
HE DE L'AIRE - DULE 

1. Volg de Rue de France naar rechts, sla de hoek van de 

vakantiewoning om en loop de Rue Gilbert Godefroid af tot aan de rand 

van het dorp, bij het processiekruis.  De asfaltweg brengt je nu buiten 

het dorp.  Op de vijfsprong loop je rechtdoor.  De verharde weg krult 

zich tussen de weiden en velden van de Robaumont omlaag het mastbos 

in. 

2. Vooraan in het bos takt een pad af naar rechts (langs daar keer je 

straks terug!), maar 

ga rechtdoor. 

Loofbos en mastbos 

wisselen elkaar af, 

en dan, op een 

viersprong, begint 

een eikenbos vol 

prachtige eiken. 

Eiken, beuken, 

Amerikaanse 

vogelkers en 

haagbeuk, ze blijven je vergezellen tot je op een tweesprong komt. 

Volg het hoofdpad naar rechts. Het  daalt plots zeer steil doorheen 

een stevige bocht. Bij het uitkomen ervan sluit van links een zijpad 

aan, maar blijf het hoofdpad volgen. 

3. Een eind verder kom je op een driehoekig grasveldje.  Pal voor je 

rijst een machtige eik op.  Ga rechtsaf.  Het pad blijft ononderbroken 

dalen naar de bodem van de vallei.  Je loopt nu als het ware op een 

richel met links, onder je, gemengd loofbos en verderop de Houille, en 

rechts, boven je, eikenbos.  Het pad is afgeboord met eik en zoete 

kers.  Hier en daar uiteraard wildwissels.  Je hoort het gemurmel van 

de Houille.  Het pad duikt nu steil omlaag.  Links in de diepte wordt 

plots het brede water van de Houille zichtbaar.  Ze stroomt met een 

wijde bocht naar je toe.  Je loopt nu naast maar hoog boven het water. 

4. Beneden in het dal kom je uiteindelijk bij een splitsing.  Rechts loopt 

een pad  steil naar boven.  Het hoofdpad maakt een korte duik en 

dwarst de bedding van de Dule-beek.  Ertussenin staan twee oude 

karkassen van spookachtige haagbeuken.  De rechtse steekt zijn 

resterende takken hulpeloos in de lucht, de andere zijn afgescheurd.  

Van de linkse haagbeuk blijft slechts de zwaar toegetakelde holle 

stam over, voorhistorisch ruw en vol knoestige uitwassen.  Ieder 



ogenblik verwacht je dat een wanstaltige kobold uit de holte 

tevoorschijn springt.  Vlak erachter zoekt het kabbelende water van 

de Dule zich een weg tussen de stenen naar de Houille. Laat al je 

verbeelding uit je kindertijd maar de vrije loop. 

5. En nu terug naar Felenne.  Hopelijk ben je al wat bekomen, want de 

klim is niet mals.  Je mag 200 meter niveauverschil overbruggen.  

Neem de supersteile weg naar boven. Links en rechts liggen machtige 

rotsblokken. Rechts, hoog boven je tussen de bomen, zie je een 

fortachtige rotspartij.  Desnoods kan je nog even naar boven 

klauteren, kwestie van het uitzicht. 

6. Het pad stijgt pittig.  Links, in de diepte, loopt de Dule.  Ze vormt 

de grens, aan de andere kant ligt Frankrijk.  En dan maakt het pad een 

bocht naar rechts en verlaat de Dule, gestaag klimmend door het 

sparrenbos. 

7. Een eind hogerop blaas je best even uit op de open plek tussen de 

bomen.  Die hartslag moet omlaag!  Steek over en klim verder door het 

lorkenbos langs het gemakkelijk begaanbaar steenslagpad. 

8. Je bent nu bijna boven. Rechts passeer je een open plek met twee 

boshutten, tafels rond een grote grill en (een) stellage(s) om het 

geschoten wild aan op te hangen.  Hier verpozen jagers en drijvers 

tijdens en na de jacht. 

9. Een eind verderop loopt het pad door een wei en die is misschien wel 

afgesloten.  Je kan dan best rechtsaf, over het grasveld achter de 

jagershutten, of er vlak achter, door het mastbos.  Zo kom je op de 

weg van daarstraks, bij het begin van deze wandeling.  Ga linksaf en 

spoedig ben je het bos uit, op de verharde weg van de Robaumont, die 

naar het dorp leidt. Is de doorgang wel vrij, dan ga je achter de wei 

naar links en via de Robaumont terug naar de vakantiewoning. 

 

  

 


