UITZONDERLIJKE LANDSCHAPPEN
HET NATUURPARK VAN
DE TWEE OURTHES

Innovatie begint hier

Het Natuurpark van de twee Ourthes speelt een belangrijke rol in de landschaps- en ruimtelijke ordening.
Er worden vier doelstellingen nagestreefd:

INLEIDING

•
•
•
•

Het in stand houden en het ontwikkelen van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van zowel het natuurlijke
als het bebouwde landschap.
Het naleven van de «Europese Landschapsconventie» en de toepassingen daarvan in onze activiteiten.
Bevordering van een meer samenhangende en gecoördineerde aanpak in alle 6 gemeenten, door de
invoering van praktische instrumenten om bij de regionale planning beter rekening te houden met de
erfgoed dimensie.
Bevordering van een rationeel gebruik van de ruimte op het platteland.

Dit boekje biedt u een selectie van 24 kenmerkende en identitaire uitkijkpunten van het gebied. Deze lijst van
gevarieerde landschappen is verre van volledig, maar geeft u een goed idee van wat er in het gebied van het
natuurpark te vinden is. Naast de precieze ligging van het gebied en de toegang ertoe, worden ook enkele
ideeën voor wandelingen of trektochten in de omgeving voorgesteld. Geniet van uw bezoek!
Het Natuurpark van de twee Ourthes ligt in het noordoosten van
de provincie Luxemburg, langs de grens met het Groothertogdom
Luxemburg en beslaat de steile reliëfs van de Ourthe valleien. Het
bestaat uit zes gemeenten: Bertogne, Gouvy, Houffalize, La Rocheen-Ardenne, Sainte-Ode en Tenneville.
Het park is gebouwd rondom twee belangrijke polen, namelijk:
• de rotsachtige uitlopers en zeer diepe valleien rond de Hérou
en de samenvloeiing van de twee Ourthes
• de gebieden met veengronden en uitgestrekte bossen op
het “Plateau des Tailles” of aan de rand van het “Plateau van
Saint-Hubert”.
Open landschappen, diepe bossen, Ardense beekjes, gevarieerd
erfgoed, talrijke wandelpaden, een kwalitatief toeristisch onthaal...
deze rijkdommen maken het voor de bezoeker mogelijk om zich
midden in een goed bewaarde natuurlijke omgeving te bevinden…
een omgeving die we samen moeten beschermen!
Van diepe, beboste valleien tot weilanden, het grondgebied van het
Natuurpark van de twee Ourthes bestaat uit verschillende landschappen met zeer uiteenlopende kenmerken.
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1. «LA BILAUDE» - OBSERVATIE POST

TENN

EVILL
E

2. «LA BONNE DAME ET SON ROCHER DU COUCOU»

BESCHRIJVING

Ligging
Barrière Mathieu, Mochamps

•

Gemeente : Tenneville

•

GPS : 50°04’52’’ N 5°24’52’’ E

TE-O

DE

BESCHRIJVING

Dit observatieplatform biedt een onbelemmerd uitzicht op de vijver van Bilaude en de verwoeste veenlandschappen. Het bestaan van deze natuurlijke plek werd reeds aangetoond in de tijd van de abdij van Sint-Hubert (9-10de eeuw).
Deze veengrond, aan de rand van het gehucht Mochamps in de buurt van de Barrière de Champlon, bestaat uit
verschillende beschermde gebieden waaronder het natuurreservaat Rouge Poncé, het oudste natuurreservaat van Wallonië, wat sinds 1969 in handen van de staat is. In 2007 werden talrijke herstelwerkzaamheden
ondernomen (LIFE-project), waardoor verschillende niet-productieve bosgebieden konden worden gerooid
om het milieu weer open te stellen en de flora de kans te geven zich te uiten. De observatieruimte van Bilaude
biedt plaats aan 15 tot 30 personen, uiteraard met inachtneming van de rust van het gebied.

•

SAIN

Toegang
•

•

N89 Saint-Hubert – Barrière de
Champlon. Neem de rue Barrière
Mathieu en parkeer op de nabijgelegen openbare parkeerplaats.
Toegang te voet.
6

Deze plek ligt op de helling van een meander van de West-Ourthe, ten noorden van het dorp Lavacherie. Dit
grandioze panorama omvat niet alleen de rotsachtige gebieden, waaronder de Koekoeksrots, maar ook de
beboste gebieden die voornamelijk uit naaldbomen en eiken bestaan.
Om daar te geraken, komt u langs een andere belangrijke plaats van het dorp: de kapel van de «Bonne Dame»
en haar wonderbaarlijke bron. In 1572 kreeg een smid het terrein toegewezen voor de bouw van een smederij
en ovens. Hij plaatste zijn smederijen onder de bescherming van «Sainte-Ode» voor wie hij het beroemde
heiligdom van schiststeenen de bijgelegen fontein liet bouwen. Vandaag de dag bestaat de bron nog steeds,
het water wordt opgevangen in het kleine schelpvormige bekken dat u links van de kapel kunt bewonderen.

