
Route des Ardennes - Le Taureau 

1. Buiten de vakantiewoning ga je naar rechts, voorbij het pleintje en 

de Rue de France in. Blijf even ingetogen staan voor nummer 54, want 

daar lag tot in 1995 de laatste voordeurse mesthoop van Felenne. En 

nummer 52 was in de ‘goede oude tijd’ een hotelletje. Hou nu halt voor 

nummer 30. De kleine aanbouw links ervan lijkt uit een sprookjesboek 

te komen. De gevel volledig begroeid met vuurdoorn. Een mooi 

tweedelig venster met arduinen stijl en twee bovenlichten van zes 

kleine ruitjes. En uit het leuke leien dakje piept een heel lief 

dakkapelletje met donderroede. Voor het minihuisje staat links een 

arduinen drinkbak, vol viooltjes in de zomer. Aan de overkant van de 

straat in nummer 23 woont blijkbaar een krijgshaftige dorpeling. Le 
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gevechtssporten uit China en Tibet. 

2. Je bent nu aanbeland bij de Sint-Jozefskapel uit 1875. 

Gluur even naar binnen naar de drie beelden: Sint-Jozef met het kind 

Jezus op zijn arm tussen Maria en Jezus. Erachter ligt het eenvoudige 

oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Wereldoorlog I en II. Erop 

staan de namen van elf militaire gevallenen en één burgerslachtoffer. 

Het is opvallend hoeveel namen bestaan uit twee voornamen. B.v. 

Fernand Wolf en Henri Lambert, naar wie ook twee straten van 

Felenne genoemd zijn. Aan de overkant van de weg naar Winenne ligt 

allicht het meest pittoreske huisje van het dorp. Het heeft in zijn 

witgeschilderde voorgevel amper één venster boven en één beneden. 

3. Volg nu de Route des Ardennes (wegwijzer Willerzie). Voorbij de 

laatste huizen van het dorp maakt ze een bocht naar rechts en daalt 

dan stevig af naar de bodem van het dal van de Houille. Het wordt wel 

een eindje stappen eer je beneden bent. Onderweg passeer je aan je 



rechterkant een pompstation. Je hoort het draaien onder zijn aarden 

terp. Erbovenop vier verluchtingspijpen en een lelijke betonnen 

elektriciteitspaal. 

4. In de bocht helemaal beneden ga je rechts naar het wad door de 

Houille. Wat een schilderachtige plek om even uit te blazen. Je ziet 

hoe het pad eindigt bij de rand van het water, tussen essen en een eik, 

en aan de overkant weer opduikt, Frankrijk in. Als je goeie ogen hebt, 

lees je op een bord tegen een boom op de andere oever, in rode letters 

op wit: PROPRIETE PRIVEE/ PECHE RESERVEE. En tegen een andere 

boom in zwarte letters op wit: TERRITOIRE FRANCAIS/ZONE DE 

PECHE INTERDITE SUR 3 KM/SOUS CONTROLE DES AGENTS 

FEDERAUX. Hoe zou je het wagen een forelletje te stropen! 

5. Keer nu terug naar de grote weg. Volg die naar rechts en voorbij de 

bocht, na zo’n kleine 500 meter, kom je voorbij de schilderachtige 

Moulin de Felenne. En 100 meter verder neem je het bospad naar het 

Bois Le Taureau, dat begint aan je linkerkant tussen een grote eik en 

een sparrenbos. 

6. Dit brede, zachtglooiende bospad brengt je van de Houille naar 

Felenne terug, 150 meter hoger. Gemengd loofbos en sparren wisselen 

af. Een heilige stilte heerst, alleen verstoord door het murmelende 

beekje van Le Taureau, dat rechts van je zijn kronkelweg zoekt naar 

beneden. 

7. Onder het groene gewelf van over het pad hangende haagbeuken 

beland je op een open plek en verderop dwars je een pad. Geregeld zie 

je wel wildwissels, woelsporen van everzwijnen en houten boomgoten 

schuin over de weg. Nu trek je door een gemengd loofbos met mooie 

eiken en beuken, en zo kom je uit op een breed pad. Hier sla je linksaf. 

8. Honderd meter verderop is het opletten geblazen om de juiste weg 

te vinden. Voor je lopen twee wegen. De breedste is de rechtse, maar 

die is ook de langste. Links ervan, in het verlengde van het pad dat je 

volgt, vertrekt een veel smaller wegeltje. Dat is het kortste en het 

komt uit op de asfaltweg Felenne- Bourseigne Neuve (de Route des 

Ardennes van daarstraks), vlak voor de scherpe bocht. Hier ga je naar 

rechts en zo kom je weer in de Rue de France en bij de 

vakantiewoning.  

 

  

 


