
LENGTE: 17 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Bra, deelgemeente van Lierneux in het zuiden van
de provincie Luik. Wij raden aan de wagen achter te laten op de kleine parkeerplaats
langs de N651, even ten zuiden van de kerk en vlak bij de heliport.
AANDACHTSPUNTEN: De wegen zijn meestal gemakkelijk te vinden, een enkele
keer wat begroeid in de zomer. Twee keer loop je door een weide via smalle
voetgangersdoorgangen. In een vochtige periode kunnen de paden er zeer nat bij
liggen, in het bijzonder langs de Lienne en langs de verschillende beekjes is
waterdicht schoeisel dan geen overbodige luxe.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 55/34 (1:20.000)

Panoramawandeling rond BrasurLienne
BRASURLIENNE

Bra is rijk aan erfgoed. Bij het begin van de wandeling kan je rustig door het dorp
kuieren, er staan verschillende huizen die eeuwen oud zijn. De toren van de Maria
Tenhemelopnemingkerk werd in de 9de eeuw gebouwd door de monniken van
Stavelot. De muren zijn bijna twee meter dik, de kerk diende als een soort
verschansplaats voor de inwoners van Bra die regelmatig het slachtoffer waren van
Normandiërs en andere rovers. Tegenwoordig is in Bra een medische urgentiedienst
met heliport gevestigd, bijna een unicum in België. Het is dan ook niet ongewoon er
een helikopter te zien opstijgen of landen.
De Lienne stroomt beneden het dorp, soms spreekt men dan ook van Brasur
Lienne. De Lienne is een lieflijk bijriviertje van de Amblève, met zeer wisselend
debiet, dat geregeld buiten zijn bedding treedt. Enkele kilometers loopt deze tocht
door de naast de rivier, de bever is er op plaatsen zeer actief. Gans het gebied rond
Lierneux is rijk aan water, ontelbare bronnen en beekjes stromen ongestoord door
weiden en bossen. Drie keer moet je via een typisch brugje van leestenen het water
van de Lienne of een of andere beek oversteken. Een van deze brugjes is de
bekende Pont de Chailles over de Lienne. Op deze wandeling is in het bijzonder de

Ruisseau de la Follerie interessant, de volledige vallei is van grote biologische
waarde wegens zeldzame plantensoorten. De vallei werd ondergebracht in het
beschermde natuurgebied 'La Fondroûle', onder andere belangrijk vanwege de grote
zeggenvegetatie.
Op deze route loop je ook nog door Les Villettes en Hierlot, twee andere typisch
Ardense dorpjes. Cafés of winkels zijn hier al lang gesloten.
Deze route laat je genieten van vele uitstekende vergezichten waar je moeilijk op
uitgekeken raakt. Onvergetelijk zijn de panorama's op weg naar Les Villettes en het
uitzicht op het berglandschap rond Bra tijdens de afdaling naar de Ruisseau de la
Follerie.
BESCHRIJVING
Wandel omhoog door het dorp over het straatje La Coulée en hou de kerk aan je
rechterhand. Op het einde van het straatje vertrekt een berijdbare veldweg naar
links  hij loopt langs een alleenstaand huis op het einde van het dorp  maar jij
neemt niet deze veldweg. Waar het asfalt eindigt, sla je namelijk rechtsaf, een
boerderij op. Je loopt tussen koeienstallen en je richt je op de grote groene silo. Aan
de voet van deze silo kan je rechtdoor, wat verder vertrekt een met gras begroeide
veldweg. Voorbij de boerderijgebouwen loopt de weg verder tussen de weiden. Waar
de weg eindigt, kan je de weide ingaan. Verschillende voetgangersdoorgangen
loodsen je door de weiden, je richt je op het witte kruis aan de bosrand, het Croix de
la Ferme Leroux. Bij het kruis verlaat je de weiden. Je neemt hier niet de stijgende
weg die het bos inloopt maar je neemt wel het rechtse pad. Dat loopt langs de
bosrand, biedt mooie uitzichten op het landschap rond Bra, en eindigt op een
asfaltweg. De wandeling vervolgt naar links, maar als je eerst even driehonderd
meter naar rechts gaat, krijg je de achterkant van het kasteel van Bra vanuit een
fotogenieke hoek te zien.
Bij het einde van het pad dus linksaf over de asfaltweg. Je volgt de weg rechtdoor
naar het bos toe. Bij het bos gekomen, volg je de weg langs de bosrand naar rechts.
