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De Luikse Condroz
Praktische gegevens
LENGTE: 18,5 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 48 (1:50.000)
VERTREKPUNT: De kerk van Vyle-et-Tharoul, 9 kilometer ten zuiden van Huy in de
provincie Luik.

De Condroz is een grote geografische streek in België die zich uitstrekt van de provincie Henegouwen over Namen tot Luik.
De vlakke heuveltoppen bestaan uit hard gesteente en de dalen uit kalksteen. De strek is zeer vruchtbaar en geschikt voor
veeleisende gewassen zoals tarwe, gerts, haver en suikerbiet. Je vindt dan ook de grootste landbouwbedrijven van het land in
de Condroz. De streek dankt haar naam aan de Condruzi, een Germaanse stam die aan de rand van het Ardense woud leefde
en het waagde om in opstand te komen tegen Julius Caesar.
In Luik heeft de Hoyoux, een zijriviertje van de Maas, een diepe vallei in de Condroz uitgesneden. Hoe verder van de
monding, hoe minder industrie je in de vallei vindt en hoe zuiverder het water wordt. Het water van de bronnen van de
Hoyoux wordt door de waterproducent Vivaqua opgevangen in ondergrondse galerijen en naar de Brusselse agglomeratie
geleid. Vivaqua is hier eigendom van ongeveer 500 hectare grond, een groot deel wordt door het RNOB beheerd als
natuurreservaat. De kleine hoefijzervleermuis, een zeldzame en met uisterven bedreigde soort, wordt er beschermd.
In het natuurreservaat staat het kasteel van Modave, op een rots boven de Hoyoux. De wandeling loopt langs dit kasteel. Er
stond hier al vroeg een burcht maar het huidige kasteel werd in de 17de eeuw gebouwd in Franse stijl. In die tijd bouwde de
ongeletterde mecanicien Rennequin Sualem een hydraulische machine waarmee het water uit de Hoyoux naar het kasteel
gepompt werd, 57 meter hoger. De man werd later uitgeleend aan de Franse koningen om in Versailles hetzelfde te doen met
het Seinewater.
In het gehucht Saint-Fontaine heeft de tijd stilgestaan. Er staan minder dan twintig huizen en een prachtig kasteel met een
mooi park er rond. Bij het wad ligt La chambre du Gué, de plaatselijke B&B. Je kan er altijd even aankloppen: als de
eigenaars Liliane en Philippe thuis zijn, kan je er even uitrusten en iets drinken. Als je in de tuin zit, wil je waarschijnlijk niet
meer weg uit deze oase van rust. Als je zou overnachten in La chambre du Gué, kan je uiteraard de wandeling van hier
starten.
De wandeling loopt over gemakkelijke wegen door velden en bossen. Alleen om de vallei uit te komen, moet je twee keer wat
klimmen. Onderweg zijn er enkele uitgelezen rustplaatsen in de natuur: op de grote stenen bij een opvallende linde met
kleine blaadjes, op het bruggetje over de ruisseau d’Ossogne en op het bankje bij het ‘Plaine Baleine’. Op deze uitgestrekte
akkervlakte werden werden door de geallieerden in de tweede wereldoorlog wapens en munitie met parachutes gedropt. Via
gecodeerde boodschappen op de BBC werden de nachtelijke bevoorradingen aangekondigd. In 1944 werd hier zwaar
gevochten met de Duitsers. Je vindt er een monument ter ere van de verzetsstrijders en, in het bos, informatie uit de oorlog.
Beschrijving
Met de rug naar de kerk van Vyle-et-Tharoul ga je even rechtdoor de Grande Route op en je slaat bij de eerste gelegenheid
rechtsaf in de Rue du Ruisseau. De weg brengt je bij een beek, sla linksaf in een smal pad langs de beek. Via een stenen
brugje steek je de beek over. Voorbij het brugje neem je het eerste pad rechts. Op het kruispunt rechtdoor, een vlakke weg
die beneden in het bos loopt. Bij een splitsing is de rechtse weg verboden, je neemt hier dus links. De weg wordt een zeer
mooi pad en stijgt door het bos. Uiteindelijk kom je boven bij de bosrand. Hier komt een bosweg van links maar jij loopt het
bos uit. Je volgt hier een weg langs de bosrand die je prachtige uitzichten biedt op het Plaine Baleine. Na 600 meter langs de
bosrand kom je bij een kapelletje op een betonwegje, een uitgelezen uitkijkplaats. Linksaf. Na 50 meter verlaat je de
betonweg en je slaat rechtsaf in een kiezelweg tussen akkers. De weg brengt je na 600 meter bij de bosrand, onderweg
verandert hij in een grasweg. Op het einde volg je even de bosrand naar rechts en dan draai je linksaf het bos in. Het pad
loopt eerst langs een zone met chalets, wordt dan hol en stijgt, wordt vervolgens weer vlakker en loopt dan het bos uit. Bij
een open zone ga je rechtdoor langs de bosrand. Je komt bij een berijdbare weg door het bos. Linksaf.
