
LENGTE: 16 km
VERTREKPUNT: In het gehucht Strud in Haltinne, deelgemeente van Gesves in de
provincie Namur. De wandeling vertrekt in de Rue de Strud en meer bepaald op het
laagste punt van het gehucht waar de Ruisseau de Strouvia onder de weg stroomt.
Er is ruime parkeergelegenheid bij het begin van de nabijgelegen Rue de Bonneville
in de buurt van de Salle Ste. Cécile.
AANDACHTSPUNTEN: Het grootste deel van de wandeling wandel je op veld en
boswegen. Ook het pad dat op de Rochers de Samson loopt is gemakkelijk maar het
loopt wel vlak langs diepe afgronden en het pad is niet beveiligd. Uiterste
voorzichtigheid is hier geboden, in het bijzonder met kleine kinderen, en mensen
met hoogtevrees kunnen zich hier ongemakkelijk voelen. Je kan ook enkele grotjes
en een spelonk verkennen. De rotsen zijn heel instabiel, in 2009 donderden er ganse
blokken naar beneden aan de Maaskant en de toegang tot de rotsen werd verboden.
Intussen werden alle losliggende rotsblokken verwijderd en werd het massief
ingepakt in stevige stalen netten. Bij de verkenning van deze wandeling in juni 2019
zagen wij geen aanwijzingen dat de toegang verboden zou zijn en het rotsmassief
wordt intensief bezocht door wandelaars. Mocht de toestand ter plaatse veranderen,
dien je uiteraard de toegankelijkheidsreglementering na te leven. Kies voor deze
wandeling een droge dag uit met stabiel weer. De wandeling maken op een zondag
heeft de voordelen dat er geen lawaai is van de steengroeve van Maizeret en dat de
Brasserie du Samson geopend is.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 48/12 en 48/56 (1:20.000)

Naar de Rochers de Samson
STRUD

De Samson is een riviertje dat ontspringt ten oosten van Namen en na een loop van
16 kilometer bij Namêche uitmondt in de Maas. Het overgrote deel van deze
wandeling loopt door het zacht heuvelende landschap van de Naamse Condroz met
bossen, authentieke dorpjes met natuurstenen huizen, uitgestrekte akkers en de
typische vergezichten. Het spectaculaire hoogtepunt van deze wandeling zijn de

Rochers de Samson die zich bij de monding van de Samson bevinden boven het
gehucht dat ook Samson heet. Er is heel wat te verkennen op het rotsplateau:
uitgehakte grachten, spelonken, verlaten steengroeven en door bomen en planten
overwoekerde resten van muren en kelders. Reeds in de tijd van de Romeinen stond
hier een militair kamp. De plek wordt dan ook aangeduid als Camp de César. Je
komt op de rotsen langs verschillende spectaculaire uitzichtpunten op de Maasvallei.

