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Verslagen  >  Rondje Rochefort

Rondje Rochefort

Lekkere bieren in een mooie omgeving!

Verslag van Yanick B, 12 juli 2011.

Dinsdag 5 juli: kennismaking met Rochefort

Dinsdagavond vertrokken we naar Charleroi om onze Griekse gast af te halen op de luchthaven. Met vertraging
komen we aan in Rochefort. Na het herpakken van een rugzak en het achterlaten van overbodig materiaal, vullen
we de innerlijke mens met een rondje Rochefort op een terrasje. Als het begint te schemeren rond 22u gespen we
onze rugzakken op en trekken we door het rustieke dorpje. De rugzakken verschillen enorm in grootte en gewicht
maar we vinden snel een gepast tempo voor iedereen in ons groepje. Na ettelijke meters stijgen uit het dorpje
wandelen we tussen de hoeves aan de rand van het dorp. De asfalt wordt ingewisseld voor een half verharde weg
tussen weilanden. Omdat het toch al 23u geworden is en we nog weinig voor ogen zien, gebruiken we onze
koplampjes om een goede bivakplek te vinden. Een net gemaaid weiland voldoet aan onze noden. Niet veel later
worden de nieuwe tentjes opgezet, de matjes uitgerold enz. Na wat nakeuvelen kruipen we onze tent in voor een
goede nachtrust.

Woensdag 6 juli: shortcuts zijn niet altijd korter

’s Ochtends worden we gewekt door onze buren, de koeien die onze tenten in de ochtendzon opmerkten. Het is
nogal bewolkt en er staat een frisse wind als we uit de tent komen. Ik wil van wat gewicht af en presenteer de
pannekoeken die ik mee heb als ontbijt. David maakt ons ondertussen wat thee. Een goed kwartier later zijn de 11
pannekoeken gesneuveld en zit Pieter met twee jasjes aan nog kou te lijden. Ikzelf test mijn Didriksonfleece (Monte
Zip) en ben zeer tevreden. Geen last van de wind of de koude! Als we het verder zien bewolken breken we vlug op
en gaan we terug op weg.

We steken verder het veld over tot een lokale wandelroute. Zo komen we op een klein pad dat ons door de eerste
eikenbossen leidt. Het begint eerst vlak maar dan is het al vlug stijgen. Het is al direct vrij warm om te wandelen
want de zon komt erdoor. Als we de heuvel afdalen komen we al vlug op een asfaltweg. We passeren één van de
vele oorlogsmonumenten die we op onze route zullen vinden. Niet veel later stijgen we opnieuw tot we een
uitzichtpunt bereiken. Het uitzichtpunt geeft een mooie indruk van de streek: kleine beboste heuvels met
daartussenin veel weilanden en koeien.

Na het uitzichtpunt in het Forét de Freyr duiken we opnieuw het bos in om aan de rand ervan een soort van
onkruidveld over te steken. Hier brandt de zon echt fel. Omdat we wat schaduw verkiezen nemen we een shortcut
via een bospad in plaats van een pad door de velden. Na een eerste stuk afdalen door een dennenbos blijkt al vlug
dat de weg niet langer een weg is en dat onze shortcut langer zal duren. Het eerste obstakel is een dicht begroeid
stuk bos. Het tweede obstakel is een omheining van 2,5m hoog met prikkeldraad. Na een kleine poging gaan we op
onze stappen terug en komen we terug aan de bosrand. Omdat het zo heet is en er bijna geen wind staat is het dus
ongelooflijk dorstig weer. We nemen even rust in een veld. De ogen worden gesloten en twintig minuten later
vertrekken we dan toch maar door de velden.

