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De valleien van smaken en geuren
Praktische gegevens
LENGTE: 13 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 54 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Failon, gehucht van de gemeente
Barvaux-Condroz in de provincie Namen. Voor de kerk zijn enkele
parkeerplaatsen.

Failon is een gehucht van het dorp Barvaux-sur-Condroz, deelgemeente van Havelange. Het is een groene en agrarische
streek en de meeste dorpjes hebben hun charme van weleer weten te behouden. De ‘Valleien van smaken en geuren’ danken
hun naam aan de grote verscheidenheid in producten van eigen bodem: ambachtelijke bieren, amandelkoekjes, honing, kaas,
aardbeien en nog veel meer lekkers van de boerderij. Failon heeft een restaurant met streekkeuken en oude gerechten.
Onze wandeling loopt grotendeels door bossen langs weerszijden van de Somme, een zijriviertje van de Ourthe dat ontspringt
rond Barvaux-sur-Ourthe. Regelmatig moet er op deze tocht geklommen worden. Als we even uit de bossen komen, genieten
we van prachtige uitzichten. We komen in de buurt van het Château de Ramezée, een uitzonderlijk sprookjesachtig kasteel
uit de 17de eeuw, volledig gerestaureerd.
Aan de kerk van Failon daal je de Chemin de la Foulerie af. Aan de splitsing hou je links op asfalt richting La Foulerie.
Onmiddellijk na een bocht naar rechts is er aan je linkerhand een open plek met gras in het bos: aan het einde van deze
open plek verlaat je de weg en je slaat linksaf langs de rand van de open plek. Even verder draai je naar rechts het bos in
met het mooi pad. Je ontvangt een onduidelijk pad van rechts en je gaat rechtdoor. Op een splitsing sla je linksaf in een pad
tussen loofbos en gemengd bos. Even verder rechtsaf in een pad dat naar rechts terugdraait en daalt. Beneden steek je met
het pad een vallei over en je bocht naar links. Het pad brengt je de vallei door en iets hogerop naar links. Niet veel verder,
bij een wandelpaal, sla je linksaf in een smaller pad dat stevig daalt. Beneden, enkele tientallen meters voor een beek in het
diepste van de vallei, sla je rechtsaf. Met deze weg blijf je evenwijdig met de beek lopen. Tussen je weg en de beek zijn er
enkele tientallen meters sparren.
Je komt bij enkele huisjes op de plaats La Foulerie. Ga linksaf door de beek en loop langs nummer 17 verder rechtdoor. Deze
bosweg stijgt stevig. Enkele honderden meters verder ben je boven: je houdt een privé-bos aan je linkerhand en je draait
naar rechts, een vlakke bosweg op. Blijf deze hoofdweg door het bos volgen zonder te letten op zijwegen. De weg komt na
een tijd op de kam te lopen en begint dan te dalen. Voor de natte gronden langs de Somme steek je een beek over en je
volgt nog steeds dezelfde bosweg die hier weer begint te stijgen. Het bos rechts is omheind met afschrikkende prikkeldraad.
Je komt uit op een asfaltweg, bij het kasteel van Somal. Je neemt de asfaltweg naar rechts en je daalt.
Je steekt met de asfaltweg de Somme over en even verder sla je linksaf in een rotsige weg. Deze weg stijgt en brengt je het
bos uit. Je hebt hier mooie uitzichten. Let onderweg niet op de zijweg links maar blijf de veldweg rechtdoor volgen. Voorbij
gesloten varkensstallen loop je verder rechtdoor over de berijdbare weg. Je komt op een asfaltwegje, de Rue Vieille Leuze,
dat je naar rechts volgt. Ook op deze weg heb je mooie uitzichten. Na een tijdje heb je bos aan je linkerkant en even verder
ook bos aan je rechterkant. Tweehonderd meter na het begin van het bos aan de rechterkant verlaat je de asfaltweg: je
neemt linksaf een bewegwijzerd bospad. Dit mooie rechtlijnige bospad volg je tot op een asfaltwegje. Dit asfaltwegje steek je
schuinlinks over en je volgt nu een brede berijdbare veldweg. Deze weg slingert langs bos en veld en daalt uiteindelijk af in
de richting van het gehucht Moressée dat je al van ver ziet liggen.
Net voor de bebouwde kom van Moressée sla je rechtsaf op asfalt. Het asfaltwegje daalt af naar een beek maar jij doet dit
niet: bij een wandelwegwijzer sla je rechtsaf in een vlakke aardeweg. Na de oversteek van een beekje loopt de weg het bos in
en begint te stijgen. Je moet deze weg meer dan anderhalve kilometer blijven volgen en je moet in totaal meer dan honderd
meter stijgen. Blijf steeds de hoofdweg volgen en let niet op zijwegen. Bijna aan het einde van het bos, op een kruispunt met
zes boswegen, stijg je nog verder en je komt in open land. Je komt uit op een dreef in de buurt van een prachtig gelegen
paviljoen van het kasteel van Ramezée. Voor het vervolg van de wandeling moet je de dreef naar rechts volgen, maar om het
kasteel te zien moet je de dreef eerst even naar links volgen en achteraf op je stappen terugkeren.
Met het paviljoentje links achter je stap je dus de dreef op. Je laat twee zijwegen links liggen en je draait met de dreef naar
rechts. Aan de rechterkant prachtige uitzichten. Iets minder dan driehonderd meter na de bocht naar rechts, op de plaats Bois
de Failon, zie je links een grote akker: hier moet je de dreef verlaten en linksaf slaan in een pad dat langs de akker vertrekt.
Verder loopt het pad het bos in en wordt hol. Je loopt voorbij een bron aan de linkerkant en je volgt het pad langs het beekje
naar beneden. Het pad brengt je bij de monding van het beekje in de Somme. Je steekt de Somme over langs een brugje en
je stapt voorbij een paviljoen dat gebruikt wordt door jeugdverenigingen. Hou aan de splitsing links en volg de brede
stijgende weg door het bos. Een gans eind verder en hoger loop je langs de bosrand verder over de mooie weg. Bij het einde
van het bos zie je de kerk van Failon al liggen: ga hier rechtdoor de grasweg in. Deze brengt je weer in Failon.
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