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Het bronnengebied van de Lienne
Praktische gegevens
LENGTE: 15,5 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 55 (1:50.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Hébronval, deelgemeente van Vielsalm
in het noorden van de provincie Luxemburg

De Lienne is een zijrivier van de Amblève. Het riviertje wordt gevormd door talloze bronbeekjes in de buurt van Hébronval.
Deze wandeling loopt door dit bronnengebied. De toevoer van de beekjes is zo hevig dat in Lierneux, slechts enkele
kilometers ten noorden van Hébronval, de Lienne al uitgegroeid is tot een stevige beek.
Deze wandeling door de Hoge Ardennen loopt tussen 400 en 550 meter boven de zeespiegel. De streek is bekend als
wintersportgebied. De tocht verloopt meestal over brede gras- en aardewegen. Regelmatig zal je van weidse uitzichten
kunnen genieten.
In de buurt van Lierneux kan je bij twee gelegenheden de wandeling even verlaten voor een extraatje: een eerste keer om
naar het centrum van Lierneux te gaan, voor een halte en bevoorrading, een tweede keer om de Roche Jehenson te
bezoeken, een rots met op de top een belvédère met schuilhut.
Beschrijving
Met de rug naar het kerkje van Hébronval volg je het asfaltwegje naar rechts en je stijgt dus nog niet naar de N89. Bij de
splitsing een tweehonderd meter verder sla je linksaf en je gaat nu dus wel naar de N89. Volg de gevaarlijke weg over 400
meter naar rechts. Bij het huis met nummer 40 verlaat je de N89 en je slaat rechtsaf in een brede berijdbare weg. Achter
een electriciteitscabine draait de weg naar links en je zit meteen volop in de weidse velden. Na een tijd loop je door een
eerste bronnengebied van de Lienne en vormt zich een beek rechts van de weg. In het bos blijf je op de weg lopen met de
beek rechts van je. Je draait met de weg mee naar links en je daalt niet naar rechts af. Je blijft zo de beek, die nu rechts in
de diepte loopt, van op een afstand volgen. Op een kruispunt met bewegwijzering sla je linksaf in een stijgende grasweg. Zo
loop je het bos uit.
Op een kruispunt in de velden sla je linksaf. Met deze weg blijf je stijgen, eerst door de velden en nadien door bos. Bij het
einde van het bos sla je rechtsaf, een weg langs de bosrand. Op het kruispunt bij Trixheufosse, 485 meter boven de
zeespiegel, sla je scherp linksaf in een brede weg. Verder draait deze weg naar rechts en je komt op een rijweg bij een
sparrenbos.
Hier moet je een keuze maken. De officiële wandeling volgt de rijweg naar rechts en slaat dan, na een kleine 400 meter,
linksaf in de eerste veldweg. Zo kom je bij een kruispunt bij een oude eik met een grote steen ernaast. Hier sla je rechtsaf in
een grasweg. Op de rijweg die je 400 meter moet volgen wordt echter onverantwoord snel gereden en dus kan je eventueel
de tweede keuze afwegen. Volg de rijweg niet naar rechts maar ga links van het sparrenbos de weide in en volg door de
weide de linkerrand van het sparrenbos. Bij het einde van het bos ga je schuinrechts verder door de weide naar de
weideuitgang. Deze weide wordt in de winter ook doorkruist door een langlaufpiste. Uit de weide gekomen neem je de
veldweg naar rechts. Zo kom je ook bij de eik met steen ernaast en je gaat rechtdoor de grasweg in.
De grasweg leidt naar een kruispunt van vijf wegen, bij het einde van een sparrenbos links. Kies hier de tweede weg van
rechts, een dalend hol pad dat in de richting van een silo loopt. Het pad is bewegwijzerd met een groene rechthoek en ziet er
soms uit als een beekje. Het pad leidt naar Lierneux maar nog voor de bebouwde kom sla je rechtsaf in een brede
steenslagweg en je klimt naar de silo. Nog voor de silo sla je linksaf, langs de stallen. De te volgen weg is onderdeel van een
GR-pad en is dus rood-wit bewegwijzerd. Bij het einde van de stallen ga je rechtdoor een weide in. Door de weide loop je over
het hoogste deel van de grasberg. Je gaat de weide weer uit en je daalt de berg af in de richting van de opvallende kerktoren
van Lierneux. Bij de bank op de plaats Les Marcadènes, daal je over de bredere weg naar rechts en de kerktoren blijft
beneden en links van je liggen. Een asfaltweg steek je over en langs een picknickplek neem je een dalende veldweg. Deze
beschrijft een scherpe bocht naar links en loopt naar de huizen van Lierneux. Nog voor de huizen kom je bij een zijpad rechts
en een wandelwegwijzer.
