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Verslagen  >  Voorjaarstocht op de zuidwestflank van het Plateau des Tailles

Voorjaarstocht op de zuidwestflank van het
Plateau des Tailles

langs Ardense riviertjes vol beverdammen

Een klein oefentochtje ging dit worden. Met Willem eens vlug 50km afmalen in de Ardennen.

Tegenwoordig lijk ik elke twee tochten op ferme tegenslag te stoten. Die vrijdag leek meer op een

ongeluksdag voor mezelf. Alvorens Willem de Ardennen zou vervoegen maakte ik van de vrije tijd

gebruik om een kleine Luik-Bastenaken-Luik af te fietsen. Nog niet zo ver weg richting La Redoute

smak ik op een afdaling al tegen het grof asfalt. 55km/u stond er op de teller. Een vriendelijke Waal

vind me groggy op de weg. Van zodra ik kan sta ik recht. Schijnbaar niks gebroken (achteraf zou toch

iets anders blijken), vol lelijke schaafwonden. Mijn fiets kapot maar nog bolbaar. Te Aywaille

strompel ik een apotheker binnen en lap mezelf verder op aan het station. Wanneer Willem aankomt

wil ik er snel in vliegen, de beste remedie om schaafwonden soepel te houden en de pijn te

vergeten.

Verslag van den dzjow, 07 april 2009.

Vrijdag 3 april: Bérisménil – Ruisseau de Belva

Afstand: 8.5km
Duur: 2u20
Klimmen: 160m
Dalen: 280m

We vertrekken tegen vijven te Bérisménil, een klein dorpje op de Ardense hoogvlakte aan de rand van de
Ourthevallei iets stroomopwaarts van Maboge. De afdaling naar de Ourthe loopt al meteen door een vochtige weide
gevolgd door een bos vol omgevallen bomen. Van het paadje dat op de NGI kaart staat ingetekend schiet
tegenwoordig ook niet veel meer over. Lager wanneer we bij het kabbelend beekje uitkomen loopt er wel een pad
tot beneden aan de Ourthe. We houden al een eerste korte pauze zodat Willem al wat kan bijtanken.

We volgen de GR57 stroomafwaarts langsheen de rechteroever. In een volgende lange bocht nodigt het rood wit ons
uit om de helling op te klimmen. Geen van ons beiden meent zich deze klim te herinneren uit eerdere GR57
afhaspelingen in het verleden. Het blijkt al gauw om een recente trajectwijziging te gaan. Boven volgt de GR de
vallei verder op enige hoogte over een brede onverharde weg. Het gaat ietwat minder snel vooruit dan gehoopt. Ik
loop er maar half strompelend bij. Mijn rechterheup en knieën doen pijn tijdens het afdalen of wanneer het te snel
gaat op het vlakke. Mijn heupgordel van de rugzak kan niet dicht of een schaafwond wordt afgeschuurd.

Net voor Maboge verlaten we de GR en volgen de Ruisseau de Belva stroomopwaarts het woud in. Het is een
zijriviertje van de Ourthe met een typisch Ardens uitzicht, ontspringend op de kleine veengebieden ten zuidwesten
van de Baraque de Fraiture. Een eindje langs de beek dieper het woud in nemen we plaats langs het ruisende water
om onze tarps op te stellen. Ikzelf mijn spinntex tarp en Willem Ivo’s tyvek zelfbouwconstructie. Had ik maar wat
beter opgelet toen Ivo zijn bouwsel thuis in de tuin aan het toelichten was. We vinden niet meteen hoe we die
ingang moeten construeren. Na een tijdje vinden we nog een koordje langs de binnenkant van de tarp. Het is
duidelijk dat Ivo goed doordacht tewerk is gegaan. Nu heb ik door hoe het ineen steekt. Hoewel, bij Ivo in de tuin
leek de deur toch mooier open te gaan. We eten pannenkoeken en wat brood. De dzjow energy bars worden ook al
geproefd. Ikzelf test nog wat pemmikan uit bij de soep. De smaak is niet echt om van te juichen. We bekijken nog
kaarten van het hoge noorden waarbij Willem zijn laatste trajectplannen toelicht. Daarnaast worden ook kaarten van
Groenland open gevouwen. Jawel, er worden grootste plannen besproken.

