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Verslagen  >  Ruska in de vallei van de Semois

Ruska in de vallei van de Semois

5-daagse over de vernieuwde GR16

(Het eerste deel van dit verslag is geschreven door Willem, de rest door Joery.)

Met de trein bolde ik die vrijdagavond (met de nodige vertragingen) naar Namen, waar Joery me iets

na 19u kwam oppikken net voor het station. Al meteen waren we de juiste weg kwijt om het

stadscentrum uit te geraken en werden we een tijdlang tegengehouden door een gemotoriseerde

politieagent. Bleek dat een op een vrachtwagen geladen F-16 van het leger hier per se downtown

Namen door de smalste straatjes moest. En het werd zelfs nog gekker, want op een tweede

vrachtwagen schoven de bijbehorende lucht-lucht raketten onze auto voorbij. Na een paar minuten

oponthoud konden we dan toch verder. Via enkele eenrichtingsstraten kwamen we terug pal aan de

voorkant van het station uit.

Terwijl we voor het rode licht stonden te wachten, liep een caféruzie vlak naast ons plots compleet

uit de hand. Een kerel van zowat 1m90 lengte en een breedte/lengteverhouding van 3 kreeg het aan

de stok met een veel fijner gebouwde skinhead. De grote had de kleine al na een paar seconden bij

de kraag en smeet hem met veel geweld recht tegen de rechtervoordeur van de auto. In de deur zat

een enorme deuk. Na een heel gedoe op het politiekantoor van Namen konden we eindelijk

omstreeks tien uur ‘s avonds onze gedachten zetten op de tocht die we wilden gaan lopen.

We hadden intussen alletwee razende honger. We kochten een pita met friet en schrokten die snel

op in de auto tussen de geparkeerde politiecombi’s. Daarna bolden we via de E411 naar het zuiden

van het land. Iets voor Florenville draaiden we een bosweg in, parkeerden we de wagen en

wandelden nog een eindje op goed gevoel tussen de bomen tot we een plekje vonden waar we

konden bivakkeren. Het was al na twaalven toen we eindelijk konden gaan slapen.

Verslag van den dzjow, 06 november 2010.

Dag 1: Zaterdag 30/10/2010: Florenville – Bois des Conques (28km)

We stonden op toen het rond 8u licht begon te worden, pakten snel
onze spullen in en reden met de auto het laatste stukje tot het
station Florenville. Intussen begon het licht te regenen. We ontbeten
in de auto en begonnen uiteindelijk rond 9u10 te wandelen. Via een
boswegje bereikten we al snel het centrum van Florenville, waar er
een erg doodse sfeer hing voor een zaterdagochtend. Van aan de kerk
hadden we een mooi uitzicht naar het noorden. De Semois slingerde
zich hier doorheen de weilanden van de Gaume. Enkele kilometer
verderop was duidelijk te zien hoe deze weilanden plots plaats
maakten voor de bossen en het reliëf van de Ardennen – volgens
sommigen de meest spectaculaire landschapsovergang van Europa. Erg
blij waren we ook om te zien dat de herstkleuren – in tegenstelling

tot wat we hadden gevreesd – nog volop op hun hoogtepunt waren.

We liepen enkele saaie asfaltkilometers tot we aan de Ferme des Froids-Vents het bos van de Ardennen indoken en
naar de Semois afdaalden. Er volgde een mooi stuk over een dikwijls smal bospad bij het water en in een decor van
vlammende herfstkleuren. Eenmaal klommen we kort een dertigtal meter boven de rivier uit, met meteen een erg
mooi uitzicht op het dal. Nabij de Roche Brûlée klommen we dan weer het dal uit en hielden we een pauze om wat
te eten. De GR16 liep nu over een brede bosweg richting Azy. We maakten even een zijsprongetje bij een wegwijzer
“Point de Vue de Bohanan” en werden beloond met het mooiste uitzicht tot dan toe. Niet veel verder stapten we
dan plots weer de Gaume binnen. Het waren de saaiste kilometers van de tocht, waarbij we continu over asfalt en
in een fijne regen via Laiche en Chassepierre tot Sainte-Cécile liepen. Daar stond de teller intussen al op zowat
17km en dus besloten we om aan de Donatius-kappel iets voor het dorp onze middagpauze te houden. Gelukkig was
het intussen opnieuw droog geworden.