Net erna neem je aan de splitsing de linkse, stijgende weg. Je komt op een plaats
waar je rechts een zeer mooi uitzicht hebt. Toen wij de wandeling verkenden,
hadden we de indruk dat er een huis zou gebouwd worden. Hier maakt de weg een
haakse bocht naar links en loopt dalend het bos in. Na tweehonderd meter is er een
zijweg naar rechts maar je gaat nog verder rechtdoor. Let niet op zijwegen aan de
linkerkant van de weg. Een kleine driehonderd meter na de eerste zijweg aan de
rechterkant is er een volgende zijweg rechts: deze sla je in. Voor alle zekerheid: op
de splitsing waar je rechts moet afslaan staat er een wit geschilderd kruis, maar je
moet enkele meters verder lopen om het kruis te zien. De rechtse zijweg die je
ingeslagen bent, loopt eerst langs een gerooide plek en dan verder het bos in. De
weg daalt en je volgt hem tot helemaal beneden, tot op de N645 in het dal van de
Lienne.
Je steekt de rijweg over en aan de overkant loop je, links van een huis, naar de
weide. Via een doorgang ga je de weide in en je doorkruist de weide richting
noordoost. Aan de andere kant kan je de weide verlaten en via een brug van
leisteenblokken steek de Lienne over. Aan de andere kant van de rivier volg je het
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graspad langs naar rechts. Gedurende bijna 900 meter volg je dit pad langs de
bosrand, gaandeweg verbreedt het pad. Je komt bij een splitsing: naar rechts een
weg tussen weiden en rechtdoor een stijgende holle brede bosweg langs de bosrand.
Je kan de stijgende weg rechtdoor nemen maar wij slaan hier graag linksaf, een
stevig stijgend pad het bos in en voorbij een rotsblokje naast de weg rechtsaf, een
minder gebruikt pad dat je weer op de holle brede bosweg brengt. De roodwit
bewegwijzerde bosweg stijgt verder langs de bosrand. Als de weg naar links het bos
indraait, loopt roodwit naar rechts weg maar jij slaat hier linksaf en onmiddellijk
erna op de splitsing rechtsaf, een grasweg tussen de bremstruiken. Deze prachtige
weg stijgt nog wat verder en biedt prachtige uitzichten, maar je moet dan wel even
achteromkijken. Hogerop loopt de weg vlak en langs de bosrand verder, rechts krijg
je magnifieke uitzichten. Je blijft de weg altijd maar volgen, tussen struiken en
weiden, hij leidt je kronkelend naar het dorp Les Villettes. Achter een houtzagerij
loop je langs een kleine windmolen naar de hoofdweg door het dorp. Volg de
hoofdweg naar links. Via het tweede zijstraatje links  de Thier du Mont  stijg je tot
bij de kerk.
Steek de hoofdweg over en ga een doodlopend straatje in. Een eerste zijwegje, La
Croquette, laat je rechts liggen. Wat verder, bij het plaatsnaambord van het gehucht
Brixheux, sla je wel rechtsaf, een dalend wegje. Bij de huizen sla je linksaf. Het
weggetje loopt over een beekje en stijgt dan tot op een met gras begroeide weg.
Rechtsaf hier. Blijf de weg volgen, zonder te letten op zijwegen. Hij daalt en brengt
je bij een doorwaadbare plaats. Er komen hier twee beekjes van links die op deze
plaats samenvloeien. Neem niet de eerste brede weg aan de overkant van het water
maar ga even naar rechts en neem de stijgende holle weg voorbij het tweede
beekje. Bij de splitsing rechtsaf, richting Hierlot. De weg loopt even langs een weide
en stijgt dan het bos in. Blijf de weg ongeveer 900 meter volgen, je let niet op
zijwegen. De weg brengt je op het hoogste punt op een open plek in het bos waar
verschillende wegen samenkomen. Je loopt hier gewoon rechtdoor en je loopt zo wat
verder het bos uit. Bij de bosrand is er eerst een zijweg links en wat verder een
zijweg rechts, jij blijft rechtdoor gaan. Waar de brede weg naar rechts draait, ga jij
rechtdoor over een mooi graspad. Op het einde rechtsaf en je loopt tussen stallen.