Ligging

In de omgeving
•

Wandeling van Mochamps - n°7
(9,7 km)

•

Didactisch pad van het Bois de la
Fontaine naar Laneuville-au-Bois
(1,1 km). Aangepast voor mensen
met beperkte mobiliteit.

Toegang

•

La Bonne Dame, Lavacherie

•

N829 Lavacherie - Ortheuville.

•

Gemeente : Sainte-Ode

•

•

GPS : 50°04’19’’ N 5°30’14’’ E

Net buiten het dorp Lavacherie, na
de brug over de rivier de Ourthe, de
weg blijven volgen en vervolgens
het pad nemen dat links omhoog
loopt (markering van de L1 promenade volgen).
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In de omgeving
•

Lavacherie - Bonne Dame wandeling - L1 (7,7 km)

•

Lavacherie - Tailles wandeling L5 (8,5 km)

•

Het artistieke pad van het Orti
Natuurreservaat (3,3 km)

3. DE VALLEI VAN DE GLAIN EN
HAAR ZIJRIVIER «SIMPAS».

GOUV
Y

4. DE KROONLIJST VAN DE DEISTER

BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

Halverwege tussen Vielsalm en Gouvy is de beek Simpas een zeer kleine zijrivier op de rechteroever van de
vallei van de Glain. De rivier ontspringt in de buurt van het dorp Rogery en stroomt over nauwelijks 1500 m
door een heuvelachtig landschap dat hoofdzakelijk bestaat uit weiden die worden onderbroken door enkele
loofbossen en harsachtige plantages. Vanaf hier heeft u een weids uitzicht over de streek.

De stad ligt in het hart van een meander van de Ourthe die wordt overbrugd door een rotsachtige uitloper, en
volgt letterlijk de kromming van de rivier. Dit geeft haar het karakter van een stedelijk landschap langs een
rivier. Het is onmogelijk over La Roche te praten zonder het kasteel te noemen. De ruïnes stammen waarschijnlijk uit de oudheid. Het feodale kasteel dateert uit de 9e eeuw en beschermde de vele schippers die de stad
aandeden.
In 1681 gebruikte het leger van Lodewijk XIV het kasteel als logistieke basis voor de koninklijke troepen en
veranderde op nogal radicale wijze de fysionomie ervan. In de 18e eeuw is het kasteel verlaten en gebruiken
de inwoners van La Roche de stenen om hun huizen van te bouwen. Uiteindelijk werd het in 1852 door de
staat gekocht en vandaag de dag wordt het door veel toeristen bezocht.

Aan de rechterkant van de kleine, zacht glooiende vallei bevinden zich oude steengroeven, die nu verlaten en
grotendeels herbebost zijn. De stenen uit deze mijnen, «sikèyes» genoemd, werden met name gebruikt om de
zeisen te slijpen. De handel in stenen was zeer succesvol tijdens de industriële periode (1850-1950).

Ligging
•

Rogery

•

Gemeente : Gouvy

•

GPS : 50°14’07’’ N 5°57’06’’ E

LA RO
CH
ARDE E-ENNNE

Toegang
•

•

N68 Vielsalm - Bovigny, volg
richting Rogery. Passeer de dorpskerk en sla rechtsaf.
Bij de Y splitsing, rechts aanhouden. Op de top gaat u rechtdoor (te
voet) gedurende 200m.
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Ligging

In de omgeving
•

Bovigny - Le Crawé Chêne
(12,5 km)

•

Rue Corniche de Deister

•

Bovigny - Les sikèyes (11 km)

•

Gemeente : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°10’58’’ N 5°34’50’ E

Toegang
•

•

N860 La Roche - Houffalize, neem
de rue Saint-Quoilin tot aan het
kruispunt met de kroonlijst van
Deister.
Aarzel niet om tot aan de belvedère (het pad voor het kasteel) te
klimmen!
9

In de omgeving
•

Wandeling Diable Château
(6,2 km)

•

Fond de Pouhou (13 km)

•

Escapardenne Eislek Trail etappe La Roche- Nadrin (18 km)

5. HET BERTOGNE PLATEAU
VANAF FRENET

BERT
OGN

E

6. DE HÉROU

BESCHRIJVING

De Hérou, een prachtige en mysterieuze plaats, heeft bijzonder steile rotsen. Hier vindt u één van de mooiste
wandelpaden van het gebied. Deze plek, die in 1862 door Victor Hugo werd bezocht, werd in 1937 geklasseerd
en erkend als «Uitzonderlijk natuurlijk en ongewoon erfgoed van Wallonië» voor zijn uniek landschappelijk
belang. Vanaf de Hérou of vanaf de naburige paden heeft u een authentiek uitzicht op de Ourthe en haar
talrijke beboste meanders. Het hele gebied heeft uiteraard de «Natura2000» classificatie.

De dorpskernen liggen meestal op een lichte helling. Dit is het geval van Givry, dat u vanaf hier kunt zien
liggen. Deze locatie voorziet in de behoefte aan watervoorziening en bescherming tegen barre weersomstandigheden (wind). Deze configuratie is echter goed veranderd met de toenemende verstedelijking van de
laatste decennia. Op de voorgrond beginnen de nieuwe woningen aan de helling te knabbelen. Er worden villa’s gebouwd die in de verste verte niet meer lijken op het oorspronkelijke dorp en de traditionele gebouwen.