We liepen nu verder tot het dorp en vulden in het plaatselijke café onze waterflessen bij. Vervolgens daalden we
terug af naar de Semois, die we tijdje stroomafwaarts volgen op de linkeroever. Ik zag Joery constant naar het
water gapen. Die zag zich hier duidelijk al in een packraftje voorbij peddelen. Er stond slechts weinig stroming en
meestal was de rivier ook erg ondiep. Bij Ry de Relogne klommen we over een opeenvolging van brede bospaden het
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dal uit om uiteindelijk boven op een boomloze steile buitenbocht van de rivier uit te komen. Van hier hadden we
een zeer mooi overzicht over een volledige meander en de vlammende herfstkleuren in de bossen.

Steil daalden we weer af tot het water. De Semois was onze gids voor het laatste uurtje wandelen, nu opnieuw over
een brede dreef, het zogenaamde “Defilé de Relogne” We passeerden nog enkele vissers, maar voor de rest kwamen
we geen kat tegen. Ook van jagers en afgesloten stukken bos hadden we nog geen last gehad. In een zacht hellende
binnenbocht in het Bois des Conques gingen we rond 16u30 van het pad af en zochten een bivakplek in het bos.
Gedurende korte tijd regende het nu ook weer matig door. Al rond 17u30 was het goed donker. We kookten ons
potje en kropen al rond 20u onze Akto’s in.

Dag 2: Zondag 31/10/2010: Bois des Conques – La Patte d’Oie (Dohan) (27km)

‘s Nachts draaiden we de klok een uurtje terug. Reeds rond 7u20 was
het goed licht en stonden we op. Het had een groot deel van de
nacht geregend. Net nu leek het min of meer droog te worden, al
bleef het betrokken en viel er nog goed wat throughfall door de
bomen naar beneden. Rond 8u15 gingen we op pad. Al snel bereikten
we een asfaltweg, die we een dikke kilometer volgden tot aan de
oude Pont des Conques, een restant van de oude L163A-spoorlijn
tussen Bertrix en Carignan. Net voor de weg de Semois overstak,
draaiden we linksaf om via een aangenaam bospad het dal uit te
klimmen. Boven hadden we een mooi overzicht. Er staat hier ook een
halfopen hutje waarin kan worden overnacht. Over bospaden
klommen we nu langzaam verder omhoog tot we rond 9u30 het

uitzichtpunt op de Tombeau du Chevalier bereikten. De Semois snijdt zich hier langs een erg lange en smalle
meanders door het landschap. Mistflaren dreven tussen de met fel verkleurde beukenbossen bezette hellingen. Het
was één van de mooiste scènes die ik in België al mocht aanschouwen. Ook hier was weer zo’n halfopen schuilhut
met betonnen vloer aanwezig, een erg mooie overnachtingsplaats.

We hielden een kwartiertje pauze en klommen vervolgens hoger het Bois de Sainte-Cécile in, waar we een asfaltweg
bereikten. Deze volgden we nu een eindeloos lang en saai stuk in de richting van Mortehan. De zon begon er
intussen wel goed door te komen. Na een viertal kilometer doken we rechts het bos in en liepen nu over bospaden
zonder al te veel uitzichten verder tot het dorp. Ik had gehoopt om hier een boterkoek te kunnen kopen in de
plaatselijke bakker, maar die leek er niet meteen te zijn. Net voor de brug over de Semois vonden we net als
gisteren een bankje aan een kapel. We hadden intussen zowat 14km gewandeld en pauzeerden uitgebreid om te
eten.