Op een splitsing kies je links en je over loopt over asfalt het gehucht Hierlot in. Op
de Tsplitsing sla je rechtsaf en 70 meter verder, bij een onbruikbaar wandelbord,
sla je rechtsaf. Pijlen wijzen naar de Pont de Chailles. Voorbij enkele huizen wordt de
weg een holle kiezelweg. De weg loopt langs het natuurreservaat 'Prés de la Lienne'.
Wie goed uitkijkt ziet hier sporen van bevers. Na een klein half uurtje kom je bij de
Pont de Chailles. Via dit sympathieke brugje steek je de Lienne over. Rust.
Loop even naar links over de N645, enkele tientallen meters verder neem je aan de
rechterkant van de rijweg een met gras begroeide weg. Deze fotogenieke stijgende
weg loopt tussen jong bos en weiden en biedt je mooie vergezichten, als je
achteromkijkt tenminste. Hij eindigt op een brede kiezelweg: rechtsaf en enkele
meters verder op het kruispunt rechtdoor. Je loopt over een brede veldweg met links
een prachtig zicht op het dorp Jevigné. Genieten. Op het hoogste punt van de weg,
dat is na ongeveer 350 meter, sla je rechtsaf in een met gras begroeide zijweg. Je
loopt tussen weiden, uitzichten alom. Op het einde loopt de weg even door een klein
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stukje bos en eindigt op een andere bosweg. Rechtsaf over de bosweg en
onmiddellijk erna loop je links van een weide verder over een grasweg. Deze loodst
je door een grote gerooide plek bos. Een keer hou je op een splitsing links aan, je
kan je richten op een grote wat hoger gelegen jagerszit. Een beetje hoger dan de
jagerszit kom je op een brede bosweg. Alweer prachtig uitzicht. Deze brede bosweg
volg je naar links. De weg daalt en wordt aan een kant hol en biedt een mooi zicht
op het dorp Bra. Nog een kleine vier kilometer te gaan. Na 350 meter kom je bij een
grote dwarsweg, een 'topografisch baken' vertelt je dat de hoogte hier 385 meter is.
Enkele meters naar links en dan, bij een steen, rechtsaf in een prachtig pad. Tijdens
deze zalige afdaling is het genieten van het overweldigende landschap. Het pad
eindigt op een brede, vaak modderige, bosweg. Rechts hangt het 'Croix de
Fondroûle' aan een oude majestueuze eik.
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De passage die nu volgt, loopt door het natuurgebied 'La Fondroûle'. Je steekt de
brede bosweg over en je loopt naar de beek Ruisseau de la Follerie die je oversteekt
langs een allersympathiekst stenen bruggetje. Enkele meters verder steek je een
volgend beekje over, een grote steen in het water zorgt ervoor dat je je voeten in
het water op vaste ondergrond kan zetten. Alweer slechts enkele meters verder
moet je goed uitkijken. De wandeling verlaat hier het pad en loopt naar rechts,
stroomafwaarts langs de linkeroever van de beek. Er is hier geen duidelijk pad, wel
zie je wat verder nog een oud wandelplaatje langs de oever hangen. Dit stuk komt
op recente wandelkaarten niet meer voor, de rode wandelroute werd verplaatst. Na
een zestigtal meter verlaat je de oever, je wijkt uit naar links en richt je op het einde
van een sparrenbos. Hier vind je een graspad dat je naar rechts volgt. Je loopt nog
een eindje door het natuurgebied en achteraf langs de bosrand. Op de splitsing bij
een vijver sla je linksaf, er hangt hier misschien nog een vergeten bordje van de
oude rode wandelroute. De stijgende bosweg maakt onmiddellijk een scherpe bocht
naar rechts. Wat hogerop loop je rakelings langs de bovenkant van een steengroeve.
De weg stijgt verder door het bos en wordt een mooi pad. Uit het bos volg je een
grasweg. Na 800 meter kom je op een ander asfaltwegje. Rechts staat een
oorlogsmonument maar je moet naar links, langs de lieflijke Chapelle des Achlîres.
De weg stijgt en wordt hol. Op een splitsing moet je een laatste keer goed opletten:
je gaat niet rechtdoor en je slaat ook niet linksaf. Als je je omdraait, met je rug naar
de splitsing, zie je links een klein spoor dat schuin de berm oploopt. Dat brengt je op
een schitterend pad dat tussen weiden naar Bra loopt.
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Typisch brugje over de Ruisseau de la Fondroûle




