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De Naamse Condroz
Praktische gegevens
LENGTE: 20 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 47 (1:50.000) of 47/7-8 (1:25.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Mozet

De Condroz is een vruchtbaar plateau in het noorden begrensd door Samber en Maas. De grootste landbouwbedrijven van het
land zijn er gevestigd. Het landschap bestaat uit evenwijdige dalen, alle in westzuidwest-oostnoordoostelijke richting. De
heuvels zijn bebost, de dalen bewerkt. De Condroz ligt tussen de 200 en 300 meter boven de zeespiegel. De Naamse Condroz
is het centrale gedeelte van dit plateau, tussen de Maas in het westen en de Hoyoux in het oosten.
Het dorp Mozet ligt midden in de Naamse Condroz en vormt samen met nog 4 andere gemeenten, verenigd door de
Samsonbeek, de fusiegemeente Gesves. De streek is gemakkelijk bereikbaar vanuit Namen en heeft veel te bieden: mooie
dorpjes, klimrotsen, maneges, kastelen, de grotten van Goyet, streekproducten (kaas, gerookte ham, soep met
varkensstaarten). De prehistorische grotten van het gehucht Goyet waren al bewoond in de tijd van de mammoeten. In de
zomer van 1998 werd er een kindergraf uit de nieuwe steentijd ontdekt. Deze grotten liggen een halve kilometer buiten het
parcours, als je tijd genoeg hebt kan je misschien een bezoek inlassen. Je kan ook het taverne-restaurant van de grotten
bezoeken.
De Samson is een rechterzijriviertje van de Maas. Twee keer steken we op de wandeling het riviertje over: in Goyet en in
Faulx-les-Tombes. Op deze twee plaatsen is het mogelijk iets te drinken: in café Le Petit Pont en in manège Les écuries de
Faulx.
De lokale wandelkaart van Gesves toont zich allesbehalve gastvrij voor wandelaars: heel wat wegen worden als privé-wegen
aangeduid en in een moeite door worden alle niet bewegwijzerde paden als privé bestempeld. Daarnaast zijn verschillende
paden die volgens de kaart bewegwijzerd zouden moeten zijn, afgesloten. Het is dan ook beter om er zonder deze kaart op
uit te trekken.
Ook de vereniging La fête de mai kwam geregeld in de problemen met hun wandelingen. Nochtans was het opzet van deze
vzw lovenswaardig en origineel: elk jaar nodigde ze kunstenaars van over de ganse wereld uit om werken ter plaatse in de
natuur te komen maken. Deze kunstwerken werden dan openbaar bezit. Op de hier voorgestelde wandeling komen we langs
enkele van deze verbazende kunstwerken. Jammerlijk was het vanaf 2009 gedaan met de meiviering: de subsidies werden
stopgezet.
Op het meest noordelijke puntje van de wandeling, vlakbij Thon, biedt de kapel Notre-Dame de Bon Secours midden in de
uitgestrekte velden een uitgelezen rustplaats. Een paar jaar geleden ontstonden er plannen om dit prachtig stuk Naamse
Condroz om te vormen tot een reusachtige steengroeve. Een hallucinant project met duizenden ontploffingen en drie tunnels
om de uitgehaalde rotsen tegen een snelheid van 14 ton per minuut naar de Maas te brengen. De ganse omgeving,
beschermd als zone Natura 2000, zou er moeten aan geloven. Na de exploitatie, die 50 jaar zou duren, zou een puinterril
overblijven van 150 meter hoog. Na heel wat protest van plaatselijke bewoners en actiegroepen koos de Waalse overheid om
het project niet te laten doorgaan en het gebied als bos- en landbouwzone te bestemmen.