Ligging
Rue de la Source, Frenet

•

Gemeente : Bertogne

•

GPS : 50°03’12’’ N 5°37’29’’ E

FFAL
IZE

BESCHRIJVING

Het reliëf van de streek rond Bertogne wordt bepaald door een uitgesproken plateau karakter. Het plantendek
biedt een gradatie van bos, grasland en omgeploegde grond. Bossen breiden zich uit op de toppen van de
steilere hellingen.

•

HOU

Toegang
•

•

N826 Barrière Hinck-Bertogne, in
het dorp Givroulle, neem de rue du
Fournil in de richting van Frenet.
Ga verder naar de top van de heuvel, stop bij de kruising met het pad
dat van links komt.
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Het gebied is heel bijzonder wat betreft de flora en fauna die het herbergt, met specifieke biotopen, een
prachtige variëteit aan varens, mossen en korstmossen, de zeldzame muurhagedis, de orvet, de gladde coronella en prachtige botanische variëteiten.

Ligging

In de omgeving
•
•

Wandeling - Moulin des Canards
(7,9 km)

•

Rue du Hérou, Nadrin

Wandeling - Sainte Aldegonde
naar Saint-Roch (8,9 km)

•

Gemeente : Houffalize

•

GPS : 50°09’16’’ N 5°39’42’’ E

Toegang
•

•

N860 - richting Nadrin. Neem de
rue du Hérou in het centrum van
het dorp en ga rechtdoor tot aan de
parkeerplaats van de belvedère.
Ga verder te voet en neem het pad
aan de linkerkant naar de rots.
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In de omgeving
•

Hérou wandeling (5,4 km)

•

Cresse/Ste Marguerite wandeling
(4,2 km)

•

Chelsé wandeling (8,9 km)

7. WINDMOLENS IN DE BUURT VAN
HOUMONT

SAIN

TE-O

DE

8. HET OUDE DORP VAN CENS

BESCHRIJVING

TENN

EVILL
E

BESCHRIJVING

Het windmolenpark, dat duidelijk zichtbaar is vanaf het Houmont plateau, was het eerste dat in Wallonië werd
geïnstalleerd. In februari 2003 zijn de eerste 6 windturbines geplaatst (7,5 MW) en 6 extra turbines (15 MW)
maakten het in 2009 mogelijk de productie te verdrievoudigen.

Dit uitzichtpunt laat toe om de oude dorpskern te onderscheiden, die zich verspreid romdom de kerk bevindt,
met voornamelijk oude boerderijen en een paar recentere woningen. Het dal van de vallei wordt ingenomen door
een uitgestrekt halfnatuurlijk nat grasland, dat een belangrijk ecologisch en landschappelijk element uitmaakt.

Na meer dan vijftien jaar groene stroom te hebben geproduceerd, hebben de turbines het einde van hun
levensduur bereikt en de ontwikkelaar «Renewable Power Company» heeft daarom besloten de zes windturbines in Sainte-Ode te vervangen. In 2019 heeft de onderneming repowering-werkzaamheden uitgevoerd,
d.w.z. de vervanging van de zes turbines door vier nieuwe generatie turbines, met een hoogte van 150 m (in
plaats van 100 m voor de bestaande masten).

Wist u dat de naam “Cens” van het Latijnse woord “Censum” komt? De definitie van dit woord is de vergoeding die de pachters aan de grondeigenaren betaalden. Dit is per definitie een jaarlijkse en eeuwigdurende
grondbelasting die de grondbewerker (censive genoemd) aan de grondeigenaar verschuldigd is.

Ligging
•

Chemin des Éoliennes, Houmont

•

Gemeente : Sainte-Ode

•

GPS : 49°59’56’’ N 5°35’45’’ E

Toegang
•

•

N826 Sprimont - volg de vallei van
de Laval in de richting van Houmont.
In het dorp gaat u voorbij de kerk
en gaat u vervolgens te voet verder
via de weg aan de linkerkant “chemin des Éoliennes”.
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Ligging

In de omgeving
•

Houmont wandeling - T9
(9 km)

•

Village de Cens

•

Rechrival - Haies des Valets
wandeling - T3 (6,4 km)

•

Gemeente : Tenneville

•

GPS : 50°06’18 N 5°34’50 E

Toegang
•

N4 Tenneville - volg het bord
«Cens». In het dorp volgt u «Biofarm» en parkeert u vlakbij. Vanaf
de boerderij gaat u te voet verder.
Het uitzichtpunt is aan de linkerkant.
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In de omgeving
•

Wyompont -Romeinse weg wandeling - n°17 (5,5 km)

•

La Transardennaise GTA - La
Roche/Bouillon (160 km - 7
etappen)

9. CHERAIN EN ZIJN
COULISSELANDSCHAP

GOUV
Y

10. HET GEHUCHT VAN WIGNY

BESCHRIJVING

Wigny is gelegen op een vlak terrein dat uitkijkt over de vallei van de Givroulle, en vormt een kleine landelijke
streek, typisch Ardens, die zeer goed bewaard is gebleven. De gebouwen zijn in de loop der tijden weinig veranderd en zijn nog in zeer goede staat, met grote oude boerderijen die in de lengte of rond een binnenplaats
zijn gebouwd. Met hun boomgaarden en hun netwerk van heggen liggen ze gegroepeerd in een open, heuvelachtig terrein. De Sint-Josef kapel (gebouwd in 1722), de fontein en de open ruimte eromheen geven het
dorp een vredig karakter.

