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Naamse Fagnelandschappen
Praktische gegevens
LENGTE: 17 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 58 (1:50.000) of 58/1-2 (1:25.000)
VERTREKPUNT: Op het plein van Roly, deelgemeente van Philippeville,
tussen de kasteelhoeve en de kerk.

Roly is een karakteristiek dorp voor de Naamse Fagne gelegen op een 7-tal kilometer ten zuiden van Philippeville. Het plein,
tussen de kerk en de kasteelhove uit 1302, is het rustige hart van het dorp. Langs het plein laten zich negen indrukwekkende
platanen bewonderen. Vanuit dorpsherberg Le Vieux Roly, bij de oude wasplaats, kan je de gezellige rust op het dorpsplein
gadeslaan. De hier beschreven wandeling is een zeer origineel parcours en was in 2004 de eerste wandeling op deze website.
Nog steeds blijft deze wandeling behoren tot de mooiste die je in ons land kan maken. Wandelaars dienen echter
gewaarschuwd: sommige delen lopen door praktisch onbewandeld gebied. Verder wordt bij twee passages in schuin gedrukte
tekst een opmerking gegeven over het recht van doorgang. Deze informatie zal je helpen om de situatie ter plaatse beter te
beoordelen.
Het natuurreservaat van Roly werd gesticht in 1969. Het omvat twee kalkstenen heuvels gescheiden door een groene vallei.
De heuvels zijn beide grotendeels met bossen overdekt, het Bois Cumont en het Bois Jean Mouton. Vroeg op de wandeling
lopen we door het Bois Cumont en komen we bij een aangename picknickplaats in het natuurreservaat. Door de groene vallei
tussen de twee kalkheuvels en door bos lopen we naar het zeer rustige landbouwersdorp Villers-en-Fagne, een andere
deelgemeente van Philippeville.
Voorbij Villers-en-Fagne volgen bijna tien kilometer lang onbekende bospaden. Met een grote boog trekken we om de hoeve
en het bos van St.-Jean. De plaatselijke jachteigenaar van het Bois St.-Jean heeft nauwlettend toegekeken op het ontwerp
van ons parcours. De huidige versie van de wandeling vervangt het originele parcours uit 2004, dat niet langer toegelaten is.
Wandelaars is men hier niet gewoon, deze bossen zijn het actieterrein van wilde dieren en jagers. Toch moet onze dank
uitgaan naar de jachteigenaar voor het sugereren van het mooie alternatief parcours. Volg zeer aandachtig de beschrijving,
het laatste dat je hier wil doen is verdwalen. Er is geen enkele bewegwijzering en zelfs de meest recente en meest
gedetailleerde topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut geven een totaal vertekend en onvolledig beeld
van het wegennet door deze bossen. In de omtrekkende beweging rond het Bois St.-Jean komen we op de oude spoorlijn 156,
nu omgevormd tot fietspad in het RAVeL netwerk. We volgen dit fietspad meer dan een kilometer lang, waarna we onze
zwerftocht door de bossen verderzetten.
Op deze wandeling herhalen we expliciet enkele algemene regels: respecteer eigendommen en verbodsborden en maak geen
overbodig lawaai. Tijdens de herfst en winter kan je via de toeristische dienst van Philippeville navragen waar en wanneer de
toegang tot de bossen verboden is wegens klopjachten.
De prachtige uitgestrekte zichten op de Naamse Fagnelandschappen laten zich op deze wandeling bewonderen rond de dorpen
Roly en Villers-en-Fagne en rond de Fond d'Ingremé.
