Han-sur-Lesse : Tiennes rond Han
18/6/2009
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± 15 km – 5 uur wandelen - kan ingekort worden
bos - veld – een beetje asfalt - hoogteverschil 100m
brug over de Lesse
afstand vanaf Steenokkerzeel: 118 km - E411 richting Namur/Luxembourg - afrit 23
(Wellin), links en rechts N86 richting Han-sur-Lesse/Marche-en-Famenne tot aan
de brug over de Lesse. Parking vlak voor de brug aan de rechterzijde
GPS
Han-sur-Lesse - Rue de Charleville
wijzers
wisselend rode rechthoek/geel vierkant en andere
kaart
in dit bestand
commentaar mooi – vergezichten – steile afdalingen – slecht aangeduid
bronvermelding
http://books.google.be/books?id=J1e7xHxiwuUC&pg=PA78&lpg=PA78&dq=%22de+tiennes+rond+han%22&source=bl&
ots=TlJJTNzwck&sig=K_yt4I3x9fOpjfaZXJli6rstSB0&hl=nl&ei=NGn0SYqUAZy5jAeXtZDDDA&sa=X&oi=book_result&ct=r
esult&resnum=1#PPA78,M1

Route
1. vanaf de brug richting Ave-et-Auffe (Rue de Charleville) en rechts de Rue de la Source
<rode rechthoek>
2. door de weilanden, over de Ruisseau d'Ave links volgen naar de beboste kalkheuvel
Les Grignaux
3. na in totaal 600 m via een smal paadje linksaf omhoog door het bos – aan een Tkruispunt links volgen. Waar het pad naar rechts draait loop je rechtdoor naar een
rotspunt met uitzicht op Han en het smalle dal van de Ave – even terugkeren enlinks
verder via een steile afdaling tot de Lesse, die je naar rechts volgt tot aan de grote
baan. De baan oversteken (gevaar !) tot op de parking
4. neem op de parkeerplaats het pad dat links langs de vijver loopt <groene pijl met
cirkels>
5. op de asfaltweg naar links en vervolgens het eerste onverharde pad rechts, omhoog
naar het Bois de Niau
6. volg hier de rode rechthoeken. Aan de bosrand rechts, nog even langs de bosrand,
zodat je een mooi uitzicht hebt op het dorpje Auffe en op drie tiennes (kalkheuvels). De
meest rechtse is de Boine, waaronder zich de grotten van Han bevinden
7. de weg stijgt hierna flink door het bos. Voorbij de bocht naar links volg je de route naar
links verder omhoog <rode rechthoek> naar de Hermitage (285 m), een vreemd stenen
bouwsel dat ooit van een kluizenaar was. Het posbad gaat rechtsaf, passeert een ruïne
en daalt vervolgens geleidelijk af, soms langs afgronden, naar het bospad dat je
eerder verliet
8. volg dit naar links - de rode rechthoeken zijn nu onvindbaar. Volg de gele tekens
richting Han-sur-Lesse. Je komt op een plaats waar hout gekapt werd. Volg verder
naar links. Wat verder is een mini-picknickplaatsje met afgezaagde bomen als
zitplaats. Verder afdalen naar de huizen
9. beneden, op de verkeersweg ga je naar links en daal je verder af naar Belvaux langs
de "Auberge des Pérées - steeds rechtdoor
10. steek de Lesse over en ga meteen linksaf, opnieuw de rode rechthoeken volgend. De
weg voert door een prachtig stuk van de Lessevallei met aan de overkant van de rivier
de steile rotsen van de Taille Madame.
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11. van zodra je in het bos bent neem je de route linksaf op een halfverhard weggetje
(slagbomen) dat bovenlangs de Lesse klimt. Bij het bord "Gouffre de Belvaux" loop je
even heen en terug naar de rivier en dan links langs de afsluiting van het safaripark.
Op het einde zie je de Lesse verdwijnen in de grot (400 meter heen en terug)
12. vervolg het halfverharde bospad dat geleidelijk door het Bois de Banal omhoog gaat
13. eens voorbij het bos (en de slagboom) moet je goed opletten ! Na een behoorlijke
afstand, vlak aan het eerste paadje naar rechts, ga je naar links <rode rechthoek>
14. na een hondertal meter - op een T-kruispunt - neem je links
15. op een viersprong volg je links naar het bos toe met een uitzicht op de landerijen rond
Wavreille. Aan de rechterkant wandel je langs een huis. De asfaltweg draait naar
rechts en op een plaats waar een gedeelte van het bos gekapt werd (slecht
aangegeven) ga je naar rechts (aan de linkerkant het bos en aan de rechterkant het
veld/gekapt bos). Door het gekapt bos en vervolgens steigend. Na de bocht naar links
is het vlak en daalt het pad vervolgens. Er hangen wat verder linten aan de linkerkant,
maar die negeer je en ga rechtdoor (aan de rechterkant op een boom hangt de <rode
rechthoek>
16. na enkele meters kom je aan een tweesprong "Griffaloux". Ga naar rechts <rode
rechthoek> richting Han-sur-Lesse. Nu is het steil afdalen
17. Aan het einde van de afdaling rechts en onmiddellijk links en langs een weide afdalen
tot op de weg (over een mini-beekje), waar je links inslaat
18. aan een splitsing volg je het asfaltweggetje naar rechts dat even later een monument
voor verzetshelden passeert.
19. vervolgens sla je het tweede pad rechts in (met de rode rechthoeken). Je stijgt
langzaam langs het miniem stroompje "La Planche" naar de beboste kalkheuvel. De
route gaat er meteen linksaf en via een houten brugge steek je het beekje over,
waarna je over een mooi paadje, min of meer langs de bosrand, terug naar Han loopt.
(indien geen tekens vermeld staan neem je steeds links)
20. In Han ga je steeds rechtdoor, voorbij de kerk, tot aan de brug
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