Op de achtergrond ziet u enkele huizen van Montleban en het gehucht Lomré. Montleban herbergt nog enkele
mooie eeuwenoude gebouwen, zoals de molen van Massart, die sinds 1545 in werking is en waarvan het
mechanisme nog intact is. In dit oude deel van het dorp stroomt «l’Eau de Mont-le-Ban», een beekje dat
ontspringt in de bossen van het Plateau des Tailles, waar men aan de horizon de sparren plantages kan zien.

Ligging
« À la Wazale », Baclain.

•

Gemeente : Gouvy

•

GPS : 50°11’22’’ N 5°51’49’ E

E

BESCHRIJVING

Tussen de dorpen Montleban, Cherain en Baclain is het netwerk van heggen en bomen veel meer ontwikkeld
dan in andere regio’s van het Ardense plateau, waardoor het landschap een quasi bocage-karakter heeft en
rijk is aan biodiversiteit (ecologische corridors, vogelreservaten, ...).

•

BERT
OGN

Toegang
•

•

N30 Houffalize - Baraque de
Fraiture, neem de N812 richting
Montleban en Baclain.
In Baclain, volg het bord «Cherain».
De plek ligt aan de 1e weg rechts
tussen de 2 dorpen.
14

Rondom het dorp zijn talrijke landbouwterrassen te zien, die getuigen van een cultureel verleden. Tegenwoordig is er nog maar één boerderij over.

Ligging

In de omgeving
•

Baclain - Croix de la Wazale
(10,2 km)

•

Didactisch parcours - Massotais
au Gros Bois wandeling
(1 ou 4,2 km)

•

Cherain - Au Lavoir (5,1 km)

•

Rue des Cortis, Wigny

•

Gemeente : Bertogne

•

GPS : 50°04’46’’ N 5°36’58’’ E

Toegang

In de omgeving

•

N826 tussen Gives en Givroulle,
neem de rue Trouhérou en volg
Wigny.

•

Wandeling - Le Pont des Gattes
(3,8 km)

•

In het gehucht, neemt u te voet de
rue des Cortis en volgt u het pad
(uitzichtpunt aan de linkerkant).

•

Wandeling - Le Hestray (4,4 km)

•

Ferme au pont - Berguème Mousny (26,2 km)
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11. HET KRUIS VAN AMBERLOUP

SAIN

TE-O

DE

12. «LONGUE VIRÉE»

BESCHRIJVING

Het uitzichtpunt van de Longue Virée geeft ons een uitzonderlijk panorama van 360° over de vallei van de
oostelijke Ourthe, het dorp Mont en de hoogten van de stad Houffalize. Aan het begin van de vallei van de
beek Martin Moulin, ligt het oude centrum van Mont dat relatief goed bewaard is gebleven met veel stenen
huizen en daken van cherbain. Het herkenbare centrum is goed onderhouden, hetzij door de landbouwactiviteit die er nog steeds is, hetzij door hedendaagse restauratiewerkzaamheden, en onderscheidt zich
van de uitbreidingen van het dorp, met name langs de bergkam weg naar het bedrijvenpark langs de N30.

Vanaf deze plaats is de Sint-Martin kerk van Amberloup niet te missen. Het is een van de juwelen van het
architectonisch erfgoed van de gemeente. Er wordt gezegd dat het is gebouwd op een heidense tempel uit
de 3e eeuw. Het domein van Amberloup werd waarschijnlijk verwoest door de invallen van de barbaren in
de 4e en 5e eeuw. Boven de deur van het gebouw is nog steeds een steen te zien met de inscriptie «Curia
Arduenn...», die eraan herinnert dat Amberloup tijdens de pax romana een keizerlijk bos belastingkantoor was
waar ambtenaren het beheer van het Ardense bos regelden.

Toegang

Ligging
Rue de La Croix, Amberloup

•

Commune : Sainte-Ode

•

GPS : 50°01’38’’ N 5°31’57’’ E

FFAL
IZE

BESCHRIJVING

Dit betonnen kruis, gelegen aan de rand van de weg van «Orreux naar Tillet», werd in 1945 opgericht ter herinnering aan het Von Rundstedt Offensief.

•

HOU

Aarzel niet om een omweg te maken langs de Vieille Forge de Mont met zijn microbrouwerij «Inter-Pol», en
zijn kroeg die bekend staat bij de echte liefhebbers van betere bieren, het «Grand Café». Proost!

Ligging

In de omgeving

•

N826 Amberloup - neem de Rue de
la Croix.