We vertrekken in Mozet, een van de mooiste dorpen van Wallonië. De wandeling kent verder als hoogtepunten het gehucht
Goyet, de eindeloze velden rond Fond del Core, het bos van Spemont, het kasteel van Faulx-les-Tombes en de
gerestaureerde toren en kapel van de Mont-Sainte-Marie, het hoogste punt van deze wandeling. Het kasteel van Faulxles-Tombes is een sprookjeskasteel uit 1872 in gothische stijl, ideale locatie voor een orgie.
Beschrijving
Je vertrekt aan de kerk van Mozet en je volgt even de asfaltweg Tienne Sain-Lambert bergop. Even verder rechts aanhouden
en verder stijgen. Bij de volgende splitsing laat je de Rue des Deux Chênes rechts liggen en je kiest links de stijgende Rue
Pieltain. In een flauwe bocht naar rechts, bij nummer 12 aan de rechterkant, verlaat je de asfaltweg en ja slaat linksaf in een
smal graspad tussen een haag en een weide. Het pad daalt en brengt je met enkele trappen bij een electriciteitscabine op een
asfaltweg. Deze stijgende asfaltweg neem je naar rechts. In een scherpe bocht laat je de Rue de la Forme rechts liggen en
naast een calvarie neem je rechts de rue du Calvaire. Helemaal boven laat je Girembois links liggen en je gaat rechtdoor een
bosweg in. Uit het bos gekomen ga je op de berijdbare weg rechts in de richting van de hoeve du Bois Williame. Je loopt
voorbij een bordje Propriété Privé. Langs de linkerkant van de hoeve kan je verder in een paadje dat door de weiden loopt. Je
krijgt uitzicht op de Maasvallei. Langs een draaimolentje verlaat je de weide en je loopt kangs de bosrand verder. Een
volgend molentje brengt je in een bocht van een bredere weg: rechtsaf hier. De weg loopt snel volledig het bos in en aan een
splitsing kies je, met lokale bewegwijzering, rechtsaf de stijgende weg. Het pad loopt hoog boven de vallei van de Samson
met bijhorende toeristische weg maar je krijgt het riviertje voorlopig nog niet te zien. Boven aan een kruispunt bij een weide
volg je het pad rechtdoor langs de bosrand. Je krijgt zicht op het kasteel van Goyet. Aan een paar huizen daal je over asfalt
verder. Nog voor je beneden bent is er rechts een picknickplek. Helemaal beneden ga je links. Aan de brug over de Samson is
er een bushalte met schuilhok, een picknickplaats en café Le Petit Pont dat alle sportievelingen verwelkomt.
Je steekt de hoofdweg in de Samsonvallei schuinlinks over en je neemt de stijgende Try de Goyet. Voorbij de laatste huizen
verdwijnt het asfalt. De weg loopt nu even het bos in. Je laat een bosweg rechts liggen en je loopt rechtdoor het bos uit. Nu
volgen enkele kilometers prachtige Condruzische velden. Je ziet al van ver de kapel waar je heen moet. Op het hoogste punt
passeer je een kunstwerk dat drie megafonen uitbeeldt. Je vervolgt dus de weg naar de kapel Notre-Dame de Bon Secours,
meer dan een kilometer verder. Aan die kapel ga je rechtsaf een smaller pad in.
Meer dan twee kilometer lang houd je nu dezelfde zuidwestelijke richting aan met een bewegwijzerd pad. Je loopt
achtereenvolgens langs de bosrand, over een beekje, over een akker, over een hol pad in een smalle bosstrook, door een
gemengd bos, door laagbegroeiing, over een volgend beekje, langs de rechterrand van een weide, door laag bos en ten slotte
langs de bosrand. Je daalt af tot in het gehucht Stru.

