Les Cuvelles - Le Taureau
1. Bij het verlaten van de vakantiewoning ga je naar rechts. Loop de

Rue de France (vroegere Rue du Canton) af tot voorbij de St.Jozefskapel. Voor het monument van de gesneuvelden sla je rechtsaf
richting Willerzie. Bij het uitkomen van de bocht neem je de verharde
afslag aan je linkerkant (STB-pad). Je hebt nu exact één kilometer
afgelegd. De weg loopt een tijdje links langs weiland en dan kom je aan
het bos bij een splitsing met mooie beuken. Niet afslaan.
2. Je loopt nu langs de rand van het Bois Le Doyen. Na een poos zie je

de eerste pyloon van de lelijke hoogspanningslijn voor je opduiken. De
weg stijgt lichtjes tussen sparren aan weerszijden. Tot je in een bocht
komt naar rechts. Erachter op de tweesprong hou je rechts aan door
het eikenbos.
3. En dan bots je

op
een
akelig
wonder van de
vooruitgang:
je
loopt onder de
kabels van een
hoogspanningslijn
door.
Aan je
rechterkant splijt
het bos open tot
een
brede
autostrade om het
afschuwelijke gedrocht een doorgang te bieden. Langs de kant van de
weg zie je allicht - en zul je allicht nog zien - een scherm van groene
brem gevat in een houten raamwerk. Daarachter verbergen de jagers
zich tijdens de klopjacht.
4. Nu loop je door gemengd loofbos, en na een tijdje doemen rechts van

je opnieuw de hoogspanningskabels op. Je loopt er voor de tweede keer
onderdoor en op de viersprong vlak erachter, bij de imponerende groene
beuk, hou je weer rechts. Voor je uit verdwijnt de rij pylonen in de
verte. Voorbij de eerste pyloon heb je een uitzicht op BourseigneNeuve.
5. Aan je linkerkant zie je nog even de hoogspanningslijn, en dan weer

het bos in. Is het zomer, hou dan je ogen open voor de planten- en
bloemenrijkdom. De gele vlasleeuwenbek, het Sint-Janskruid, de paarse
akkermunt en het giftige vingerhoedskruid. En zoveel meer. Sparren-

en eikenbos wisselen af. En tenslotte wordt het gemengd loofbos. Door
de bomen kan je wellicht heel in de verte aan je rechterkant de daken
van Felenne bespeuren. De boord van de weg is vaak op vele plaatsen
omgewoeld door everzwijnen, dikwijls bij het uiteinde van een houten
afwateringsgoot die dwars over het pad loopt.
6. Na een 700 meter kom je op een driehoekig grasveldje (links een

STB-pijl). Centraal staat een statige eik. Volg het hoofdpad rechtdoor.
Niet slecht, je hebt al 3,5 kilometer afgelegd. Een paar honderd meter
verder begint het beschermd natuurgebied van Les Cuvelles (Fôret
Domaniale des Cuvelles). De slagboom moet het verkeer tegenhouden
en verkeersborden maken je duidelijk dat hier het rijk van de
voetganger begint.
7. Van nu af begint het pad geleidelijk aan te dalen, van 340 naar 179

meter. In de berm groeit heidekruid en eiken zijn er genoeg. Na een
kleine bult begint het pad zijn definitieve duik naar het dal. En weldra
de eerste 'point de vue'. Er staat een bankje. Je hebt een mooi
vergezicht op Frankrijk, aan de overkant van de Houille. ‘Cuvelle’
betekent trouwens kuip, wat duidelijk alles te maken heeft met de vallei
in de diepte.
8. Het pad is ondertussen een volledig verhard ruw grindpad geworden

(uitspoelen zal het zeker niet!), dat steil daalt. In de berm aan je
rechterkant kan je hier en daar een wildwissel bespeuren en links van je
gaapt het dal. De volgende rustplaats met mooi uitzicht heeft ook maar
één bank. Ze behoort toe aan de ETAT BELGE, zoals de inkerving zegt.
De daaropvolgende rustplaats biedt je een prachtig panorama. Terecht
staan er dan ook twee banken van de Belgische staat.
9. Zeer steil wringt het grindpad zich door een scherpe S-bocht. Ook

hier weer een prachtig vergezicht en uiteraard een rustbank. En dan
de finale supersteile afdaling naar de grote asfaltweg langs de Houille.
Hier kan je je remmen en knieschijven lekker testen. En beneden staan
uiteraard opnieuw de nodige verkeersborden en een slagboom.
10. Volg de baan Felenne - Bourseigne-Neuve naar rechts. Maar loop

liefst links van de weg en achter elkaar, want er wordt hier snel gereden.
Na 300 meter kom je bij het pad naar het Bois Le Taureau, dat begint
aan je rechterkant tussen een grote eik en een sparrenbos. Naast het
pad murmelt de beek. Ze loopt onder de weg door naar de Hulle.
11. Dit brede, zachtglooiende bospad brengt je van de Houille naar

Felenne, 150 meter hogerop. Gemengd loofbos en sparren wisselen af.
Een heilige stilte heerst alom, alleen verstoord door het murmelende

beekje van Le Taureau, dat rechts onder je zijn kronkelweg zoekt naar
beneden.
12. Onder het groene gewelf van over het pad hangende haagbeuken

beland je op een open plek en verderop dwars je een pad. Nu trek je
door een gemengd loofbos met mooie eiken en beuken, en dan kom je uit
op een breed pad. Hier sla je linksaf. Honderd meter verder is het
opletten geblazen voor de juiste weg. Voor je lopen twee wegen. De
breedste is de rechtse, maar ook de langste. Links daarvan, in het
verlengde van het pad dat je volgde vertrekt een veel smaller wegeltje.
Dat is het kortste en het komt uit op de Route des Ardennes, vlak voor
de bocht. Hier ga je naar rechts en zo kom je in de Rue de France en
weer bij de vakantiewoning.