•

Sprimont - Menil wandeling - A2
(8,4 km)

•

Longue virée, Mont

•

Bovenaan de straat gaat u te voet
verder over het pad naar rechts tot
u bij het kruis komt.

•

Amberloup - Fagne du Gayet
wandeling - A5 (6,4 km)

•

Gemeente : Houffalize

•

GPS : 50°08’58’’ N 5°46’26’’ E
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Toegang
•

N30 Houffalize in de richting van
Baraque de Fraiture, rechtsaf in de
richting van Achouffe/Mont.

•

Neem het eerste steegje links. Op
de top gaat u te voet verder over
het pad aan de rechterkant.
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In de omgeving
•

Achouffe - Vieille Ardenne wandeling (7,5 km)

•

Achouffe - Vallée des Fées wandeling (5,3 km)

•

GR 15 - Houffalize/Les Tailles

13. «SOL MONT»

GOUV
Y

14. HET KRUIS VAN JOURNAL

BESCHRIJVING

Tussen Champlon en Journal, ligt de zogeheten plek «Croix de Journal», een kleine groepering van enkele
recente huizen te midden van velden. De verhoogde ligging geeft een bijzonder open 360° uitzicht op het
omliggende plateau.

De gebouwen verbergen nog steeds grote rijkdommen en de charme die uitgaat van de ontelbare oude
huizen met ommuurde tuinen en leistenen muren laat niemand onverschillig. Het dorp onderscheidt
zich ook door een mooie opeenvolging van volumes die de openbare ruimte verlevendigen door open
binnenplaatsen en secundaire circulatieruimten tussen de gebouwen te creëren. Een kleine eigenaardigheid van de plaats: verschillende boerderijen hebben nog steeds open zolders boven de stallen.

Ligging
Sol Mont, Rettigny

•

Gemeente : Gouvy

•

GPS : 50°09’38’’ N 5°53’13’’ E

EVILL
E

BESCHRIJVING

Het landelijke dorp Rettigny verdient dat we er even blijven hangen... Het dorp ligt in het dal en wordt gevormd
door drie beken.

•

TENN

Toegang
•

•

Aan de noordkant strekt het panorama zich uit tot het dorp Journal. De bezetting van de plaats lijkt terug te
gaan tot in de oudheid, aangezien in de vallei van de Bronze (lokale rivier) Gallo-Romeinse begraafplaatsen
zijn ontdekt. Ten tijde van het feodalisme was Journal een land heerlijkheid onder het hof van La Roche.
Samen met de landbouw is de exploitatie van het bos altijd de belangrijkste menselijke activiteit geweest.

Ligging

In de omgeving

Vanaf de N30, neem de N827
richting Gouvy. In Cherain, volg het
bord «Rettigny».

•

Cherain - Ourthe Vallei
(13,9 km)

In het centrum van het dorp volgt
u de richting Cetturu en slaat u bij
de Y-splitsing linksaf. Het uitzicht
bevindt zich links op de top.
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•

Bistain - Bistain rots (9,6 km).

•

Cherapont - Ol Heûlse (7,1 km)

•

Rue Croix de Journal

•

Gemeente : Tenneville

•

GPS : 50°06’44 N 5°30’45 E

Toegang

In de omgeving

•

N4 afslag Champlon. Volg de N843
en sla linksaf de rue de Journal in.

•

Journal - Bronze wandeling - n°3
(7,5 km)

•

Ga verder richting Croix de Journal
tot het 2e kruispunt.

•

Erneuville - Trompe-Souris wandeling - n°2 (8,4 km)

19

15. «LAVAUX ET LA VALLÉE DES
TOMBES»

LA RO
CH
ARDE E-ENNNE

16. DE ROUGES TERRES WEG

BESCHRIJVING

BERT
OGN

E

BESCHRIJVING

Vanaf het landelijke pad ontvouwen zich twee zeer mooie uitzichten: het ene op het «gehucht van Lavaux»
(oostkant), herkenbaar aan de enkele traditionele boerderijen en zijn boomgaard, en het tweede op de vallei
«des Tombes» (vallei van de graven / noordwestkant).

De oorsprong van Bertogne... onlosmakelijk verbonden met zijn naam! De achtervoegsels «Ogna, Onia,
Onacum» betekenen «huis, woning» en de Germaanse naam «Bertho» betekent «woning op de hoogte». De
etymologie van Bertogne zou dus verband houden met zijn topografische ligging.

Vroeger had iedere inwoner van de Ardennen een paar hoogstammige fruitbomen, achter zijn boerderij of aan
de rand van het huis. De geteelde variëteiten, die beetje bij beetje en door opeenvolgende selecties tot stand
kwamen, waren toen zeer gediversifieerd en aangepast aan de streek. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de
intensivering van de handel en de landbouwpraktijken bijgedragen tot hun verdwijning. Daarentegen vinden
er sinds de jaren 2000 talrijke acties plaats om wederom de oude rassen opnieuw te planten.

Deze plek laat toe te genieten van grote visuele openingen op het landbouw plateau van Bertogne. Een deel
van de weiden zijn mega phorbia, beter bekend als «alluviale weiden». Dit zijn weiden met hoge planten (1,5
tot 2 m) die groeien op een vochtige of drassige grond, die rijk is aan voedingsstoffen. Ze worden gedomineerd door plantensoorten die kenmerkend zijn voor rijke en vochtige milieus: moerasspirea, goudsbloem,
bistort knoopkruid, wederik, enz.