Mozet

2 van 3

De Naamse Condroz

www.wandelen.ssr.be

Aan een kruispunt met kruisbeeld merk je dat je uit de rue du Piroy komt en je gaat rechtsaf. Aan de volgende splitsing ga je
rechtdoor met de rue de Han. Voorbij de huizen wordt de weg onverhard. De weg loopt het mooie bos Spemont in en je volgt
steeds rechtdoor, zonder op zijwegen te letten, het enige bewegwijzerde pad door het bos. Het pad wordt verderop hol en
brengt je op een berijdbare bosweg, deze neem je linksaf. Je passeert een zijweg links, een zijweg rechts en een chalet. Aan
een kruispunt ga je links. Even verder verlaat alle bewegwijzering deze weg maar jij gaat rechtdoor en je blijft deze asfaltweg
volgen. Onderweg passeer je nog een keer een zijweg links. De brede weg brengt je tussen weiden naar de N941. Deze steek
je over en je gaat rechtdoor in de doodlopende rue du Bloskin.
Aan een kruispunt rechtdoor. De veldweg biedt je mooie uitzichten en leidt je kronkelend omhoog naar het bos. Helemaal
boven in het bos, bij een kunstwerk, laat je twee boswegen links en een bosweg rechts liggen en je gaat rechtdoor in een
smal pad. Het daalt stevig. Je blijft het pad volgen, ook bij een kruising. Helemaal beneden, aan een volgend kunstwerk, duik
je een tunneltje in en je duikt een tunneltje in. Het pad brengt je op asfalt: dit volg je rechtsaf. Aan een volgend kruispunt
volg je de rue de Jausse naar links maar snel verlaat je deze rijweg naar rechts voor een andere stijgende asfaltweg. Je ziet
aan de rechterkant van de weg een in onbruik geraakt draaimolentje maar je stapt nog even verder. Voorbij de hoeve kan je
wel via een draaimolentje rechtdoor een weide ingaan. In het bosje voor je bevindt zich nog een kunstwerk maar aan het
einde van dit bosje moet je rechts naar de uitgang van de weide: een smalle doorgang rechts van een hek. Je ziet reeds het
kasteel van Faulx-les-Tombes liggen.
Je loopt nu door een bos. Aan het einde van de weg bots je op een camping. Hier even links en snel rechtsaf, een
bewegwijzerd pad dat door het bos afdaalt naar de Samson. Na de oversteek loop je naar de rijweg vlak bij het kasteel. Je
moet de gevaarlijke weg even naar rechts volgen. Je verlaat snel de rijweg naar links en je neemt een weg die vlak naast de
omheining van het kasteeldomein loopt. Je let hierbij niet op een bord langs de weg. Neem niet de veel gebruikte bosweg die
na het bord rechtsaf gaat maar neem de weg naast de omheining. Deze weg kan ongelooflijk modderig gemaakt zijn door het
gebruik door paarden en door 's nachts wroetende everzwijnen. De weg volgt een mooi beekje. Op een bredere weg ga je in
dezelfde richting naast het beekje verder. Op het einde draait de beek haaks naar links, de weg ook, maar hier ga je rechts in
een andere weg. De ondergrond is nu bezaaid met stenen. De weg stijgt en loopt naast een beekje links. Net voorbij een
krater met water is er een weg rechts, maar je blijft rechtdoor gaan. Een paar honderd meter verder kom je aan een
kruispunt: links gaat een weg de groene velden in maar jij neemt de rechterweg.
Deze weg draait terug helemaal het bos in en stijgt stevig. Je bent dan ook op weg naar de Mont Sainte Marie, het hoogste
punt van de wandeling. Boven bij een gebouwtje voor waterwinning ga je rechtdoor het bos uit. Je volgt nu een asfaltweg. Op
het kruispunt bij de kapel en de toren ga je rechtsaf over asfalt. Bij een huis ga je rechtdoor het bos in en je laat een bosweg
rechts liggen. Je volgt deze weg nu over een kleine kilometer, onderweg passeer je een zijweg rechts, een kruispunt en nog
een weg rechts. Voorbij deze laatste zijweg rechts versmalt de weg tot pad en volgt nu een ganse tijd de bosrand. Na een
zeer kleine kilometer eindigt het pad op een brede bosweg. Deze bosweg volg je naar links en je loopt het bos uit. Door open
land loop je naar de N941. Je steekt gewoon over en langs een zeer mooie weg loop je terug naar Mozet.
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