Het is al een tijdje donker wanneer we gaan slapen. Zelf krijg ik nauwelijks een oog dicht. Vooral de wonde op mijn
rechter heup doet pijn en in mijn rechter elleboog lijkt wel een mes te steken. Hopelijk wordt het morgen beter.

Zaterdag 4 april: Ruisseau de Belva – Passerelle de la Nasse

Afstand: 25.0km
Duur: 7u30
Klimmen: 460m
Dalen: 510m

Dat ik best geen spuitwater bij mijn muesliontbijt giet weet ik vanaf nu ook weeral. We pakken in en vertrekken op
weg. Verder stroomopwaarts langs de Belva wordt het wat avontuurlijker. Het pad wordt even een paadje en wat
verder snijden we de weg af. Hogerop klimmen we van het beekje weg en bereiken diep in het Bois de St Jean
Chanoine het Croix des Marchands (570m) als hoogste punt van de tocht. Na de korte afdaling komen we in de vallei

Beschrijving
Het zuidwestelijk deel van het Plateau des
Tailles langs de riviertjes Ruisseau de Belva,
Ruisseau de Pré Levèvre, Eau de Martin Moulin
en doorheen de vallei van de Ourthe deels over
GR57 met Bérisménil en Achouffe als enige
dorpjes onderweg.

Geschatte totale afstand
Een totale afstand van 50km.

Kaarten
Kaartbladen 55 en 60 van het NGI (1:50 000) of
kaartbladen 55/5-6, 55/7-8, 60/1-2 en 60/3-4
(1:20 000). Er bestaat ook een wandelkaart van
de regio uitgegeven door de VVV van Bérisménil.

GPS coordinaten vertrekpunt
50.17826359030421 (lat), 5.664492845535278
(lng)

Deelnemers
Willem & den dzjow

Reisdatum 
van 03 april tot 05 april 2009

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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van de Ruisseau de Pré Levèvre terecht. Bij een alleenstaand huis langs de verlaten autoweg houden we halt om de
watervoorraad weer bij te vullen. Er blijkt niemand thuis te zijn. Achter de deurkier staat er wel een kleine zich
hees te keffen. Later merken we dat er nog een grote stille met gromtanden naast moet staan. De deur lijkt zelfs
nog niet eens op slot. Maar buiten hangt een kraantje. We vullen alles dan maar zonder vragen bij. We volgen de
beek stroomafwaarts. Verderop komen we plots bij een beverdam. We gaan de constructie van naderbij bekijken.
Ongelooflijk dat zo’n klein beest zoiets groots kan bouwen. Kortbij staan de boomstammen er afgeknaagd bij.

Doorheen het Bois d’Achouffe klimmen we weg van de beek om het Eau de Martin Moulin op te zoeken. Na de
middagpauze komen we bij deze beek aan. Dit is ongetwijfeld de mooiste rivier die het Plateau des Tailles afwatert.
Zijn bovenloop doet Willem wat denken aan de Helle op de Hoge Venen. Ik kan hem geen ongelijk geven. We steken
de beek over via twee balken en ploeteren stroomafwaarts in het wilde weg doorheen de moerassige valleibodem tot
we op het pad stoten dat de rivier verder stroomafwaarts volgt tot Achouffe. De rivier moet de thuis zijn van een
dichte beverpopulatie want we lopen voorbij de ene beverafdamming na de andere.

Een hele poos verderop komen we op het bekende traject van de klassieke dagwandeling van Achouffe: langs de Eu
de Martin Moulin tot de oude watermolen van Wilogne om vervolgens over de kam via de Feeënvallei terug te lopen.
We komen dan ook wat dagjesmensen tegen. Het paadje blijft mooi en begeeft zich hier en daar langs steile rotsen
tot in de rivier. Tijdens het laatste stukje tot Achouffe moet ik Willem laten gaan. Zijn drang naar alcoholvocht is
niet te stillen. Goed lachen geblazen wanneer we een la Chouffe gaan drinken bij de braserie tussen al het volk. “Ik
peins dat ‘em op zijn knie gevallen is,” horen we duidelijk weerklinken. Iedereen bekeurt mijn afgeplakte knieën en
ellebogen. Het is zo grappig om de mensen zich zien af te vragen wat die zot uitgestoken heeft.