Vervolgens staken we de brug over, om zo voor het eerst deze tocht
de rechteroever van de Semois te bereiken. Na een klein stukje asfalt
klommen we via een leuk pad met zelfs wat trappen tussen de rotsen
omhoog op de steile hellingen van een buitenbocht van de rivier. Niet
veel verder daalden we dan weer af naar Cugnon. Net voor het dorp
konden we onze waterflessen bijvullen in het sanitair van één van de
weinige campings langs het traject die in deze periode van het jaar
nog open waren. Eenmaal terug langs het water liepen we langs een
erg mooi gelegen (en gesloten) camping verder tot zich de vrij steile
klim naar Auby-sur-Semois aandiende. We liepen het dorp door en
daalden vervolgens meteen opnieuw af via een bosweg. Het was
tijdens deze afdaling dat ik voor het eerst last kreeg van de

achillespees in m’n linkervoet. Stappen werd al snel een redelijk pijnlijke onderneming, zeker op dit vlakke terrein
op verharde paden waar je na elke grote pas een schok te verwerken kreeg. De trailrunners van Joery waren voor dit
werk in feite een stuk beter geschikt dan mijn stijve B/C-schoenen, moest ik gaan inzien.

Om mijn poot wat te laten bekomen namen we een half uurtje later opnieuw een lange pauze in de zon. Na de hele
dag bijna geen mens te zijn tegengekomen buiten de dorpen stoven hier nu op enkele minuten tijd een compleet
verdwaalde automobilist, twee motocrossers en een groepje mountainbikers voorbij over de modderige weg. Via de
Gué de Maka vervolgden we onze weg tot we rond 16u45 een geschikte bivakplek bereikten een kilometer of twee
voor Dohan. Zowat elk gebergte van Oost-Europa passeerde die avond de revue en voor we het wisten was het 21u,
hoog tijd dus om te gaan slapen.

Dag 3: Maandag 01/11/2010: La Patte d’Oie (Dohan) – Confluence de la Liresse (29km)

’s Nachts rond een uur of drie werden we beide gewekt door een
groep herten die vlak langs onze tent voorbij liepen en de Semois
doorploeterden. Aan de overkant stond één exemplaar de rest nog
een tijdje toe te spreken alvorens het terug stil werd en we verder
sliepen. Onze tentjes stonden niet zo goed beschut voor eventuele
voorbijgangers en dus hielden we er ’s ochtends de vaart in. Rond
7u15 stonden we op en iets na 8u waren we op pad. Het was erg
mistig weer, met dikke druppels die uit de bomen naar beneden
vielen. Al na dik 100m bereikten we een asfaltwegje met enkele
huizen. We liepen het centrum van Dohan door en klommen tot het
uitzichtspunt “Roche des Chevauchées”. In onze topogids stond een
mooie foto van het uitzicht, maar voor ons viel in de diepte slechts

een klein stukje Semois te ontwaren doorheen de mist.

Over de rest van de tocht naar Bouillon weet ik niet meer zoveel te vertellen. Meestal volgde de GR brede bospaden
op de rechteroever van de Semois, waarbij de mooie uitzichten erg schaars bleven. Ik had nog steeds last van m’n
achillespees en had intussen besloten om in Bouillon de bus naar huis te nemen. Ik wilde immers m’n geplande
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

tochtje in Zwitserland tijdens het volgende verlengde weekend, over amper 10 dagen, niet in gevaar brengen. Iets na
12u kwam het fort van onze vriend Godfried stilaan in zicht. Ik vond nergens busuren terug, en stuurde dus maar een
sms naar huis met de vraag ze op te zoeken. Intussen aten we een pak friet op een terrasje langs het water. De bus
van 13u10 kwam net te vroeg, dus wachtten we in de zon aan het Office du Tourisme tot die van 15u10 eraan kwam.
Ik bolde met bus en trein terug naar huis, maar intussen van Joery al weer op pad richting Tombeau du Géant en de
Echelles de Rochehaut. Over naar jou, Joery!