Wil je in Lierneux een pauze inlassen, dan ga je hier rechtdoor naar het centrum. Achteraf moet je dan terugkeren tot bij de
wandelwegwijzer want de wandeling slaat hier af in het smalle pad tussen afsluitingen. Het pad brengt je, nog voor een
rijweg, op een bredere aardeweg. Volg deze weg naar rechts. Je loopt nu evenwijdig met de rijweg. De weg loopt door een
bos. Let goed op want je moet hier, met de bewegwijzering van de GR, scherp links afdalen, langs de rand van een
sparenbosje, tot op de rijweg. Je komt op de rijweg in de buurt van een houtzagerij. Volg de weg even naar rechts. Na de
brug over de Lienne sla je onmiddellijk linksaf in een pad langs het riviertje.
Je loopt niet lang langs de Lienne: bij een wandelpaal moet je goed uitkijken naar een graspad dat rechts de vallei verlaat.
Dit pad stijgt stevig, eerst tussen naaldbos rechts en loof links en later langs de rechterrand van een grote weide. Bij het eind
van de weide stijg je verder, nu over een breder pad. Je komt voorbij een stenen kruis met bijna onleesbaar opschrift. Bij een
volgend kruispunt, met enkele meters verder een kruis aan de rechterkant van de weg, sla je scherp linksaf in een brede
veldweg. Deze weg volg je meer dan een kilometer lang. Je loopt afwisselend langs bossen en weiden en onderweg zie je
links Lierneux mooi in de diepte liggen. Uiteindelijk kom je, na een bocht naar links, op een plaats waar je een mooi zicht
hebt op een groene beekvallei en, in de verte, op een rost met een schuilhut erop. De wandeling slaat hier scherp rechtsaf
met blauwe ruit maar je kan eventueel eerst de weg naar links volgen als je het belvédère op de Roche Jehenson wil
bezoeken.
De wandeling loopt dus rechts, langs een bank, evenwijdig met de groene beekvallei. Bij een sparrenbos loopt de weg verder
langs de rechterrand van het bos maar jij kan hier rechtdoor gaan, met de blauwe ruit. Zo loop je langs de linkerrand van het
sparrenbos, even langs een beekje en verder loodst blauwe ruit je kriskras door het sparrenbos. Als blauwe ruit linksaf slaat
om het bos te verlaten en af te dalen naar de beek, loop jij door de sparren naar rechts, het bos uit. Zo kom je weer op de
grasweg langs de bosrand en je volgt deze weg naar links. Een kleine kilometer verder kom je uit in het dorp Verleumont.
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Volg de rijweg door het dorp naar rechts, langs een grote kapel en langs boerderijen. Bij een kapelletje uit 1915 volg je de
rijweg nog 50 meter verder en dan sla je linksaf, recht tegenover een bushokje. Bij het laatste huis laat je een weg rechts
liggen en even verder hou je rechts aan. Waar de weg aan het bos raakt blijf je op de meest gebruikte linkerweg. Deze weg
leidt je door prachtig groen landschap naar het bos. In het bos loop je eerst door sparrenbos (intussen grotendeels gekapt) en
dan langs eiken. Bij een oude leisteengroeve aan de linkerkant van de weg maakt de weg een bocht naar links en begint de
dalen. De weg brengt je helemaal beneden tot bij een bronbeekje van de Lienne. Je steekt dit beekje over en je klimt door
een sparrenbos langs de rand van een weide. Aan de rand van het bos en voor een weide, op de plaats Les Gueules, sla je
linksaf in een pad tussen weiden. Deze weg leidt je weer naar Hébronval.
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