BESCHRIJVING

Neem in het kleine centrum van Strud de Rue de Han. Op de splitsing hou je rechts
aan en je volgt dus het kleine asfaltwegje rechts van een garage. Via een graspad
stijg je naar een asfaltweg met calvariekruis. Steek de weg over en stijg verder met
de Rue du Piroy. Bij het laatste huis verdwijnt het asfalt en wandel je verder over
een stijgende grasweg. Je blijft een half uur het bewegwijzerde wandelpad in
dezelfde richting volgen tot bij de kapel van Notre Dame de Bon Secours. Je steekt
hier de brede kiezelweg over en je volgt de met gras begroeide veldweg rechtdoor.
Je krijgt uitzicht op de Maasvallei in de verte. Bij de eerste huizen van Thon wordt
de weg geasfalteerd. In een bocht naar rechts laat je een weg links liggen en in de
volgende bocht naar rechts verlaat je de asfaltweg, je volgt rechtdoor een kiezelweg
naar een boerderij. De weg brengt je tot bij de stallen en schuren. Net voor het hek
van de boerderijwoning en twee groene silo's sla je scherp linksaf en je neemt de
betonweg tussen hooischuren en stallen. De weg wordt snel een mooie grasweg die
eindigt tussen huizen. Steek hier de rijweg over en volg een dalende kiezelweg die
hol wordt. De eerste zijweg rechts neem je, dat is na iets minder dan 500 meter. Op
de rijweg even rechtsaf en tegenover de eerste huizen langs de weg – met nummers
6 en 7  sla je linksaf in een klein trappenpad. Het pad stijgt en brengt je snel op
een kruispunt: rechts een asfaltwegje, links de private toegangsweg tot het Camp
César en rechtdoor een pad. Je volgt het pad.
Het pad stijgt in de flank. Links en rechts van het pad getuigen restanten van oude
muren van vroegere activiteit. Snel loop je naast een diepe afgrond links, ooit een
steengroeve. Een beetje verder zie je een oud metalen hok waarop vroeger een
antennemast moet gestaan hebben. Je kan even naar dit hok lopen voor een eerste
spectaculair uitzicht. Diep beneden je stroomt de Maas en aan de overkant van de
stroom ligt Namêche met zijn treinstation. Terug naar het pad dat verder loopt langs
de afgrond. Je komt bij een grote uitgehakte kamer met een loodrechte rotsmuur.
Net voor deze kamer stijgt het pad tot boven op de rotsmuur. Je komt bij een
volgend uitzichtpunt, misschien vind je hier nog een rustbank met boomstammen.
Twintig meter verder is er bij een rotsblok aan de afgrond een teruglopend zijpad
rechts dat je eventueel even kan volgen, het pad leidt naar een leuke grot. Volg
verder het pad dat hier even gevaarlijk dicht bij de afgrond loopt. Links in het bos
zie je resten van de oude burcht. Net voor de brug over de Maas die je beneden ziet
verhindert een brede en diepe kloof dat je rechtdoor gaat. Het pad draait hier naar
links. Wat verder kom je bij een splitsing, de wandeling vervolgt straks over het pad
naar links maar neem eerst even het pad naar rechts dat in de brede kloof weer
richting Maas loopt. Het pad daalt af naar een grot met prachtige oude inscripties bij
de ingang waaronder ‘In Willem’ in sierlijk lettertype. Er begin hier een gang in de
grot die naar een ander uitzichtpunt leidt, de gang is 22 meter lang. Na het bezoek
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aan de grot loop je even terug omhoog
door de kloof. Een zijpad rechts brengt
je naar het hoogste plateau op de
rotsen met vele resten van de oude
burcht. Aan de Maaskant vind je hier
een uitzichtpunt waar sporen van een
kampvuur zijn. Wie goed zoekt vindt
hier ook een kelder van de oude burcht.
Daal terug af naar de kloof en wandel
naar rechts de kloof uit. Aan het einde
van de kloof kom je op de splitsing waar
je eerder was, naar links zou je
terugkeren naar de rotsen en nu neem
je dus het pad rechtdoor. Het pad wordt
een graspad dat een ganse tijd de oude
muur van het kamp volgt. Onderweg
kan je nog even – voorzichtig  naar
een oude uitkijktoren. Bij de private
toegangsweg tot het Camp César neem
je rechts een dalend pad dat eindigt
tussen de huizen in de vallei. Loop naar
rechts tot op de hoofdweg, er is hier
een winkeltje. De wandeling slaat bij
het winkeltje onmiddellijk linksaf een
klein straatje in. Je loopt langs een
modern speelplein, wij slaan graag in