Ligging
•

Lavaux, Hives

•

Gemeente : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°08’33’’ N 5°33’52’’ E

Toegang
•
•

N89 La Roche, neem de Route de
Hives en volg «Tenneville».
Neem de eerste straat rechts
richting Lavaux en parkeer bij de
oude wasplaats. Ga verder te voet
voor zo’n 500 m (doodlopende
weg).
20

Ligging

In de omgeving
•

Hives wandeling (12 km)

•

Vallée des Tombes wandeling
(9,5 km)

•

Beausaint wandeling (10 km)

•

Rue de La Falize

•

Gemeente : Bertogne

•

GPS : 50°05’23’’ N 5°41’18’’ E

Toegang

In de omgeving

•

N834 Bertogne, Rue Grande, neem
de La Falize straat.

•

Didactisch pad van Bois de Bertogne (6,8 km)

•

Na de huizen gaat u rechtdoor over
de Rouges Terres weg tot u bij de
bank van de wandeling komt.

•

La Maihire (9 km)

•

Béthomont (5,3 km)

21
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17. LES CRESTELLES

18. LES HAIES DE TILLET

BESCHRIJVING

Ligging
Les Crestelles, Bérismenil

•

Gemeente : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°10’27’’ N 5°38’27’’ E

TE-O

DE

BESCHRIJVING

Op 13 april 1944 stortte een Amerikaans vliegtuig, de «Joker», tegen de zijkant van de heuvel van Crestelles
nadat het door Duitse troepen was geraakt, waardoor een opening in het landschap ontstond. Sindsdien is
het een toeristische trekpleister geworden en wordt het ook gebruikt als startplaats voor deltavliegen en
parapenten.
Het uitzicht vanaf Les Crestelles biedt een voorgrond die wordt gemarkeerd door de steile helling van de vallei. Op de achtergrond wordt de vallei gekenmerkt door zijn alluviale vlakte en door de ligging van het dorp, in
de bocht van een bijzonder uitgesproken meander. De andere kant van de vallei wordt ingenomen door afwisselend loof- en naaldbomen, die het hele jaar door een opmerkelijk kleurenpalet bieden. Tenslotte begint op
de achtergrond (links van het uitzichtpunt) het rustiger landschap van het grasplateau.

•

SAIN

Toegang

Vanuit dit uitzichtpunt is Tillet met zijn relatief gegroepeerde habitat gemakkelijk te herkennen. Het dorp ligt
op een helling van de vallei van de beek Rancourt. Enkele landbouwschuren, alleenstaand of in een rij, markeren de ingang van het dorp. Op het plateau strekt zich het beboste massief van «La Haie du Tillet» uit, dat
het begin markeert van het bosmassief van Saint-Hubert.
Een van de kenmerken van het hart van Tillet is de bijzonderheid van de straatruimte. Die wordt onderbroken door verschillende opeenvolgingen van half vrijstaande gebouwen met, op verschillende plaatsen, een
«usoir» voor de woningen (een open ruimte voor privé-gebruik, bedoeld om mest, landbouwvoertuigen of
hout op te slaan). Deze ruimtes zijn over het algemeen typerend voor Lotharingen.

Ligging

In de omgeving

•

N860 - La Roche-en-Ardenne
richting Houffalize.

•

Maboge - Crestelles wandeling
(7,2 km)

•

La Falize, Tillet

•

Bij de ingang van Bérisménil, neemt
u de eerste straat rechts tot aan het
monument «Le Joker» en slaat u
rechtsaf tot aan de parkeerplaats.

•

Bérismenil - Prés Balthazard
wandeling (6,5 km)

•

Gemeente : Sainte-Ode

•

GPS : 50°00’59’’ N 5°32’35’’ E

•

Escapardenne Eislek Trail - La
Roche- Nadrin etappe (18 km)

22

Toegang
•

Vanuit het centrum van Tillet neemt
u de rue des Tilleuls en gaat u
omhoog naar de rue de la Falize.

•

Op het kruispunt richting Acul/
Chisogne, neemt u te voet het pad
aan uw linkerkant.
23

In de omgeving
•

Haies de Tillet wandeling - T6
(8,7 km)

•

Houmont - Le Tour du Laval - NW5
(18 km)

•

Beauplateau - Le Tour du Rancourt - NW1+NW2 (7,3km)

19. DE SAMENVLOEIING VAN DE TWEE
OURTHES

HOU

FFAL
IZE

20. LA FERME DE BERHAIN

Gelegen op de hoogten van het dorp Givroulle, leunend tegen de bosgordel die de noordelijke grens van de
gemeente volgt, aan de rand van de westelijke Ourthe, biedt dit uitzichtpunt ons een groots zicht op de omgeving met links het dorp Bertogne en uiterst rechts dat van Givry. Op de voorgrond staat de boerderij van het
gehucht Berhain.

