KL2: Sclassin - Rond de Gaudru
Begin- en eindpunt:
Lengte:
Duur:
Kaart:

Sclassin; Maison Haut-Fays
12 km
ca. 4 uur
VVV wandelkaart Daverdisse

Beschrijving
Deze wandeling gaat door het dalletje van de Burnefontain en beneden bij de
samenvoeging aan de Rancenne zien we een dorpenlandschap (Le Mont en
Gembes). Dan duiken we het smalle dal van de Mache in met veel doorkijkjes
op de rivier. Het bos is loofbos met veel beuken. We lopen in dit dal tot het
punt waar de Gaudru in de Mache stroomt. Dit beekje volgen we langs een lang
stijgend pad. Als het pad naar Gembes loopt zien we veel sparren. Vanaf
Gembes krijgen we weer een halfopen landschap met mooie panorama’s. We
lopen het laatste stuk door een paar kleine bosjes met vooral veel eiken.

De Wandeling
Het hek uit en we lopen naar links rustig dalend het dal van de Burnefontaine
volgend. We hebben vanaf deze weg een prachtig uitzicht over het dalletje met
zijn kronkelende beek en groepjes bomen. Uiteindelijk zien we de eerste huizen
van het gehucht Le Mont. Onderaan gaan we de 2e weg links. Je hebt vanaf hier
een mooi uitzicht in de vallei van de Rancenne. Je loopt langs een paar heel
aardige huizen en ook een oude, actieve Waalse boerderij.
In Gembes ga je rechts richting Porcheresse. Je passeert hier in het dorp het
aardige restaurantje Le Baudoin gerund door mensen. Na de brug ga je linksaf,
rechts zie je nu een schitterende tuin met vijver behorend bij een dito huis (niet
goed te zien). Dan, ook weer rechts een paar Ardense huizen en een beekje wat
zich in de Mache stort met veel kabaal. Je gaat links hier het bospad op. Vanaf
hier gaan we de G1 volgen die bewegwijzerd is met rode ruitjes. Als je de
stapels openhaardhout voorbij bent, wordt het erg groen en af en toe zie je de
rivier over de rotsige bodem stromen. Bij een brug ga je links (erover) en dan
direct rechts. Je loopt dus dezelfde richting maar de andere oever. Hier ook heel
veel beuk en soms langs de rivier sparren. Tussen de sparren, op vochtige
plekken, zie je vaak de sporen van de everzwijnen.
Je loopt, heerlijk zacht dalend, langs de rivier die hier overal hoorbaar is. Na
iets meer dan een kilometer aan de linkeroever te hebben gelopen moet je
scherp naar links. Dat is op het punt waar het stroompje de Gaudru zich bij de
Mache voegt. Hier gaan we behoorlijk steil omhoog en ook nog vrij langdurig,
dus doe kalm aan. We lopen een groot stuk door een beukenbos wat later

overgaat in sparrenbos. Na 1,5 km stijgen gaan we haaks naar links, nog steeds
de G1 (rode ruitjes) volgend. Dit deel van het pad loopt helemaal, al dalend,
naar Gembes. In het dorp ga je direct weer recht af de weg naar Wellin in. Hier
loop je in een open landschap met mooie vergezichten. Na ca. 1 km zie je links
een bos en daar ga je direct in. Dit loopt nog steeds dalen naar een piepklein
beekje waar je via een doorwaadbare plaats overheen (doorheen) kunt. Mooie
plek om even te verpozen (bloemen, insecten) want we gaan daarna weer een
stukje stijgen. Je komt uit het dalletje in een open weidelandschap waar de
koeien je schaapachtig aanstaren. Bij een driesprong ga je links en volg je daar
de route HF2. Deze route duikt iets verder weer een bosje in (en wij ook) . Uit
het bos kom je op de weg van Haut-Fays naar Gembes en je loopt direct
rechtdoor. Dan met de bocht mee naar links en dan de 1 e weg weer links. Dan
nog 200 meter en je bent weer thuis.
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