Dank u wel Willem! Dan zal ik nu even uit de voltooid verleden tijd naar het heden overschakelen. Willem verdwijnt
met de bus van de TEC en ik blijf alleen achter in Bouillon tussen de toeristenmassa. Ergens vind ik het wel spijtig
dat ik nu al solo verder moet, maar anderzijds was ik er op voorzien. Ik heb immers een dag meer tijd, genoeg om
de GR16 te vervolgen tot nabij de Franse grens. Rap snel ik nog even naar het Toeristenkantoor waar de dame met
dienst weer raar opkijkt dat ik er weer sta, maar dan nu zonder Willem. Ik vraag of ik ergens mijn platypus kan bij
vullen, of beter gezegd mijn watervoorraad want zo’n platypus kent ze wellicht toch niet. “Euh, dans les toilettes?”
Ok, da’s goed genoeg!

Snel snel ik Bouillon uit en zie dan bij het buiten lopen waar Willem me daarstraks op wees. De wegwijzer voor het
verkeer duidt 24km aan tot Florenville. Te voet hebben we er 70km over gedaan!

Wanneer ik de Pont de Cordemois oversteek en de eerste echte langere steile klim op de GR op hijg is er meteen
geen spoor meer van de dagjesmensen. Ik merk meteen dat ik een stuk sneller loop dan met Willem. Niet dat het
daarstraks te traag ging. Alleen heb je nu niks te delen en voel ik dat ik automatisch sneller wil gaan om toch nog
wat vermaak te hebben.

De uitzichttoren van het Belvédère d’Auclin is afgesloten. Vandalen blijken de toren in brand te hebben gestoken. De
houten constructie van de toren is helemaal verkoold. Zo duik ik maar meteen weer het diepe woud in en daal wat
later weer langzaam af naar de Semois die ik weer ontmoet bij de abdij van Cordemois waar weer wat dagjesmensen
rondslenteren.

Ik versnel mijn stappassen nog verder langs de Semois. Graag zou ik bij de monding van de Liresse gaan bivakkeren
en dat is toch nog een eindje nu we in Bouillon wat tijd verloren hebben. Ik stoom de steile klim op naar het
uitzichtpunt over de Tombeau du Géant nabij Botassart, wellicht het meest bekende plaatje van de Semois bij het
brede publiek. Nu weet ik intussen dat de vallei van de Semois toch nog iets mooiere uitzichtpunten kent dan deze,
maar ze zijn moeilijker bereikbaar voor de zondagtoerist.

Het begint intussen donker te worden en wat verder bots ik op een verdwaald koppel dat al lichtjes in paniek de
weg aan me vraagt naar de parking te Botassart. Geen probleem, jullie zijn al vlakbij. Het pad daalt weer het bos in
waar het soms al zo donker wordt dat ik nog nauwelijks kan zien waar ik mijn voeten neerplant. Toch slaag ik erin
om aan snel tempo nog verder te lopen naar de monding van de Liresse in de Semois. Het is iets voor zeven en dus
nacht wanneer ik hier toe kom. Na wat speurwerk met mijn hoofdlamp vind ik toch de meest geschikte plek om de
akto neer te zetten. Ik eet een ga meteen slapen. Alleen heb ik toch moeilijk iets anders te doen in het donker. Ik
hoor nog enkele reeën dichtbij hun typisch schel blaffend geluid maken alvorens de slaap me weet te vatten.

Dag 4: Dinsdag 02/11/2010: Confluence de la Liresse – Bohan (26km)

Met het ochtendgloren sta ik weer op. Het valt me op dat er nog behoorlijk wat zangvogeltjes actief zijn deze
ochtend. Het is sterk nevelig en mistflarden drijven door de vallei. Om 8u20 ben ik weer op stap. De variant van Les
Echelles wordt nu de uitdaging. Het zal de 5de keer worden in mijn leven dat ik hier naar boven klim. Toch merk ik
al snel dat ik niet veel meer weet te herinneren van die keren voordien. Het lijkt er weer allemaal anders uit te
zien.