We nemen hier een doorsteek van een veld met koeien. Omdat deze in dit seizoen vergezeld worden door een stier
die de titel van een serieus beest te zijn waard is, nemen we een grote boog rond de troep koeien. Pieter en ik
worden met onze rode rugzakken naarstig gevolgd door de stier. Gelukkig bereiken we zonder problemen de andere
zijde van het veld en klauteren we vlug over de prikkeldraad. Een half verhard pad wisselt nu af met stroken asfalt.
Als we opnieuw in een bos schaduw vinden, komen we een groepje scouts tegen. De leidsters nemen de

Beschrijving
Rochefort, een dorpje in de mooie Belgische
Ardennen.

Geschatte totale afstand
30km, gespreid over twee wandeldagen.

Kaarten
Cartes de promenades Rochefort et ses villages
: une trentaine d’itinéraires balisés accessibles
aux marcheurs, aux cyclistes, aux vététistes et
aux cavaliers (7,50€).

GPS coordinaten vertrekpunt
50.162451 (lat), 5.220499 (lng)

Deelnemers
David, Pieter, Nicolas

Reisdatum 
van 05 juli tot 07 juli 2011

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Alle wandelaars kunnen dit aan.
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verantwoordelijkheid van een 20-tal kids op zich. De kids zijn amper 10 jaar en dragen rugzakken waar ze zelf vaak
in kunnen gaan zitten. Hilarisch om zien is het als we hen toekijken langs achter. Het zijn precies rugzakken die op
wandel zijn. We draaien ondertussen verder een bospad op dat ons langs een eerste scoutskamp leidt.

Even later lopen we langs de Lesse die ongeveer een tiental meter onder ons kabbelend verfrissing brengt aan de
onder de hitte lijdende koeien. We komen zo in Belvaux, een gehuchtje waar we de Lesse oversteken vlakbij de
l’auberge du Moulin. Omdat het middaguur nadert en we toch wel iets fris willen drinken gaan we gewoon via de
asfaltweg naar Han-sur-Lesse. Er passeert niet te veel verkeer waardoor het nog vrij leuk wandelen is. De weg loopt
in stijgende lijn door wat velden waardoor we soms een mooi uitzicht krijgen op de bossen achter ons. In Han-sur-
Lesse is het gezellig druk met heel wat toeristen. Er is een infokantoor en je kan er de grotten en het natuurpark
bezoeken. Wij kiezen voor een zelfbereide maaltijd in de schaduw van de kerk. Omdat er een regenbui aankomt
maken we na het eten gebruik van de overdekte terrasjes om iets te drinken. Onze crisisspecialist uit Griekenland
neemt met volle teugen een Orval tot zich. Weer een trappist die hij kan schrappen van zijn lijstje.
Als we uiteindelijk dan toch weer de rugzakken oppakken en verder gaan, is de zon alweer van de partij. Het dorpje
verlaten we terug via een verharde weg maar deze wordt vlug ingeruild voor een karrenspoor. Opnieuw zien we heel
wat loofbomen langs de weg en vormen deze donkergroene plukjes op de wandelkaart een gemakkelijk
oriëntatiepunt om de lokale routes van elkaar te onderscheiden. Donkere wolken stapelen zich op in de verte. Wij
wandelen ze tegemoet en na een half uur krijgen we de eerste druppels op ons.

We schuilen onder wat jonge boompjes aan de rand van een veld. Pieter en ik zien in de verte een ideale plek om
te kamperen en we gaan op verkenning uit. Eens aangekomen stortregent het. We wachten de terugkomst van de
zon af en geven het teken met onze armen aan de anderen om aan te geven dat de bivakplek ok is. De plek is meer
dan OK: het gras is lang genoeg om de tentondergrond zacht te houden, de plek ligt in de wind om verfrissing te
krijgen tijdens de warme nacht en er liggen heel wat rotte boomstammen in de buurt die vlot tot een kampvuur
herleid kunnen worden.