Beschrijving
Je neemt naast de kerktrappen een graspaadje naast de kerk omhoog. Aan een oude waterpomp krijg je een eerste prachtig
uitzicht op de Naamse Fagne. Je steekt hier een asfaltwegje over en achter de huizen bij de Tilleul du Sacré Coeur sla
je rechtsaf. Je gaat rechtdoor, onderweg laat je een weg en een pad links liggen en zie je linksboven het kerkhof van Roly. Je
volgt rechtdoor en in een grasgebied bocht je lichtjes mee naar links. Bij een picknickplaats rechtsaf. Er zijn hier twee wegen,
kies het linkse pad. Je loopt door een landschap van kalkgrasland doorsneden met rotsputten. Niet veel verder komt het pad
op een bredere bosweg met steenslag, volg deze we rechtdoor. Je blijft dezelfde weg door het bos volgen tot je bij een bord
van het natuurreservaat uit het bos komt. Linksaf, een brede veldweg op. Honderd meter verder verlaat je de weg: bij een
alleenstaande eik loop je links over het gras richting bos. Volg de bosrand een twintigtal meter naar rechts en zoek dan een
verborgen weg die het bos inloopt. De weg loopt door een naaldbos. Voorbij dit naaldbos kom je op een kruispunt bij een
beuk links van de weg. Je moet hier in dezelfde richting verder lopen maar om het juiste pad te vinden, ga je met je rug
tegen de beuk staan en dan vind je recht voor je de weg. (Het is hier niet eenvoudig om het juiste pad te vinden. Enkele
honderden meters naar rechts bevindt zich een grote open plek en daar moet je geraken en er helemaal rond stappen. Bij
twijfel wijk je dus naar rechts uit.) Snel kom je bij een volgend kruispunt. Hier zijn twee wegen die rechtdoor gaan, neem de
rechtse, het meest gebruikte pad van de twee. Blijf dit pad volgen en je komt na 300 meter uit bij een grote omheinde open
plek. Loop hier verder langs de omheining, met de open plek aan je rechterhand. Bij de volgende hoek van de omheining sla
je rechtsaf en je loopt verder langs de open plek. Bij het einde van de omheining ga je rechtdoor over een bosweg. Deze loopt
evenwijdig met de open plek, met een paar tientallen meters bos ertussen. Volg deze weg tot op het einde, op een brede
bosweg. Linksaf.
Je blijft dezelfde richting aanhouden, zonder te letten op zijwegen. Na een kilometer loop je het bos uit en je vervolgt
rechtdoor in de richting van het volgende doel, het dorp Villers-en-Fagne. Je stapt het dorp binnen via de rijweg die van Roly
komt, de Rue Auvivoyes. Aan het kruispunt sla je rechtsaf en na enkele meters kies je links een stijgend graspad. Tussen
huizen kom je uit bij de kerk. Sla linksaf en volg de Rue de l'Eglise door het dorp. De weg draait om de kerk. Op een
kruispunt sla je rechtsaf.
De weg wordt snel met stenen verhard. Je blijft rechtdoor gaan. Bij een zijweg links ga je rechtdoor en na een klim wordt de
weg een weinig gebruikte grasweg. Bij het einde van de akkers ga je rechtdoor tussen weiden, over een pad door onkruid. Je
stapt het bos binnen. Na enkele tientallen meters sla je rechtsaf met de hoofdweg. Het is de duidelijkste van alle aanwezige
wegen. Hij brengt je bij een rijweg. Deze rijweg steek je over en je neemt de linkse van de twee boswegen. Deze weg wordt
vooral door everzwijnen gebruikt en brengt je op een grazige dwarsweg: hier rechtsaf. Al na honderd meter sla je linksaf in
een andere grasweg. Een halve kilometer lang blijf je deze weg volgen, onderweg steek je twee beekjes over langs plankjes.
Op het einde, voor een plek van meer open bos, rechtsaf op een dwarspad. Je volgt dit pad helemaal tot op het einde,
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onderweg steek je weer een beekje over. Je komt uit bij de bosrand. Hopelijk ben je nog mee, want hierna volgt een moeilijk
stukje.
Een dertigtal meter voor de bosrand sla je linksaf in een pad dat door een grachtje loopt. Het pad in de gracht loopt
evenwijdig met de bosrand. Buiten het bos zie je een weide, maar je mag niet naar deze weide toelopen, anders kom je op
verboden terrein. Blijf in de gracht lopen, ook al moet je je een weg banen door jonge boompjes. Het pad en de gracht
eindigen ongeveer daar waar ook de weide rechts eindigt. Ga hier in dezelfde richting verder, dat kan door eerst enkele
meters naar rechts uit te wijken. Blijf ten allen tijde uit de buurt van het sparrenbos dat je rechts door de bomen ziet, het bos
en de weg langs de rand ervan zijn verboden gebied. Enkele tientallen meters voorbij het einde van de weide kies je
schuinlinks voor een brede en weinig gebruikte bosweg. De bosweg stijgt. Net voor het hoogste punt sla je rechtsaf en je
neemt dus de duidelijkste van de vier wegen op het kruispunt. De weg daalt. Bij een splitsing maakt het niet uit welke tak je
kiest, langs elk van de twee wegen geraak je tot op een berijdbare bosweg. Je steekt de berijdbare weg over en aan de
overkant neem je de linkse van de twee boswegen, de rechtse loopt trouwens dood. Het begin van de weg kan wat
gecamoufleerd zijn met takken maar al snel ontdek je de rechtlijnige en overbladerde grasweg. Blijf rechtdoor gaan, op het
einde even over een smaller pad, en je komt uit op een fietspad. Na het spoorzoeken door de bossen voelt deze weg met
asfalt en fietsers bevreemdend aan. Volg het asfalt naar rechts.