het winkeltje wat bevoorrading in en rusten graag wat uit op de banken bij het
speelplein. Aan het einde van het speelplein wandel je verder over het kiezelpad en
je volgt dit pad helemaal naar boven, tot op de Rue du Try waar je al eerder op deze
wandeling was. Rechtsaf, je moet nu deze Rue du Try een eind volgen.
De straat maakt een bocht naar links en een bocht naar rechts. In de volgende
bocht naar links moet je een zijstraatje aan de rechterkant ingaan, dit straatje heeft
de mooie naam ‘Rue du Trou Perdu’. Al in de eerste bocht verlaat je het straatje en
neem je aan de linkerkant een grasweg tussen tuinen. Aan het einde van de tuinen
versmalt de weg en draait naar links het bos in. Het leuke pad daalt stevig en brengt
je tot bij een grote oude steengroeve. Impressionant, niet? Een plek om te
verkennen, alleen jammer van de welvaartsrommel. Bij de ingang van de groeve
neem je het pad naar links en je daalt af naar de rijweg in de Samsonvallei. Je volgt
de rijweg door de vallei naar rechts maar eventueel kan je eerst even naar links om
iets te drinken in de Brasserie du Samson, ze hebben een leuk terras aan de oever
van de Samson. In het weekend doorlopend open van 's middags en in de week 's
middags en 's avonds maar gesloten op woensdag.
Als je uit de steengroeve of uit de Brasserie komt volg je dus de rijweg door de vallei
naar rechts. Aan de rechterkant krijg je zicht op indrukwekkende rotsen. Je neemt
de eerste weg links, de asfaltweg richting Maizeret. De weg loopt over de Samson,
je kan bij de brug eventueel even afdalen tot bij het water. Net voorbij de brug is er

het toegangshek van een nog in
werking zijnde steengroeve. Net
voorbij de brug over de Samson
kan je aan de rechterkant
eventueel een betonnen paadje
nemen dat een haarspelbocht
afsnijdt en hogerop weer de
asfaltweg vervoegt. Maar dan mis
je wel een interessante
bezienswaardigheid. Net na de
haarspeldbocht van de asfaltweg
(let op, niet in de haarspeldbocht
maar wel degelijk enkele tientallen
meters erna) kan je namelijk de
asfaltweg even verlaten en links
naar een rotspartij in een oude
steengroeve gaan. In die rotsen
vind je geheimzinnige inscripties
die er ooit werden uitgekapt. De
inscripties zijn beschermd met
metalen roosters. Deze gravures
werden ontdekt in 1952 bij het
vrijmaken van grote rotsblokken,
ze werden bestudeerd en
beschreven in het Tijdschrift voor
Natuurwetenschappen. De

betekenis van de inscripties kon men nooit achterhalen maar men ontdekte wel
dezelfde inscripties in andere rotsen ergens ver van hier in Spanje. Na de jaren 50
werden deze gegraveerde rotsen niet verder bestudeerd en hun betekenis blijft een
raadsel. Verschillende theorieën werden naar voor geschoven: de gravures zouden
een oud cijferschrift kunnen zijn of een kalender. Volgens een meer plausibele
theorie zouden de tekens een soort boekhoudkundig systeem zijn waarmee de
bestelde volumes rotsblokken bijgehouden werden. Zo zouden de tekens een
register zijn dat bestellingen vastlegde en dat raadpleegbaar was voor de klant, de
steenkapper en de transporteur.
Verder over de asfaltweg. Je moet de stijgende asfaltweg 650 meter volgen,
gerekend vanaf de brug over de Samson. Je verlaat de asfaltweg bij de eerste
zijweg links, een scherp teruglopende keienweg. In de bocht naar links laat je een
zijweg rechts liggen (deze weg is niet meer dan een doodlopende toegangsweg tot
een paardenweide) en volg je de keienweg verder. Je hebt nu de vallei van de
Samson verlaten en je komt nu weer in een mooi landschap van uitgestrekte
weiden en akkers. Op het einde bij een weide laat je een wandelpad rechts liggen
en je volgt de weg naar links. Je bevindt je nu op de GR575, het Grote Routepad
van de Naamse Condroz. De laatste 5,5 kilometer van onze wandeling verlopen
over dit pad. Je kan dus de roodwitte tekens van dit wandelpad volgen, ze leiden
je weer naar Strud waar de wandeling begon.
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