Omdat de ene korte bui de andere opvolgt gaan de mannen even rusten in hun tent terwijl ik het kampvuur
voorbereid. Als ze na een uur hun tentjes uitkruipen staat mijn eten al op het vuur, heb ik al wat herten in de verte
kunnen spotten en knettert een vuur met een gezellige warmte. Ook de andere magen hebben blijkbaar nood aan
voeding. Na het eten komen de paprikanootjes, whisky en jenever uit de rugzakken naar boven. Het is dringend tijd
om gewicht te besparen! Als het 23u is kruip ik de tent in. De nachtrust wordt gelukkig niet onderbroken door de
anderen die de tenten inkruipen.

Donderdag 7 juli: hete ochtendwandeling

Als ik wakker wordt, zijn Pieter en zijn kameraad al op. David heb ik blijkbaar wakker gehouden met mijn zware
ademhaling waardoor hij nog even wil verder pitten. Als we ontbeten hebben kruipt hij eindelijk uit de tent. Het
vuur smeult nog na maar de warmte is echt niet nodig. Het is 8u en de zon brandt al. De bijhorende warmte doet
ons al vlug zweten. De boer, op wiens stuk we blijkbaar bivakkeerden, passeert even met zijn jeep en geeft ons een
weervoorspelling mee. Handig. En hij maakt geen probleem van onze bivak. Eens op weg zien we grote



satellietschotels boven het Bois de la Heronnerie uitsteken.

 

Onze route loopt nu verder over de halfverharde wegen tot in Lessive. Hier passeren we een bron waaronder we ons
een beetje verfrissen. Zalig is het om wat koelte te hebben. En het is nog maar 10u. In de richting van Éprave
steken we de l’Homme over. In het dorpje staat nog een gedenkmonument aan de voorbije oorlogen in de streek. En
op de achtergrond is een prachtige kasteelwoning te zien door een hek. Vanaf nu begint het einde van de tocht te
naderen. We passeren het Bois Wérimont en lopen via een mooi bospad langs de Chapelle de Notre-Dame de
Maquis. Niet veel later passeren we een kasteel dat met een roze kleur echt niet mooi afgewerkt is. Een oude
spoorwegbedding brengt ons tot in het centrum van Rochefort waar we onze reis beëindigen met het inkopen van
wat Rochefort 6.

Conclusie
Rochefort is een mooie streek met heel wat leuke heuvels, bossen en rivieren. Ideaal om in het wild

te kamperen. Er zijn wel maar weinig onverharde paden en afwijken van de paden is moeilijk door de

vele omheiningen.

TRANSPORT:
Rochefort is vlot bereikbaar met de auto. Via de weg op Wavre en de autosnelweg E411 ben je er op een goed uurtje vanuit
Leuven. Rochefort is wel niet meer bereikbaar met de trein maar het station van Jemelle is maar op een 2-tal kilometer van
Rochefort. TEC ontsluit Rochefort met enkele buslijnen.

BEVOORRADING:
In Rochefort kan je goed bevoorraden. Er is een Colruyt, een Spar en een Aldi. Daarnaast zijn er nog heel wat kleinere
zaken en kan je er zelfs een avondwinkel vinden. Je kan natuurlijk ook in één van de vele restaurantjes of de lokale pizzeria
eten. 
In Han-sur-Lesse zijn er heel wat restaurantjes en cafés maar een warenhuis zijn we er niet tegengekomen. Hier is ook een
bankautomaat aan het infokantoor voor diegenen die cash nodig zouden hebben.

PERIODE:
In de buurt van Rochefort kan je heel het jaar door wandelen. Enkel in de gekende periodes van jacht moet je opletten voor
omleidingen. Bij sneeuw, regen en zon is het mooi wandelen door de bossen en weilanden. Er is steeds wel ergens
beschutting mogelijk door de vele bosjes in het gebied.

Reacties

Nelissen Marie-Rose op 05 augustus 2011 om 11:26

Zeer mooi en vlot geschreven verslag. 
Alle informatie is nuttig voor andere wandelaars en avonturiers.  Ook mooie foto’s.

Proficiat

Marie-Rose en Mathieu
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