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Verslagen  >  Beauraing - Membre sur Semois

Beauraing - Membre sur Semois

Twee dagen langs de GR126

Verslag van Joeri, 15 januari 2008.

Zondag 26 augustus

Tegen 14.00 u. stappen we in de auto met als bestemming Membre. Hier parkeren we de wagen aan de oever van
de Semois. Het is zondag, het is mooi weer, en het is hier redelijk druk. Toch vinden we snel een plaatsje. Omdat
hier in het weekend geen busvervoer komt, trachten we te liften naar het station van Gedinne. Omdat even later
blijkt dat er bijna geen auto’s onze richting uitrijden, vrees ik het ergste, maar bij de tweede auto hebben we prijs:
een vriendelijke jongedame neemt ons in één keer mee naar het station. We nemen de trein tot in Houyet en
blijven daar slapen op de camping, vlak aan de oever van de Lesse.

Maandag 27 augustus

Om 09.07 u. zitten we terug op de trein richting Beauraing. Even later stappen we een bakkerij binnen voor het
ontbijt met koffie. De rest van de broodjes nemen we mee als lunch. Dan begint de tocht pas echt. Even voorbij
Castel St. Pierre vinden we de eerste wit-rode streepjes terug en trekken we het bos in. Tot Vencimont, zo een
goede 15 km verder, zullen we dat bos ook niet meer uitkomen, en wandelen we grotendeels over brede, verharde
bospaden. Aan een picknickplaats vlakbij de weg Vencimont-Wellin houden we even halt om te eten en te drinken.

Een dik uur later zitten we in Vencimont, en vanaf hier wordt het pas echt genieten: een mooi traject langs de
Houille. Hiervoor kom je naar de Ardennen!
In het bos worden percelen gekapt, en we mogen aanschouwen hoe in de 21ste eeuw de bomen uit het bos gehaald
worden: met een megagrote machine op rupsbanden, die zelfs probleemloos door de Houille rijdt.

Het is niet ver meer tot Gedinne, onze eindbestemming voor vandaag. De camping kan je vinden door in het centrum
het GR-pad nog een 700 m verder te volgen, en na de tennisvelden naar rechts af te slaan. Wij betaalden er €8 voor
de nacht, incl. lekker warme douches. ‘s Avonds gaan we nog even terug naar het centrum voor een lekker
streekbiertje op het terras van Hotel de la Poste.

Dinsdag 28 augustus

Na het inpakken van de rugzakken keren we even terug naar de supermarkt om inkopen te doen. Even later zijn we
weer op pad en volgen we een mooie veldweg tot in Louette-St-Pierre.

Vanaf dan duiken we terug het bos in, gelukkig zijn de paden iets afwisselender dan gisteren. We klimmen door het
bos tot aan een asfaltbaan, die we even naar rechts volgen. Gelukkig duiken we al snel terug het bos in, en komen
we aan het riviertje de Nafraiture. Vanaf dan is het pas echt genieten: we wisselen enkele keren van oever, houden
een pauze om te eten en voordat we het beseffen staan we aan de rand van het dorp Orchimont. Indien je wilt, kan
je hier een stukje GR afsnijden via de kapel van Flochis, maar wij doen daar niet aan mee. Het resultaat is een
stevige klim, het dal uit. Het pad beschrijft een brede bocht en zo hebben we nog een mooi panorama over het
dorp. Daarna draaien we terug naar links en kruisen enkele velden om in een rechte lijn koers te zetten naar ons
eindpunt.
Een half uurtje later staan we al aan het kleine kerkje van Membre, de plaats waar we eergisteren stonden te liften.
Voldaan vinden we de auto terug, en genieten nog even van het zonnetje en de rust aan de oever van de Semois.

Conclusie
Het eerste deel van de eerste dag loop je voornamelijk langs brede boswegen, wat wel een beetje saai

wordt op de duur. Nadien volg je de loop van de Houille en dan wordt het pas interessant. De tweede

dag is veel afwisselender, vooral het gedeelte langs de Nafraiture is de moeite.

Beauraing is te bereiken met de trein, het station ligt wel een tweetal kilometer van het traject. Membre is bereikbaar met
lijnbussen van de TEC (niet op zondag).
Overnachten op camping La Croix Scaille in Gedinne.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

Beschrijving
België, Famenne en Ardennen, Semois

Geschatte totale afstand
44km

Kaarten
Topogids van de GR126. Artikelcode: 541-104

GPS coordinaten vertrekpunt
50.119257 (lat), 4.958267 (lng)

Deelnemers
Bregje en Joeri

Reisdatum 
van 27 augustus tot 28 augustus 2007

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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