Niet ver buiten Achouffe wanneer we de Martin Moulin voort stroomafwaarts volgen richting monding in de Ourthe
krijgen we weer de lach erin. Een groep Vlamingen kruist ons pad. Willem begroet iedereen met een bonjour en
wanneer ze mij zien wijden hun ogen weer af naar mijn knieën.

Bij de Ourthe Orientale volgen we stroomafwaarts en negeren daarbij steevast elk GR-traject. Langs de zuidkant van
de Ourthe loopt immers nog een erg avontuurlijk pad dat best kan concurreren met het pad langs de Semois
stroomopwaarts van les Echelles. Nu het deze tijd van het jaar nog vol met afgevallen bladeren ligt is het erg
voorzichtig lopen. Bij elke buitenbocht gaat het op en af met diep beneden het wilde Ourthewater. Soms is het
lastig door boomstammen die de weg versperren op de helling.

Een stukje voor de Passerelle de la Nasse die het stuwmeer van Nisramont aankondigt geven we er de brui aan. We
stellen de tarps weer op en wisselen nu van onderdak. Willem werkt zijn knorr maaltijd naar binnen. Ik maak rijst
klaar met nasi goreng en pemmikan. Nu smaakt het wel goed. Wanneer het donker wordt smullen we nog van
chocomousse naar eigen recept. Oude avonturen worden nog boven gehaald onder de wassende maan. Pas tegen
tienen zoeken we de tarps op. Gelukkig slaap ik nu wel als een roos. De etterende wonden doen uit zichzelf geen
pijn meer.

Zondag 5 april: Passerelle de la Nasse – Bérisménil

Afstand: 16.0km
Duur: 4u00
Klimmen: 430m
Dalen: 250m

‘s Ochtends wordt Willem wakker geknald door een vogel die een kamikazepoging op mijn tarp onderneemt. Onder
Ivo’s ruime tarp zit het dan weer vol met muggen. Wat ons nog rest vandaag is zo dadelijk de GR57 oppikken en
volgen voorbij le Hérou tot les Ondes om daar weer naar Bérisménil te klimmen. We zijn vroeg weg. Alles is nog stil
wanneer we doorheen narcissenvelden lopen hoog boven het stuwmeer van Nisramont. Snel gaat het voort naar Le
Hérou waar we via de kettingen de rotsen op klimmen. Beneden is de zondagse kajakstroom begonnen. Een paar
kijken dan toch met een onbegrijpelijke blik naar boven wanneer we wat onnozel staan te doen van op de rotsen.
Het laatste stuk langs de Ourthe verloopt snel. Net aan het afslagpunt komt de groep kajakkers er weer aan. Moet
het net nu lukken dat er één iemand om kiepert en zijn kajak vast en vol loopt. Het zijn noorderburen. We staan ze
gade te slaan tot ze de klus weer geklaard hebben. De zwemmer zelf is intussen al kilometers verder. Langs het
beekje klimmen we weer omhoog naar Bérisménil waar de tocht eindigt. Onderweg eten we nog een friet langs de
weg en stranden ten slotte weer in Aywaille om in Café du sport, waar ze blijkbaar enkel Justin Henin kennen,
straffe Stijn de ronde te zien winnen.

Conclusie
Deze tocht doet naar mijn gevoel het beste deel van GR57 aan in combinatie met enkele mooie

riviertjes die het Plateau des Tailles afwateren. Zeker de Eau de Martin Moulin is één van de mooiere

Ardense riviertjes om langs te wandelen.

Bereikbaarheid:
Je zult wat moeten puzzelen met trein en bus als je op het openbaar vervoer wil rekenen maar verbindingen zijn in dit deel
van de Ardennen allesbehalve ideaal. De buslijn La Roche-en-Ardenne – Houffalize heeft enkele haltes op of nabij de route
te Achouffe, Bérisménil en Maboge.

