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De vallei van de Eau d'Yves
Praktische gegevens
LENGTE: 18 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 52 (1:50.000) of 52/7-8 (1:25.000)
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Yves-Gomezée. De wandeling is ook
met de trein bereikbaar want de halte Yves-Gomezée op treinlijn 132 ligt
op het parcours.

Eau d'Yves is een kort riviertje dat in de basiliekstad Walcourt uitmondt in de Eau d'Heure, bekend om de meren. Deze
wandeling heeft heel wat symbolische kanten. Ze gaat door een gebied dat de toerist niets te bieden heeft en dat diepe
wonden draagt van een respectloos gedrag tegenover de natuur. Zeker kom je sporters tegen die met motoren en quads door
de velden scheuren. Anderzijds vinden we uitzonderlijke plekjes: de hierboven afgebeelde veldweg naar Yves-Gomezée
bijvoorbeeld is van een uitzonderlijke schoonheid en werd bovendien door een voetgangersdoorgang beschermd tegen
gemotoriseerde gebruikers. Verder is het gebied een van de werkterreinen van het project "liaisons inter-villages", dat door
een lokale actiegroep GAL (Groupe d'Action Locale de l'Entre-Sambre-et-Meuse) van vrijwilligers in het land tussen Samber
en Maas de dorpskernen wil verbinden door trage en veilige wegen en hiertoe heel wat verdwenen weggetjes opnieuw wil
toegankelijk maken. Op onze wandeling maken we dankbaar gebruik van het reeds gerealiseerde werk van deze groep. We
lopen op deze tocht langs het riviertje, door bossen en velden.
Op het forum van sentiers.be kan je lezen dat deze wandeling niet voor watjes is.
Beschrijving
Aan de kerk van Yves-Gomezée steek je de rue du commerce over en je daalt met een weg gesloten voor verkeer. Je blijft de
rue du pont d'Yves volgen en je laat een paar straten letterlijk links liggen. Aan het laatste huis van de straat (de ferme du
moulin) ga je rechtdoor over een verhard pad. Het pad komt uit op de rue Entreville. Na huisnummer 49 rechtsaf met een
pad dat de beek en de spoorweg oversteekt. Je komt zo voorbij de treinhalte van Yves-Gomezée. Onze wandeling vervolgt
rechtdoor langs de voetbalvelden. Je komt uit in een bocht van de rue Fontaine: steek deze over en vervolg langs een rustige
asfaltweg. Bij de eerste gelegenheid kies je rechts een nog rustigere asfaltweg. Deze blijf je geruime tijd volgen door de
velden. Een eerste mooi zijpad links neem je niet. Wel neem je het tweede pad links: dat ontmoet je als je bijna boven bent
en een bos recht voor je ziet. Het pad kronkelt en klimt door de velden, blijft op een afstand van een hoeve en loopt zo
vanzelf het bois d'Yves binnen. Volg de hoofdweg door het bos rechtsaf.
Ongeveer vijfhonderd meter ver op deze hoofdweg moet je goed uitkijken naar een kruispunt met een bosweg van links en
twee boswegen van rechts. De meest linkse van de twee van rechts moet je nemen; dit is op het eerste gezicht de minst
gebruikte van de boswegen. De weg is toch goed te volgen door het bos en komt aan een veld aan de rand van het bos. Steek
daar een berijdbare weg over en draai even verder naar links weer helemaal het bos in. Op een T-kruispunt kies je voor
rechts en je loopt door tot je aan de rand van het bos komt. Ga het bos uit en volg de rand van het bos naar links over een
graskant. Je gaat rechtdoor door een uitsteker van het bos maar ook hier voorbij blijf je over gras de rand van het bos
volgen. Uiteindelijk kom je uit op een kruispunt: volg het asfaltwegje rechtdoor.
Je zit nu weer op het parcours van het grote routepad GR12. In een bocht naar links knijp je even de ogen toe en even
verder kies je, met rood-wit, een bospad naar rechts. Een imker verwittigt ons hier dat we moeten oppassen voor bijtjes. Uit
het bos kies je een veldweg rechtsaf en samen met de GR12 loop je door een mooi landschap naar het dorp Daussois. Aan
een hoeve neem je de rijweg naar links en aan een visvijver verlaat je de weg en klim je naar de kerk van Daussois. Boven
neem je rechts de rue du Tilleul. Aan het kruispunt rechtsaf langs het kerkhof. De weg daalt. Beneden ga je rechtsaf in de
richting van een waterzuiveringsstation. Steek de beek Mouligna over en klim steil omhoog over een pad dat in september
2006 vrijgemaakt werd nadat het jaren ingenomen was geweest door doornstruiken. Boven geniet je van een prachtig
landschap en je volgt rechtdoor een bredere veldweg.
