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Originele wandelingen in België

Grote wouden aan de Franse grens
Praktische gegevens
LENGTE: 16 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 58/7-8 (1:20.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk in Felenne, deelgemeente van Beauraing.

Wie houdt van een wandeling door uitgestrekte wouden in afgelegen gebied, moet naar Felenne. Dit dorp bevindt zich
letterlijk in een uithoek van het land, vlakbij de Franse grens en ver van alle grote verkeerswegen. Deze wandeling loopt van
begin tot einde in uitgestrekte wouden waar je meer kans hebt om groot wild te ontmoeten dan mensen. Alleen aan de
prachtig gelegen picknickplaats in de vallei van de Ruisseau d'Olenne strijken op warme dagen wat toeristen neer.
Gedurende enkele kilometers loop je op deze wandeling langs de Houille, een riviertje dat in Gedinne ontspringt en bij Givet
in Frankrijk in de Maas uitmondt. Uit de rivier wordt in Frankrijk drinkwater gehaald, het water van de Houille is van een
uitstekende kwaliteit en is zeer rijk aan zuurstof. De bever voelt zich in de Houille uitstekend thuis. Langs de Houille kom je
langs de mooi gerestaureerde gebouwen van de oude watermolen van Bourseigne, een turbinemolen uit de 18de eeuw.
Bij de Chapelle Saint-Joseph in Felenne vind je l'Assiette Rouge, een Italiaans restaurant met een merkwaardige website.
Beschrijving
Eerste stuk: naar de Ruisseau du Bois le Taureau 3km
Met de rug naar de kerk ga je even kort naar links en dan ga je de Rue F. Wolf in. Op het kruispunt rechtdoor, de Ruelle
Pauchet in. Bij een bron in een wei links van de weg moet je goed uitkijken: even verder maakt de weg een bocht naar
links en hier verlaat je de weg aan de rechterkant. Je loopt over een grasveldje en je volgt verder een pad tussen
afsluitingen. Dat pad brengt je op de hoofdweg door het dorp. Linksaf en bij de Chapelle Saint-Joseph hou je rechts aan.
Voorbij de kapel rechtsaf. Bij het laatste huis ga je het bos in met de rechtse van de twee boswegen. Deze loopt evenwijdig
met de bosrand. Op een kruispunt, net voor een beekvalleitje, sla je linksaf in een bosweg. Deze mooie weg loopt
evenwijdig met het beekvalleitje en daalt. Beneden laat je een bosweg links liggen en je gaat naar rechts, tot op een
asfaltweg.
Je volgt de asfaltweg naar rechts en na ongeveer 150 meter verlaat je de weg aan de linkerkant: je kan er het tallud
afdalen en naar een beekje gaan. Je steekt het beekje over en loopt over een brede open strook in het bos omhoog tot op
een bosweg. Deze steek je over en je stijgt verder. Ook een volgende bosweg steek je over en je gaat een stijgende
grasweg op. Je houdt steeds dezelfde richting aan en over de brede grasweg loop je de berg op, tot helemaal boven. Boven
steek je eerst een bosweg over, nadien een berijdbare bosweg en dan weer een andere bosweg en je loopt de berg weer af
over een brede grasweg. Beneden rechtsaf. Je volgt deze prachtige bosweg naast een beekvalleitje gedurende een halve
kilometer, tot op een halfverharde bosweg. Linksaf en je steekt de Ruisseau du Bois le Taureau over.
Tweede stuk: naar de oude watermolen aan de Houille 4,6km
Eens over de beek sla je linksaf in een grasweg en je steekt snel een brede grasstrook over. Je moet deze weg over een
kleine kilometer volgen. Twee keer kom je een splitsing tegen met links een begroeide bosweg en rechts een brede
grasstrook, en beide keren neem je de begroeide linkerweg. Uiteindelijk kom je weer op de grasstrook uit en wat verder is
er een brandgang aan de rechterkant. Je laat deze brandgang rechts liggen en een grasweg links en je neemt tussen de
twee een bosweg. Op de eerste splitsing rechtsaf in een scherp teruglopende bosweg. Deze weg steekt de brandgang over
en je blijft de weg volgen. Op een berijdbare bosweg ga je rechtdoor verder en je volgt deze brede weg naar de top.
