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Over gladde steigers en lemen wandelwegen 

 

`Timing is alles` zo wordt wel gezegd. Om in de sneeuw te wandelen hadden we twee weken eerder moeten zijn. Nu 

restte tijdens onze heenreis alleen nog de wat mistige restanten in de bermen en op de onderbroken streep van de 

N68 van wat een halve meter sneeuw was geweest. 

Ons ontmoetingspunt was Sourbrodt, een dorp iets voorbij het beroemde langlaufgebied rond Baraque Michel. Het 

hotel was er één van oude glorie; de wat frisse slaapkamers werden die avond gecompenseerd door een heerlijke 

hertenragout (of was het toch rund?), het houtvuur na het eten en de lekkere Belgische bieren. 

 



Tijdens onze eerste wandeldag door nevel en modder rond het 

zeer natte hoogveengebied maakten we kennis met oprukkende 

modernisering en toegankelijkheid. Het kwam op dit moment 

niet slecht uit dat er hier en daar lange loopsteigers waren 

aangelegd om enigszins droge schoenen , en voor sommigen zelfs 

droge sokken te houden. Opletten bleef echter noodzakelijk daar 

men weet dat onderhoud in het algemeen voor België een lastig 

punt is. 

Route dégradé is een bekende term, niet? Het uitzicht zou 

tientallen kilometers ver reiken ware het niet dat wisselende 

mistflarden ons parten speelde. Dus moeten we nog eens 

terugkomen b.v. in het voorjaar als de bermen en venen in bloei staan, vast een extra spektakel! 

In eerste en tweede wereldoorlog is hier stevig gevochten en de vele gedenktekens herinnerden ons aan o.a. 

Russische gevangenkampen. 

Aan water dus geen gebrek. Dat dat niet alleen soms lastig is maar ook prachtig bewezen de vele vennen, 

stroompjes, beekjes en riviertjes, de gehele bedding gevuld met zeer snelstromend water. Daardoor hadden we 

gedurende onze drie wandeletappes permanent begeleiding van het geluid van stroomversnellingen naast het ruisen 

van fikse wind door de boomtoppen. 

Onze eerste etappe eindigde in de jeugdherberg in Ovifat, 

gelukkig tegenwoordig allang niet meer alleen voor jeugd. 

Schoenen afspoelen was noodzakelijk. Een ruime droogkamer 

en een heerlijke warme douche zorgden ervoor dat we 

tevreden aan het bier of de groene thee konden. 

Onze tweede wandeldag voerde ons Duitsland in. Op een 

kilometer of 20 afstand van elkaar toch cultuurverschillen te 

ervaren was opmerkelijk. De natuur trekt zich er niet zoveel van 

aan maar de efficiëntie van de infrastructuur was opvallend. 

Door het vocht en de wind van de dag ervoor was de atmosfeer 

geweldig opgeklaard en hadden we frisse vergezichten. Geen 

regen en in de loop van de dag heldere zonneschijn en zo`n 10 graden. De winter met z`n kale bomen geeft een extra 

kans om ver te kijken. De oevers van de Rur voerde ons naar het prachtige Monschau. We trakteerden onszelf daar 

op fantastische Torten: exquise Swartzwalderkirsch, Kasetorte, Apfeltorte in Teig, Chocoladetorte mit Himbeeren 

und so weiter …. 

Voor sommigen was het een probleem om daarna na 1,5 uur alweer warm te eten. 

Gelukkig was dat wat minder calorierijk. De jeugdherberg (wat is dat toch goed voor 

het moreel ; -) ) was gevestigd in een slot daterend uit 1190. Vanuit onze 

slaapvertrekken hadden we door de hele kleine raampjes een prachtig uitzicht op 

het stadje met de talloze vakwerkhuizen en de zonnige groene omgeving. 

De avond gaf ons de gelegenheid ons te verdiepen in het gebruik van GPS en kaart. 

De slotetappe op zondagochtend bracht ons toch weer wat regen: regenbroeken 

aan, regenbroeken uit …. In het café tijdens de koffiestop zagen we er kennelijk zo 

verfrommeld uit dat de waardin, die ons kende van een bezoek de vorige dag, zich 

afvroeg of we in de open lucht hadden geslapen! Toch voelden wij ons allerminst zo. 

De juke-box werd door ons niet opnieuw gebruikt voor een sentimental journey, 



omdat het café vol zat met middelbare mannen met snorren 

aan hun zondagse voormiddagborrel. Waar zitten al die 

echtgenotes? 

Tijdens ons caféverblijf waaide de lucht definitief open en 

konden we onze weg vervolgen in halfopen landschap met 

alom aanwezig water: rivier en moeras. Opmerkelijk aspect 

waren de kenmerken van de aanwezigheid van de bever: 

omgevallen bomen met de bekende knaagsporen. De bever 

is enige jaren geleden uitgezet in de Amblève en hebben het 

lokaal zeer naar hun zin. Kayakkers komen, al sportend , zo in 

discussie met natuurbeschermers zoals vissers al oppositie 

voerden tegen de kayakkers. 

De rondtrip konden we zo afronden met een koude wind op kop maar met prachtige luchten die zich 

weerspiegelden in het water van het natuurgebied de Hoge Venen. 

Maaike van der Velde 

8 februari 2016 

Een groet aan allen van: 

Aart, Rob, Wim, Corine, Jan, Ineke, Mieke en Maaike 

Met een speciale groet aan Mariëtte die de dag voor onze trip haar pols brak en moest afhaken. Beterschap! 
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