Na 1,2 kilometer geasfalteerd fietspad kom je bij een stenen bank. Hier sla je rechtsaf in een stijgende bosweg. (Tijdens de
jachtperiode van oktober tot december volg je beter het fietspad op de oude spoorweg nog 450 meter verder, dan kom je bij
een groot kruispunt waar je een brede weg naar rechts neemt. De weg stijgt en brengt je na 800 meter bij de bosrand. Hier
sla je linksaf en kan je de beschrijving verder volgen vanaf *.) Bij een kruispunt met rechts een privé-bos stijg je verder
rechtdoor. Je komt boven bij de bosrand. Hier steek je naar links een gracht over en je volgt een pad evenwijdig met de
bosrand. Na een ganse tijd kom je op een kruispunt bij het begin van een strook gemengd bos met sparren rechts langs de
bosrand. *Je vervolgt rechtdoor en je volgt de rand van het gemengd bos, op enkele tientallen meters van de bosrand.
Na in totaal meer dan een kilometer bosrand, komt het pad uit op een bosweg voor sparren. Je volgt de bosweg naar rechts,
langs de sparren. Je blijft de rand van de sparren volgen, over een graspad langs een enorme open vlakte met weiden en
akkers. Op het einde volg je de rand van de sparren mee naar links en je komt op een brede met steenslag verharde weg.
Rechtsaf over de brede weg. Snel kom je bij een rustbank die je een prachtig uitzicht op de open vlakte biedt. Je volgt de
brede weg nog een kleine kilometer rechtdoor en je slaat dan scherp linksaf in de Chemin d'Ingremé.
Je stijgt zo in de richting van enkele huizen. (Deze weg tussen de huizen van Ingremé is wel degelijk publiek) Voorbij de
huizen klimt de weg naar een buitenverblijf met weids uitzicht. Je stijgt nog iets verder door het bos en komt uit op een
verharde en brede bosweg. Linksaf, volg deze bosweg meer dan een halve kilometer lang. Op het einde van de weg sla je
linksaf en je loopt zo het bos uit. Links en rechts van de weg is er open grasland, recht voor je een uitzicht. Driehonderd
meter ver in het open veld maakt het gras aan de linkerkant een opening in het bos, de opening is enkele tientallen meters
breed. Hier verlaat je de veldweg, je loopt naar links over het gras en je duikt de opening in. Je blijft op het gras lopen, als
een trechter wordt je vanzelf in een valleitje geloodst. Bij het einde van het gras vind je een pad dat het bos inloopt.
Er tekenen zich twee evenwijdige paden af in de vallei, schakel over op het linkse van deze twee paden. Het pad draait naar
links en stijgt wat, en draait verder naar rechts en brengt je bij de bosrand. Hier ontvouwt zich een fenomenaal
Fagnelandschap. Sla rechtsaf in de weg langs de bosrand. Wat verder bij een open stuk grasland aan je rechterkant verlaat je
de weg: je loopt over het gras naar de linkerbovenhoek van het grasland. Hier vind je een mooie weg die langs de bosrand
loopt. Links krijg je voortdurend mooie doorkijkjes op het Fagnelandschap. Je blijft de weg langs de bosrand volgen en uit het
bos zie je Roly liggen. Net voor je de rijweg vervoegt, kies je rechtsaf het smalle koeienpad dat eerst tussen weideafsluitingen en later via een wel zeer smalle doorgang door een weide loopt. Na de weide klimt het pad naar de kerk.
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