Hier is het mogelijk om de samenvloeiing van de twee Ourthes, de oostelijke en de westelijke, waar te nemen,
voordat ze vervolgens samen, als één rivier, verder door de heuvels slingeren in de richting van La Roche-enArdenne.
Op 47 km hier vandaan komen de verspreide bronnen van de oostelijke Ourthe uit de modderige weiden rond
het dorpje Ourthe, ten oosten van de gemeente Gouvy. Zij verzamelen het water van enkele zijrivieren en steken vervolgens Houffalize over om hier aan te komen. In de andere richting, 53 km verderop, ontspringen de
bronnen van de westelijke Ourthe op het platteland van het dorp Ourt in de gemeente Libramont; de smalle
rivier doorkruist de gemeente Tenneville en loopt langs de grens tussen La Roche-en-Ardenne en Bertogne
voordat het hier haar tweelingzuster ontmoet.

Ligging
Engreux

•

Gemeente : Houffalize

•

GPS : 50°08’02’’ N 5°40’42’’ E

E

BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

•

BERT
OGN

Toegang
•

•

N860 Houffalize - La Roche. Neem
de N843 tot de parkeerplaats van
de stuwdam van Nisramont.
Ga te voet verder naar de samenvloeiing door de witte golf in de
richting van de stuwdam te volgen.
24

De topografie van Bertogne en omgeving biedt een licht «heuvelachtig» aspect met een opeenvolging van
heuvelkammen en zacht glooiende heuvels. Hun toppen verschillen weinig van elkaar in hoogte. Hieruit komen regelmatige horizonten voort, die de afvlakking van het reliëf laten zien, wat veroorzaakt wordt door de
Hercynische oplifting (verantwoordelijk voor de vorming van het gebergte).

Ligging

In de omgeving
•

Lac de Nisramont wandeling
(13 km)

•

Route du Gros Bourchy, Givroulle

•

Blanche Pierre - Nisramont
(6,5 km)

•

Gemeente : Bertogne

•

GPS : 50°04’00’’ N 5°36’45’’ E

•

Escapardenne Eislek Trail - Houffalize - Nadrin etappe (23 km)

Toegang
•

•

N826 Barrière Hinck-Bertogne, in
het dorp Givroulle, rechtsaf naar de
Route du Gros Bourchy.
Het uitzicht bevindt zich op het
kruispunt met de Rue du Bois Collin
en de Rue de Berhain (aan de rechterkant).
25

In de omgeving
•

Wandeling - Le Hestray (4,4 km)

•

Ferme au pont - Berguème Mousny (26,2 km)

21. HET GROENE KADER VAN BEHO

GOUV
Y

22. OP DE HOOGTEN VAN BERNISTAP
EN HAAR KANAAL

BESCHRIJVING

Het Regionaal Natuurreservaat van het Bernistap kanaal, gelegen in de buurt van het dorp Tavigny, is heel
bijzonder vanwege zijn geschiedenis. Van de doorbraak van het Maas-Moezel-kanaal in 1827, een faraonisch
project van Willem van Oranje om een verbinding tussen het Rijn- en het Maasbekken tot stand te brengen, zijn
slechts enkele sporen overgebleven. Het Bernistap kanaal is een van de kostbare getuigen van deze periode.

Goed gegroepeerd rond de kerk Saint-Pierre (een gebouw dat opvalt door zijn slanke torenspits en polychrome
schilderingen), gaat het woongebiedt volledig op in het landschap dankzij een goed ontwikkeld netwerk van
loofbomen en heggen, waardoor het een bucolisch karakter krijgt. In de oude kern staan nog gebouwen uit de
18e en 19e eeuw met lage ramen en daken bedekt met cherubijnen.

Ligging
Beho - Aldringen

•

Gemeente : Gouvy

•

GPS : 50°13’08’’ N 6°00’43’’ E

FFAL
IZE

BESCHRIJVING

Volgens de etymologie komt Beho van het Duitse woord Buchenholtz dat «beukenhout» betekent. Het dorp
ligt aan het oostelijke uiteinde van het Natuurpark Twee Ourthes en is gelegen op het hoogplateau van de
Ardennen op een hoogte van meer dan 500 m, op de grens met de Eifel.

•

HOU

Toegang
•

•

N68 Vielsalm - Beho. Op de rotonde
in Beho volgt u richting Luxemburg
en neemt u de 2e straat links.
Het uitzichtpunt is op de hoek van
het volgende kruispunt, niet ver van
de boerderij.
26

Dit kanaal, sinds 1988 door het Ministerie van het Waalse Gewest geklasseerd als «historisch monument» ,
is tevensbeschermd omwille van zijn biodiversiteit. Het gebied is in 2002 als natuurreservaat aangewezen
vanwege zijn archeologische en chiropterologische belang (vleermuizen). Het strekt zich uit over 8 hectare.

Ligging

In de omgeving
•

Beho - Aux Quatre Vents (8,5 km)

•

Bernistap, Buret.