Reacties

Lukkefluk op 08 april 2009 om 12:45

En wat was het uiteindelijke verdict van je onzachte kennismaking met het waals asfalt? 
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Die witte knieen en ellebogen zien er anders wel leuk uit.

Luk

Lukkefluk op 25 april 2009 om 7:27

Originele wandeltip in Waalse bossen 
Bevers in de Ardennen? Jawel, en hoe! Meer dan 500 exemplaren wonen en werken in en rond het
water, van Botrange tot de Franse grens. Daar bouwen ze lustig indrukwekkende burchten en dammen
en verleggen ze in hun eentje hele rivieren. Je kan er hun bouwwerken met eigen ogen bewonderen
tijdens een speciaal uitgestippelde beverwandeling.

Het beste moment om bevers te observeren is de aanloop naar de winter, dan zijn ze volop bezig hun
enorme houtvoorraden aan te leggen, maar er worden het hele jaar door wandelingen georganiseerd.
We boeken een beverwandeling in Houffalize, met Bernard, een Nederlandstalige gids van de
vereniging Pays des Castors.

De kinderen vinden het spannend! Je hoort al van ver waar de diertjes aan het werk zijn: het water
valt er kletterend langs de dammen naar beneden. Sommige dammen zijn verschillende meter hoog
en vaak heel systematisch gebouwd.

Mooiste dammen 
Wonen doen bevers met zijn allen in een burcht, een stapel hout die klaar lijkt te liggen voor een
reusachtig kampvuur. Maar waarom stoppen bevers zoveel energie in het opzetten van dammen? Om
makkelijk zijn voedsel (planten, schors en takken van bomen) te transporteren, heeft de bever (diep)
water nodig. Hij is heel behendig in het water, maar vrij log en onhandig op de begane grond. Kleine
watertjes en ondiepe riviertjes hoogt hij op, zodat het water er hoger en hoger komt te staan.

Zo behoren de dammen in de Ardennen tot de spectaculairste van Europa. Het lijkt hen goed te
bevallen in ons landje. Tot zo’n tien jaar terug leefden er nog amper honderd exemplaren, maar nu
zijn ze al met meer dan vijfhonderd. Goed nieuws voor ecotoeristen, die zelfs van Nederland of
Frankrijk komen om ‘onze’ bevers te observeren.

We wandelen langs de burcht, door een moerasachtig gebied. Je gelooft het pas als je het ziet:
bomen van wel dertig centimeter dik, door vakkundig knaagwerk omgelegd. In dat knaagwerk zit
duidelijk een systematiek. Sommige bomen worden omgelegd volgens de Kuifje-methode: aan één
kant afgeknaagd en dan in een scherpe hoek afgeknakt, net als het grappige kapsel van onze held.
Verderop staan de resten van een dikke stronk, mooi afgeknaagd op een puntje, alsof een
reuzenslijper over het laatste stompje is gegaan.

Ik verwacht elk moment een bever te zien opduiken, maar de gids vertelt dat dat er niet inzit. Niet
dat de diertjes zo schuw zijn, maar ze slapen overdag en worden pas bij het invallen van de nacht
actief. 
Overigens kan je er niet naast kijken, want een volwassen bever weegt 40 kg en is in zithouding meer
dan een halve meter hoog! En dan te bedenken dat de dieren vrijwel uitgestorven waren in deze
contreien. Ze werden jarenlang bejaagd om hun pels, vlees en het ‘bevergeil’ of castoreum, met de
genezende werking van een aspirine. Vandaag mogen ze gelukkig in alle vrijheid dammen bouwen.

Praktisch 
Elke zaterdag (14 uur, hotel Le Moulin de Boiron, Gedinne) en zondag (10 uur, Bureau voor Toerisme
in Houffalize) kan je bevertochten van een halve dag maken, met een Frans- of Nederlandstalige gids.
Je krijgt drie beverwoongebieden te zien en na afloop een film over de bevers.

Prijs: 8 euro per persoon, 5 euro per kind. De excursie gaat enkel door bij minstens 10 deelnemers.
Vergeet je laarzen niet! Je kan ook een gids huren voor een privé-excursie.

Reserveren via http://www.paysdescastors.be of op het nummer 0498/04 30 68.
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