Een eerste ladder dient zich aan een kort stukje boven de Semois.
Deze ladder lijk ik nooit eerder opgeklommen te hebben. Is deze
nieuw geplaatst? Het lijkt erop. Bovenaan is er een cirkelvormige kooi
op de ladder geplaatst. Ik geraak er met mijn rugzak en fototas op
de borst niet door. Ik laat mijn wandelstokken en fototas even
beneden achter en wring me dan met rugzak op de rug door de
koker. Mijn borst moet ik helemaal tegen de treden drukken om
erdoor te kunnen. Ik vloek. Gelukkig heb ik een smalle rugzak en lukt
het wel net. Met een grote trekkingrugzak geraak je er waarschijnlijk
niet door. Dit vind ik toch een schande. Je weet dat vrijwel alle
mensen die hier gaan passeren op zijn minst een dagrugzak op de rug

hebben. Waarom dan zo’n smalle koker plaatsen? Je dient je voeten schuin op de treden te plaatsen om erdoor te
kunnen. Daardoor kan je gemakkelijker van de treden afglijden. Nee, dit is niet goed gedaan.

Aan de andere kant hangt er dan een gladde telefoonkabel als houvast, ook weer iets dat door deze kritische
wandelaar wordt afgekeurd. Op en af loopt het verder tot de col in het bos hoog boven de Semois. Hier is het dat
het pad over de laddertjes nu steil rechts afbuigt, maar eerst houd ik nog even een korte pauze bij het uitzichtpunt.

De 3 laddertjes hogerop stellen eigenlijk niet veel voor. Terwijl ik naar boven klim houd ik telkens een lange
fotopauze bij elke uitkijk over de Semois. De bekende rotspunt moet ik uiteraard ook weer op klimmen, uitkijkend
om niet uit te glijden op de natte gladde rots.

Boven is het niet ver meer tot Rochehaut. Hier is nu wel een supermarktje en bakker te vinden. De dorpen
stroomafwaarts van Bouillon zijn toch heel wat levendiger en hebben gemakkelijker voorzieningen. Ik passeer het
uitzicht over de meanderbocht van Frahan en daal weer af naar de Semois om snel door het dorpje naar de Crêtes
de Frahan te klimmen. Het pad loopt nog lang door het bos verder zonder noemenswaardig uitzicht op de Semois.

In Alle is het natuurfraais plots ver zoek. Ik loop langs de Semois met links een opeenvolging van campings, minigolf,
een schaatsbaan en restaurantjes. Tussen Alle en Mouzaive klimt het pad weer steil het bos even om weer naar het
volgende dorpje af te dalen. Het verkeer op de autoweg langs de Semois is nu vaak te horen.
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Bij het uitzichtpunt van Naglémont houd ik de middagpauze. Er is wel veel te zien in de vallei maar het zijn net de
dingen die je niet wenst te zien: campings en vakantiehuisjes. Het weer wordt slechter en de heuveltoppen hangen
in de wolken.

In het dorpje Chairière heb ik de plaatselijke hond aan mijn been. Hij loopt steeds voor me en wijst me al
omkijkende de weg. Bij het kerkje loop ik even het kerkhof op om water te nemen uit het kraantje. De gids geeft
het op en verdwijnt. Voor de rest van de namiddag loop ik nog snel verder over de ene klim na de andere en
passeer nog Vresse-sur-Semois en Membre. Intussen begint het te regenen en laat het GR-pad geen echt mooie
stukken meer zien. Nat kom ik uiteindelijk om 16u10 aan in Bohan, ruim op tijd voor de bus die over een half uur af
rijdt.

Ik koop nog een bus fruitsap in de plaatselijke Delhaize en stap dan de bus op. Tijdens de hele rit naar Menuchenet
ben ik de enige klant. Te Menuchenet stap ik over op de bus naar Bertrix. In dit grote dorp is het alweer nacht
wanneer ik toe kom. De bus heeft vertraging opgelopen door een omleiding en zo mis ik de trein naar Florenville
wanneer ik in het station aankom aan de rand van het dorp. De volgende trein vertrekt pas over twee uur. Ik heb
geen zin om zo lang te wachten en loop te voet het dorp uit om me twee kilometer verder in het eerste bos,
toevallig langs de jonge Viroin, mijn akto neer te zetten in de regen. Zowat de hele nacht blijft het regenen op het
einde van de nacht wordt mijn slaap verstoort door het lawaai van de voorbij razende treinen in de verte.