•

Beho - Maison Neuve (4,1 km)

•

Gemeente : Houffalize

•

GPS : 50°06’26’’ N 5°52’14’’ E

Toegang
•

•

N30 Houffalize, neem de N838
richting Tavigny en passeer het
dorp.
Volg het bord «Bernistap» naar het
gehucht. Ga te voet verder en neem
het eerste pad rechts na de boerderij (+/- 600 m).
27

In de omgeving
•

Het Bernistap Kanaal (15 km)

•

Escapardenne EIslek Trail Asselborn - Houffalize etappe
(21 km)

23. DE VLAKKE EN HEUVELACHTIGE
BEBOSTE HEUVELS VAN HALLEUX

LA RO
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24. DE ORIËNTATIETAFEL VAN
TENNEVILLE

BESCHRIJVING

TENN

EVILL
E

BESCHRIJVING

Deze plek biedt een adembenemend uitzicht op de afgevlakte en beboste heuvels van de Ourthe en de Aisne.
Dit landschap omvat het gebied rond de dorpen Halleux, Petit-Halleux en Cielle, gelegen in het noordwesten
van het Park.

Vanaf de oriëntatietafel wordt u een uitgestrekt panorama over de gemeente Tenneville aangeboden, met
verschillende dorpen (Ramont, Erneuville, Tenneville, Champlon) en op de achtergrond het begin van het bosmassief van Saint-Hubert.

Het wordt gekenmerkt door een overwicht van gecultiveerde landbouwgebieden. Het landschap is open en
vertoont een zeer contrastrijke topografie, gekenmerkt door glooiende heuvels met steile hellingen. De toppen
van de valleien bieden uitgestrekte panorama’s zowel op de Famenne als op de Ardense plateaus. Als u de
weg vervolgt tot aan de N888, kunt u hier en daar genieten van uitzonderlijke uitzichten over de vallei van de
Ourthe, stroomafwaarts van La Roche-en-Ardenne.

Bij goed weer kunt u de Nationale weg 4 Namen-Luxemburg zien. Deze weg heeft een grote invloed gehad
op de organisatie van bepaalde dorpen. In Tenneville ligt het oude centrum rond de kerk Sainte-Gertrude
(gedeeltelijk afgebroken in de jaren 1980) met talrijke stenen boerderijen. Met de aanleg van de N4 werd het
oude centrum geleidelijk verlaten voor een nieuw centrum langs de weg: een nieuwe parochiekerk, gemeentebestuur, winkels en diensten zijn opgedoken.

Ligging
•

Petit-Halleux

•

Gemeente : La Roche-en-Ardenne

•

GPS : 50°10’34’’ N 5°30’57’’ E

Toegang
•

•

Ligging

In de omgeving

N89 Barrière van Champlon - La
Roche-en-Ardenne. Richting Halleux vanuit Ronchamps.

•

Halleux wandeling (11 km)

•

In Halleux slaat u rechtsaf richting
Petit Halleux en rijdt u 1,5 km door.
Uitzicht aan de rechterkant voor de
ingang van het dorp.
28

Halleux wandelwagen wandeling
(3,8 km)

•

Les Pins Siamois - Hodister
(9,3 km)

•

Proximité rue de la Vieille Eglise

•

Gemeente : Tenneville

•

GPS : 50°05’44’’ N 5°32’28’’ E

Toegang

In de omgeving

•

N4 Tenneville - volg de borden
«Wembay» en «la Vieille Eglise».

•

Tenneville - Oude kerk wandeling
- n°13 (5,1 km)

•

Aan het eind van het dorp neemt
u de tweede weg rechts (te voet)
en gaat u verder tot aan de alleenstaande boom.

•

Wyompont - Romeinse weg wandeling - n°18 (12 km)
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TOERISTISCHE INFORMATIE
Een initiatief van het Natuurpark van de twee Ourthes
In de vier hoeken van het natuurpark kunt u toeristische informatiecentra vinden voor tips en advies. Deze toerismebureaus geven eveneens informatie over de andere aangrenzende gemeenten. Geniet van uw bezoek!
Maison du Tourisme Haute
Ardenne (voor Gouvy)

Maison du Tourisme du Cœur
de l’Ardenne (voor Houffalize
en La Roche-en-Ardenne)

Maison du Tourisme de
Bastogne (voor Bertogne en
Sainte-Ode)

Maison du Tourisme de la
Forêt de Saint-Hubert (voor
Tenneville)

Web : www.haute-ardenne.be
Tel : +32 (0)80 21 50 52

Web : www.coeurdelardenne.be
Tel : +32 (0)84 36 77 36

Web : www.paysdebastogne.be
Tel : +32 (0)61 26 76 11

Web : www.foretdesainthuberttoerisme.be
Tel : +32 (0)61 61 30 10

Rue de La Roche, 8
6660 Houffalize
061/21.04.00
Contact : info@pndo.be
Website : www.pndo.be

met de steun van Wallonië (SPW Territoire)

Teksten: : Sébastien Este - Natuurpark van de twee Ourthes
Foto credits : Natuurpark van de twee Ourthes, Raymond Clément,
Thomas Meunier, Laurann Nyssen et Victor Pierrot
Verantwoordelijke redacteur : Michel Nève - Natuurpark van de twee Ourthes
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Innovatie begint hier
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