Op de top kom je bij een driehoekig pleintje met een alleenstaande eik: bij het begin van dit pleintje neem je de rechtse
weg en bij het einde van het pleintje steek je een berijdbare bosweg over. Je gaat een bosweg op en laat onmiddellijk een
niet goed zichtbare zijweg links liggen. Wat verder is er een zijweg rechts met een verbodsbord die je niet neemt. Je hoeft
trouwens niet op zijwegen te letten: gedurende een kilometer volg je dezelfde bosweg die je 150 meter lager brengt.
Tijdens de afdaling komt de weg in een valleitje te lopen.
Helemaal beneden volg je de brede berijdbare weg naar links. Snel kom je naast de Houille te lopen. Misschien zie je hier
wel een beverdam. Je laat een stijgende weg links liggen en je gaat rechtdoor in de riviervallei, tot bij de gebouwen van de
oude watermolen aan de Houille. De gebouwen bevinden zich aan de overkant van de rivier.
Derde stuk: naar de Ruisseau d'Olenne 4,2km
Voorbij de molengebouwen draait de weg naar links weg van de rivier. Je moet hier goed uitkijken want net na deze bocht,
bij een opvallende eik rechts van de weg, moet je de weg verlaten en rechts over een grasplek lopen. Je steekt een beekje
over en je komt op een grasweg die je rechtdoor volgt. Na 700 meter draait de weg naar links, weg van de Houille en een
zijvalleitje in. Je let niet op zijwegen links en je blijft de weg in de beekvallei volgen. Na 700 meter draait de weg naar links
weg van de beekvallei en je blijft deze grote bosweg volgen. Een beetje hogerop kom je aan een omheind stuk bos aan de
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linkerkant en hier sla je rechtsaf in een andere bosweg. Altijd rechtdoor en stijgen. Na een halve kilometer kom je op een
berijdbare bosweg die je naar links volgt. Je stijgt nog verder. Net voor het hoogste punt sla je op een kruispunt rechtsaf,
langs een sparrenbos. Voorbij het sparrenbos draait de weg naar links en je houdt hier links aan. Gedurende meer dan 600
meter blijf je deze weg volgen, onderweg kan je verschillende modderige stukken tegenkomen. Je komt uit bij een
berijdbare bosweg. Deze steek je over en aan de overkant ga je een volgende modderige bosweg op.
Na enkele honderden meters kom je op een kruispunt: hier sla je linksaf en je daalt af over een brede grasstrook met een
rij eiken. Je loopt rechtdoor tot op de N981.
Vierde stuk: terug naar Felenne 3,8km
Je steekt de rijweg over en je gaat een grasweg op naast een beekje. Je blijft de grasweg volgen rechts van het beekje. Na
een kilometer kom je bij een pompstation. Onmiddellijk na dit pompstation sla je linksaf in een weinig gebruikte grasweg
naast het beekje. Verderop steek je een ander beekje over en je komt op een berijdbare bosweg: rechtdoor over deze
bosweg. In geen tijd kom je bij een goed ingerichte picknickplaats langs de Olenne met verschillende hutjes. Bij het eerste
hutje, La Belette, verlaat je de bosweg aan de linkerkant. Je steekt het beekje over en volgt het stijgend pad. Je komt op
een bosweg die je naar boven volgt, tot helemaal bij de bosrand. Hier volg je een weg langs de bosrand naar rechts, tot op
een berijdbare weg voor stallen.
Rechtsaf hier en je volgt de berijdbare bosweg. Op de splitsing kies je de verharde bosweg naar links. Deze bosweg daalt en
is verhard met grote kiezels. In een bocht naar rechts verlaat je de weg: je neemt een grasweg rechtdoor. Deze versmalt
verderop tot pad, je blijft rechtdoor gaan, steekt een beekje over en klimt weer naar Felenne.
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