Dag 5: Woensdag 03/11/2001: Luswandeling vanaf Florenville Gare met het traject Moyen-
Florenville op GR16 (27km)

Om 7u sta ik op wanneer het net licht begint te worden. Snel breek
ik mijn bivak op en loop weer naar het station voor de trein van 8u.
Ik ontbijt op de trein.

Via lokale paden loop ik van het station van Florenville naar het
dorpje Moyen waar ik de GR weer oppik en de Semois zich breed door
de Gaume-weiden slingert. Het loopt weer lang verder over het asfalt
tot plots die abrupte woudovergang zich weer aandient en ik de
Ardennen weer in loop. Over een fraai paadje loop ik lang door het
woud met de Viroin als gezelschap. Deze zijrivier van de Semois heeft
intussen maar een erg laag debiet. Vrijwel al het water wordt

tegengehouden bij de stuwdam stroomopwaarts om de kleine nabije elektriciteitsturbine aan te kunnen drijven.

Bij de stuwdam aangekomen begint het weer goed te miezeren en ruil ik mijn softshell in voor de regenjas. De route
trekt nu door het woud de heuvelrug over en zo ontdek ik lager weer de Semois. Voorbij Chiny loopt het GR-pad
weer een tijd lang door de fraaie herfstbossen met regelmatig een mooie uitkijk over de rustige en nog vrijwel
ongeschonden Semois.

Bij het dorpje Lacuisine verlaat ik weer de Ardennen en trek in de regen nog door het weiland en het dorpje Martué
naar Florenville waar het dan niet zo ver meer is naar het station. Bij deze heb ik meer dan de helft van de GR16
verkent. Laat nu de regen maar met bakken uit de hemel vallen dat ik eindelijk de Semois eens van op het water
kan verkennen.

Conclusie
Lange passages door de herfstkleuren in het woud, plotse uitzichtspunten waar een rustig slingerende

rivier zich door de vallei kronkelt tussen dampende wolkenflarden die opstijgen uit de beboste

valleihellingen, korte maar steile klimmetjes die je conditiepeil op de proef stellen gevolgd door al

even steile afdalingen, dorpjes in de greep van het dagtoerisme en dorpjes waar de tijd lijkt stil te

hebben gestaan, dat is wandelen over de GR16 in de herfst.

De GR16 is de nieuwste benaming van het traject langs de Semois van de nu verdwenen GR15, ofwel

het verdwenen grote routepad Ardennen-Eifel (GRAE) wiens benaming je onderweg nog steeds zult

tegen komen.

Dit GR-traject wordt aanzien als één van de mooiste GR-trajecten in België, maar tevens ook één van

de zwaarste. Zeker stroomafwaarts van Bouillon komen er inderdaad vele klimmetjes voor. Toch is het

traject nu niet zo zwaar dan men soms wil doen geloven. Met dagafstanden onder 30km kom je

moeilijk op meer dan 1000m hoogtemeters per dag uit. Maar een goede training blijft het allerminst

zeker wel.

Zie topogids, te bestellen bij Grote Routepaden of GR-Sentiers.

Foto’s van Willem.
Foto’s van Joery

Reacties

jonas op 20 november 2010 om 14:49

beste

ik ben van plan om ongeveer dezelfde trektocht te doen. graag had ik geweten waar precies de
ladders zijn die u beschreef in uw tekst:Confluence de la Liresse – Bohan (26km)

alvast bedankt

jonas hosten

http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/5149273560/
http://picasaweb.google.com/wvdoorne/ArdennenNajaar2010#
http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/sets/72157625319050628/
http://www.hiking-info.net/forum/member/0/
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