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GR 57 Bomal - Hotton (Melreux)

De Ourthevallei met een ideale bivakplaats

Verslag van Yanick B, 15 juli 2009.

Bomal – Wéris

23km

De NMBS dropt ons in Bomal waar we al vlug de GR 57-signalisatie spotten. De koude winterdag (ongeveer -8°C)
voorspelt koude vingers maar bij het verlaten van het dorp zorgt een stukje stijgen ervoor dat we warm lopen. We
ruilen het uitzicht van een verouderde dorpskern in voor een bosrijkere omgeving en komen zo op een eerste vlakte.
Al gauw dalen we langs een beekje dat uit zou monden in de Ourthe. Zo gaat het even voort tot we op een
asfaltbaantje komen dat ons tot Durbuy leidt. Al vlug lopen we langs de Ourthe en komen we in Barvaux waar we
ons in de vroege voormiddag te goed doen aan onze broodmaaltijd, opgesmukt met een tomaat-mozarella’tje.

Na deze middagpauze, niet veel later want is niet echt warm, trekken we verder over leuke baantjes die ons mooie
uitzichten geven over de omgeving. Via Morville komen we aan een bos waar we beginnen uitkijken naar een
bivakplaats. Als we stijgen naar de Menhir Pire Hènâ Lit du Diable zien we dat er nog heel wat plekjes zijn tussen
de bomen om onze tent neer te zetten. Als we boven vergeten we de moeite die we eerder gedaan hebben en is
het vlug beslist: we kamperen bij de Menhir. 
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Wat een uitzicht over de vallei en nog wel met een rood-oranje zonsondergang! Na een plekje vrijgemaakt te
hebben voor onze tenten verzamelen we wat hout. Een hele hoop later blijken de pogingen tevergeefs: de koude
heeft zelfs ijskristallen binnenin het hout gevormd. Dan maar de stormkoker bovenhalen om te koken en op te
warmen… Plots zien we een fakkel in het bos opdoemen, gevolgd door nog een paar fakkels. Nog geen half uur later
stormen er een 1OO-tal trailrunners met koplampjes allerhande door onze picknickplek. Als de laatste loper zijn
weg gevonden heeft, begint de koude echt door te dringen en besluiten we de warme slaapzak op te zoeken.

Wéris – Melreux

19km

Bij het eerste ochtendgloren kruipen we uit onze tenten die helemaal stijf staan van het ijs. 

Om het warm te krijgen pakken we eerst onze rugzakken in. Met een kort ontbijt van soldatenkoeken achter de
kiezen verlaten we de wondermooie bivakplaats. De route leidt ons nog steeds door de bossen van Wéris over
zandweggetjes met ijs-geworden plassen die kraken onder onze voeten. Het weer valt weer mee: zonnig maar koud.
Net voor we Erezée bereiken, ontmoetten we de l’Aisne, een rustig stromend riviertje. De route slingert om ons
zoveel mogelijk op bos- en veldwegen te houden. We zien de dorpskernen vanop afstand. 

Het stijgen en dalen nemen we er graag bij want het uitzicht verandert vlug. We passeren ook een bambi-kwekerij
waar we onszelf een beetje op de kinderboerderij wanen en de dieren wat lang gras voederen. 

Voor Hotton wijken we af van de GR en lopen we over een lang stuk verharde weg, parallel met de hoofdweg naar
Hotton. Het is beter de GR te volgen. Omdat we met de trein terug willen lopen we nog een stukje door tot
Melreux. We zijn blij als we merken dat we niet te laat zijn voor de trein want de kou overvalt ons echt als de zon
achter de huizen verdwijnt.

Conclusie
Deze tocht is een mooie tocht met af en toe een inspanning. De inspanning wordt vaak beloond met

een mooi uitzicht. De wegen zijn afwisselend verhard en onverhard maar dit mag je zeker niet

tegenhouden. De natuur overheerst tijdens de tocht en vooral de bivakplaats is een must.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

U bent aan het woord

Beschrijving
De GR 57 van Bomal tot Melreux, langs de
Ourthe op.

Geschatte totale afstand
Geschat aantal kilometers: 42km

Kaarten
Toeristische kaart Pays d’Ourthe et Aisne
(Barvaux – Bomal – Durbuy – Grandhan – Villers-
Ste-Gertrude – Wéris)
Toeristische kaart Pays d’Ourthe et Aisne
(Hotton – Rendeux – Marcourt)

GPS coordinaten vertrekpunt
50.37699944702326 (lat), 5.522346496582031
(lng)

Deelnemers
Cynthia, Koen & Wim

Reisdatum 
van 27 december tot 28 december 2008

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.

NIEUWS KNOWHOW VERSLAGEN FORUM

Kaartgegevens ©2011 -
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