle pad door het Bois Fayi, voorbij Lompret, is van een
zeldzame schoonheid. Er zijn geen grote hoogteverschillen maar we worden af en toe toch verrast door enkele pittige korte
klimmetjes.

Beschrijving

Aan de oude smederij loop je het bos in samen met heel wat bewegwijzering. Het GR-pad gaat onmiddellijk naar rechts naast
het riviertje lopen maar jij volgt de stijgende, stenige bosweg. Op het einde van de klim ga je op een kruispunt rechtsaf: je
volgt richting Lompret. Op een volgend kruispunt in het bos op hoogte 250 meter ga je rechtdoor, hoewel toeristische paden
je hier naar rechts willen sturen naar de Grand Pont. Op een asfaltwegje ga je rechtsaf. Aan de oude spoorweg kan je links
maar je volgt nog even het asfaltwegje. Het volgende pad links, bij Orée du Bois, neem je wel. Dit pad loopt weer helemaal
het bos in en hier zit je weer op de GR. In een bocht naar links is er een uitzichtpunt op het dorpje Vaulx waar je later op
deze tocht zal  wandelen. Je volgt het mooie pad. Aan een weide begint het pad te dalen. In geen tijd brengt het je in
Lompret.
Je steekt de brug over de Eau Blanche niet over maar je gaat rechtdoor. Het café en de banken bij de rivier bieden een
aangename rustplaats maar je komt hier straks nog langs. We stellen voor dat je eerst de kalkheuvel  beklimt voor een
schitterend uitzicht over het dorp. Hiervoor loop je nog even rechtdoor en neem je tussen de huizen met nummers 28 en 29
een steil  pad rechtsaf. gaat naar  het centrum zullen langskomen. Wees bij  het uitzichtpunt bovenaan de rotsen uiterst
voorzichtig: de rotsen gaan er loodrecht naar beneden. Langs hetzelfde pad daal je nu weer af naar het centrum. Tegenover
het café neem je het bruggetje en je loopt langs het schooltje en de kerk. Voorbij het hotel loop je links de rue Fernand
Tilquin  op maar voorbij  huisnummer 13  ga je snel  linksaf, een  grasweg op. Waar  de weg scherp rechtsaf keert, ga je
rechtdoor over een smaller pad. Dit prachtige, smalle pad volg je meer dan 2 kilometer lang, eerst door de vallei, later hoger
in het bos.
Het pad eindigt in open veld. Hier ga je rechtsaf, nu weer samen met de GR, over een half vergaan asfaltwegje. Je steekt de
weg van Lompret naar Baileux over en je gaat rechtdoor over een asfaltwegje. In het bos neem je het eerste pad rechtsaf,
langs een beekje. Tegenover een open plek aan de overkant van de beek ga je, samen met rood-wit, rechtsaf steil de helling
op. Boven vervolg je het pad naar links. Het pad daalt naar een bredere weg op de plaats Rond Champ. De GR gaat hier
rechts, maar jij gaat links. Je steekt het beekje over en je klimt het bos uit. Boven rechtsaf op asfalt in de richting van Vaulx.
Je loopt voorbij de kerken even verder ga je links, langs een huis met nummer 18. Dit pad daalt en brengt je op de rue Saint-
Pierre. Rechtsaf hier, dalen naar de Eau Blanche. Over de brug ga je links en je volgt een prachtig oeverpad, stroomopwaarts
langs de rivier. Je zal dit pad volgen tot het einde van de wandeling, weer vergezeld van de rood-witte tekens van de GR.
Onderweg loop je  onder  de  Grand Pont.  Het  loont  de  moeite om hier  even  omhoog te  klimmen tot  bovenop de  oude
spoorwegbrug. Je moet dan uiteraard weer afdalen naar het pad en de Eau Blanche verder volgen.
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