Ourthe
DE LEVENSADER VAN DE ARDENNEN
De mooiste kronkels maakt de Ourthe ter hoogte van het rotsmassief Le Hérou, bij Nadrin.
Afdalen naar de oever van de rivier is bij nat weer niet ongevaarlijk. Zorg dus voor stevig
schoeisel. Maar deze natuurlong is één van de ongerepste plekjes van ons land. Je overbrugt
ook best wat hoogtemeters.
Wandeling naar Le Hérou
1. Bij het vertrek volg je de brede weg die naar Le Hérou leidt. Aanvankelijk wandel je op het hoge,
golvende plateau. Het zicht reikt er kilometers ver. Niets in deze landelijke omgeving laat vermoeden
dat de Ourthe op een boogscheut hiervandaan een echte strijd levert met taaie rotspartijen.
2. Bij een groot parkeerterrein bereik je de Belvédère des 6 Ourthes. Deze hoge uitkijktoren biedt het
beste uitzicht op de indrukwekkende natuur. De Ourthe maakt hier beneden enkele duizelingwekkende
kronkels, zodat het lijkt alsof er niet één, maar zes Ourthes kriskras door de wouden stromen. Om de
uitkijktoren te beklimmen moet je betalen.
3. Voorbij de laatste taverne, les 5 Ourthes, wandel je meteen het bos in. Het pad begint onmiddellijk zeer steil
te dalen. Je volgt de bewegwijzering van wandeling nummer 3, maar die is niet altijd even secuur. Probeer liefst
zo hoog mogelijk op de kam te blijven. Dat betekent links houden. Daar vind je immers de mooiste uitkijkjes. Je
klautert nu boven op de steile rotskam van Le Hérou. Deze bergrug van leisteen strekt zich uit over een lengte
van 1400m. De Ourthe mocht dus een flink ommetje maken om er omheen te stromen. Aan de steile rotswand,
tientallen meters boven de Ourthe, hangen vaak amateur-klimmers te bengelen.
4. Je blijft zo lang mogelijk de hoge rotskam volgen. Waar die eindigt, daal je langs een steil pad links
naar de Ourthe af. Nu blijf je een heel eind de rivieroever stroomafwaarts volgen. Je begeeft je in een
nog ongerepte brok natuur. Bij deze oever van de Ourthe kom je immers enkel te voet of per kajak.
Op mooie zomerdagen zullen tientallen kajakkers je gezelschap houden. Nu eens is het pad wat ruiger
door de grote rotsblokken of knoestige boomwortels, dan weer loop je door de varens en wilde
rabarber die op de brede, bolle oever groeien.
5. Je blijft een hele poos de oever volgen en negeert voorlopig alle paden die de heuvel opklimmen. De
bewegwijzering van wandeling nummer 6 kun je daarbij als gids gebruiken. Wanneer je bij de oever een
brede weide bereikt, klimt wandeling 6 langs een bredere bosweg weg van de rivier het bos in. Deze
plek heet Les Ondes. De rest van de wandeling blijf je deze weg volgen. Hij brengt je opnieuw op het
plateau en bij het vertrekpunt.
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PRAKTISCH
Afstand: 7 km.
Bewegwijzering: donkere vierkantjes met witte cijfers. Het eerste deel van de wandeling volg je nummer
3. De tweede helft, langs de oever, volg je wandeling 6.
Aard van de weg: onverhard, met avontuurlijke en steile stukken.
Vertrekpunt: parkeerterrein aan de Foyer, kruispunt Rue de la Villa Romaine - Place du Centre, in het
dorpscentrum van Nadrin. Dit is aan het kruispunt van de N860 La Roche -Houffalize en de weg die naar Le
Hérou leidt.
Kinderwagens: Deze wandeling is niet geschikt voor kinderwagens.
Moeilijkheidsgraad: Moeilijke wandeling. De zeer steile afdalingen, het klauterwerk en soms smalle weg
maken van deze wandeling een uitdaging voor durvers. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 8/9jaar,
voor wie snel schrik heeft, ouderen of mensen met hoogtevrees
Opmerking: goede schoenen zijn belangrijk. Extra uitkijken bij nat weer. Rugzak met natje en droogje
en best ook pleisters niet vergeten.
ANDERE WANDELIDEEEN
Bij de toeristische diensten van de dorpen tussen La Roche en Houffalize is een topografische
wandelkaart te koop met 75 bewegwijzerde wandelingen in het gebied.
INFO
Syndicat d’Initiative de l’Ourthe Supérieure, Rue du Centre 30, 6982 Bérismenil
tel. 084 44 42 61
info@ourthesuperieure.be
www.ourthesuperieure.be/fr/contact/a.html
www.ftlb.be
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