Bij een splitsing van berijdbare wegen hou je rechts. Na een klimmetje daalt de weg af naar de bosrand. Je blijft op dit
gedeelte steeds op de hoofdweg. Je loopt het bos uit. De weg steekt de Ruisseau d’Ossogne over en stijgt dan naar een
asfaltweg. Je daalt over asfalt af tussen het kasteel en de kasteelvijver. Voorbij de vijver draai je met de hoofdweg naar
rechts. De wandeling steekt het wad niet over, maar volgt een weg links van de beek. (Steek je het wad toch over, kan je
even kijken of de Chambre du Gué open is.) De weg loopt langs enkele vijvers. Voorbij de laatste vijver kom je bij een
toegangshek, hier sla je linksaf in een weg langs een bosrand. De weg stijgt en leidt je naar de N636. Steek deze gevaarlijke
weg over en volg aan de overkant de bosweg. Deze weg stijgt door het bos, je let niet op de onduidelijke zijwegen. Ongeveer
600 meter voorbij de N636 eindigt de weg op een T-kruispunt. Hier sla je linksaf in een brede bosweg. Je blijft meer dan een
kilometer lang deze vlakke bosweg volgen, de richting is noordoost. Wanneer de weg het bos uitloopt volg je de weg langs de
bosrand. Wanneer het bos aan de linkerkant stopt, verlaat je de veldweg: je neemt hier links een graspad dat langs de rand
van het naaldbos loopt. Bij het einde van het bos moet je even door een koeienweide. Via een draaipoortje kom je op een
betonwegje. Slechts even volg je de weg naar links want je neemt vrijwel onmiddellijk de brede veldweg rechts. Na tien
minuten kom je bij een opvallende linde met kleine blaadjes, die je al van ver opmerkt.
Bij de linde verlaat je de veldweg langs de rechterkant: bij een betonpaal begint een soms overgroeid pad tussen twee
akkers. Wat verder loopt het pad langs de rechterrand van de linkse akker. Het pad leidt naar een klein betonwegje.
Schuinrechts oversteken en aan de overkant neem je een brede weg die naar het bos toeloopt. In het bos volg je de brede
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weg verder. Net na een bocht naar links verlaat je de weg en kies je rechts een bospad. Je moet nu gedurende anderhalve
kilometer dezelfde richting aanhouden. Onderweg wordt de weg steeds breder en beter begaanbaar, je let niet op de vele
zijwegen. De richting is noordoost. Waar de weg afbuigt naar het oosten opent het bos zich aan de linkerkant en krijg je zicht
op een huis beneden in de vallei van de Hoyoux: hier verlaat je de brede weg en zoek je aan de linkerkant een graspad dat
naar de vallei afdaalt. Beneden volg je een asfaltwegje naar links en wat verder sla je rechtsaf in een verharde weg. De weg
is wel afgesloten met een hek, maar er is een doorgang voor voetgangers. Je steekt de Hoyoux over en je slaat rechtsaf in
een klein asfaltwegje. De toegangsweg tot de woning laat je rechts liggen. Het asfaltwegje stijgt. Waar een kanaaltje met
kasseien over de weg loopt moet je goed opletten: 25 wandelpassen verder stijg je links het bos in langs een zeer smal, steil
en niet bewegwijzerd pad. We bedoelen dus niet het GR-pad, dat wat verder ook links het bos ingaat. Het pad brengt je snel
over rotsen waar je een mooi uitzicht hebt over de vallei. Het pad draait dan naar rechts en komt op een goed bospad.
Linksaf hier. Wat verder kom je bij de kasteelmuur van het kasteel van Modave. Je blijft langs de kasteelmuur lopen tot je,
na 700 meter, op een monumentale beukendreef naar het kasteel komt. Loop links naar de ingang van het kasteel. Bij de
toegangspoort tot het kasteel volg je de kasseiweg naar rechts, langs het kasteel. Bij het einde van de gebouwen sla je
linksaf en wat verder, ter hoogte van een smeedijzeren hek, rechtsaf. Je loopt nu op een mooi bospad hoog boven de Hoyoux.
Een paar honderd meter verder komt er een smal pad van rechts maar je gaat rechtdoor. Snel hierna laat je nog een bosweg
rechts liggen maar enkele meters verder sla je wel scherp rechtsaf in een dalend pad dat over rotsjes en boomwortels loopt.
Beneden kom je weer bij een hek van het kasteeldomein. Steek hier de weg en de rivier over en sla dan onmiddellijk rechtsaf
in een smal pad. Het pad loopt eerst langs rotsen en verder tussen het bos en een onderhouden grasveld. Het pad eindigt bij
de N636.
Je laat de brug over de Hoyoux rechts liggen en je steekt de rijweg over om aan de andere kant een asfaltwegje op te gaan.
Na enkele tientallen meters verlaat je de weg en je slaat linksaf in een teruglopend en stijgend pad. Het pad klimt door het
bos. Na een halve kilometer stijgen kom je boven bij de bosrand. Je volgt hier een weg naar links. Je komt even langs wat
huizen, je laat een asfaltweg rechts en een bosweg links liggen en je blijft rechtdoor gaan. Een paar honderd meter voorbij de
huizen eindigen rechts de weiden: hier sla je rechtsaf in een pad langs de bosrand. Even verder draait dat pad naar links en
loopt het bos in. Je komt in een zone met lage begroeiing en je stapt in dezelfde richting verder. Weer bij het bos kom je bij
een kruispunt met vijf boswegen. Geen van deze vijf wegen neem je maar wel scherp rechts een smal pad. Dit prachtige pad
daalt. Na 300 meter, in een bocht naar rechts, sla je linksaf in een nog smaller pad. Dit pad brengt je op een bosweg. Volg
deze bosweg naar rechts. Nog een keer sla je rechtsaf en je bent weer bij het stenen brugje van het begin van de wandeling.
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