In een bocht naar links verlaat je de weg en ga je rechtdoor de weide in. Hier loopt een project van de GAL om een weg te
herstellen die jaren overgroeid was geweest. Het vernieuwde oude pad klimt naar en door het Bois Seûri om aan de andere
kant uit te komen in uitgestrekte akkers. Rechtdoor over het veld langs de rechterkant van een begroeide berm. Aan een
sparrenbosje kom je op een veldweg die je rechtdoor op een kruispunt brengt. Hier steek je over en je volgt een grasweg.
Aan een eerstvolgend kruispunt rechtsaf, een mooie holle weg. Deze brengt je op een asfaltweg die je rechtsaf volgt langs
een grappig kruis.
Blijf de rijweg volgen tot op een kruispunt helemaal boven: daar ga je linksaf in de richting van een hoeve. Voorbij de stallen
draait de modderige weg naar rechts en daalt. Tussen huizen daal je verder naar de rijweg door het gehucht Vogenée. Linksaf
onder de spoorweg en de rijweg volgen langs de Eau d'Yves. Aan de laatste huizen van het dorp ga je rechts in een mooie
stijgende weg. Op een kruispunt voorbij een grote hoeve ga je rechts. Deze veldweg brengt je op een asfaltwegje dat je
rechtsaf volgt. Het wegje daalt voorbij een gebouwtje van de watervoorziening. In een bocht neem je niet de bosweg links
maar je volgt verder het asfaltwegje. Dat steekt de Eau d'Yves over. Op een splitsing met een privé weg rechts kies je links.
Voorbij een hek wordt de weg een mooi pad dat een tijd langs de beek loopt. Het pad raakt even aan de spoorweg en even
voorbij dit raakpunt kies je linksaf een nog smaller pad dat rakelings langs het water gaat lopen. Het pad komt uit op een
breder pad dat je rechtdoor volgt. Je komt aan een brug met 7 bogen: langs deze hoge brug steek je het water over en je
loopt verder over een prachtig recht pad.
Als je zicht krijgt op gebouwen van een kasteel links, is het even goed opletten. De actiegroep GAL heeft een project lopen
om op het einde van ons pad rechtsaf een dichtgegroeid pad opnieuw open te stellen en een voetgangersdoorgang te
plaatsen. Dit zal toelaten om de rand van het Bois des Reslins zuidwaarts te lopen. In afwachting van de voltooiing van dit
project moet je een honderdtal meter voor de bewuste splitsing (dit is ongeveer tegenover de kasteelgebouwen) een steil pad
rechtsaf door het bos zien te vinden. Dit brengt je boven bij een stuk grasland omgeven door bos. Je moet helemaal links aan
de andere kant van het grasland geraken: daartoe kan je langs de rechterrand helemaal rond het grasland lopen. Je loopt nu
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verder over gras langs de rand van het bos tot op een veldweg. Volg deze veldweg rechtsaf.
Bij de ingang van het bos ga je links en je volgt opnieuw de bosrand over gras. Aan de hoek van het bos ga je rechtsaf met
de bosrand mee. Bij het einde van het gras ga je rechtsaf het bos in over een weg die zacht daalt naar een beek. Een kleine
kilometer verder zie je een open zone links voor je: hier steek je het beekje over. Aan de overkant ga je onmiddellijk links.
Je stijgt zo naar een splitsing waar je een bredere weg rechts neemt. Na een weg links en een barrière verlaat je de weg en
je gaat linksaf in een mooi graspad door het bos. Je volgt deze weg recht door het bos zonder te letten op zijwegen.
Onderweg heb je nog even een mooi uitzicht op een open plek. Via een voetgangersdoorgang loop je het bos uit en tussen
afsluitingen loop je naar de prachtige grasweg die je terug naar het centrum van Yves-Gomezée brengt.
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