De Acht van de Houdron
1. Volg de Rue de France naar rechts en sla onmiddellijk linksaf de Rue

Fernand Wolf in. Waar de straat afbuigt naar links, ga je rechtdoor.
Weldra wordt de weg een heel smal pad dat sterk daalt. Je loopt door
het mastbos en op het diepste punt steek je het beekje over dat naar
de Olenne stroomt, beneden in het dal.
2. En nu begint de klim. Onderweg sluit een pad aan van links, maar ga

rechtdoor. Verder naar boven gaat de tocht en dan maakt het pad een
bocht naar rechts. Tenslotte beland je op een vijfsprong. Volg het
brede pad dat van schuinlinks komt naar boven. Zo'n 250 meter verder
kom je aan de rand van het bos. Voor je ligt het open veld, rechts van
je een grote veldschuur. De weg rechts leidt naar het voetbalveld van
Felenne. Langs daar zal je straks je wandeling eindigen. (Of wil je nu al
naar je stal terug? Ga dan verder naar nr. 9 van deze wandeling.) Loop
nu onder de hoogspanningslijn door naar links.
3. Volg het graspad langs de rand van het mastbos. Na een goeie 200

meter kom je op een tweesprong. Ga linksaf het bos van de Petit
Houdron in. Het pad daalt door een gemengd loofbos naar de Olenne.
Allicht is het hier en daar fors omgewoeld. Daar zijn eversnuiten aan
het werk geweest.
4. Op een klein grasveldje (haagbeukstruik in het midden), met rechts

een groepje dennen, sla je rechtsaf. Je bent bijna beneden. Links onder
je ligt een barbecueterrein. Steek de met stenen bezaaide bedding van
de Olenne over en klim rechts naar omhoog langs het verharde
kiezelpad, dat in de bocht plots zeer steil wordt. Je komt nu op een
kleine parking rechts van de brede weg die naar de grote baan WinenneFelenne-Givet leidt. Pas op want hij wordt ook door auto's gebruikt.
5. Volg

deze weg naar rechts, zo'n 125 meter, tot bij een
indrukwekkende spar. Steek daar over en neem het pad dat schuinlinks
omhoog loopt. De rood-witte slagboom is gewoonlijk open en naast het
pad staat de waarschuwing EXCEPTE CIRCULATION LOCALE en
EXCEPTE SERVICE DE LA FORET ET NON MOTORISES. Hier ben je
dus veilig.
6. Een

tweede zwenking naar rechts en je loopt onder de
hoogspanningslijn door. Haar brede bedding rijt het bos open als een
autostrade. Rechts van je torent pyloon 154 op. Het nummerplaatje
hangt aan de achterkant. Links van het pad, een goeie vijftig meter
voorbij de pyloon, en twintig meter het bos in, staat een oude en dus

eerbiedwaardige eik. Maar echt indrukwekkend is hij niet. Ervoor vind
je een bord met het opschrift CHENE NE EN 1888, DEDIE A EMILE
CLICHEROUX, DIRECTEUR GENERAL DES EAUX ET DES FORETS,
1967-1985 (eik geplant in 1888, gewijd aan Emile Clicheroux, directeurgeneraal van waters en bossen, 1967-1985). Werd hier gefoeterd? Als
dat een eik van meer dan een eeuw is, ben jij allicht Mathusalem!
7. Nu loop je ofwel ca. vijftig meter verder langs dit pad en neem je het

eerste wegeltje links (als het pad weer in het bos verdwijnt, ben je te
ver). Na een kwartiertje kom je na de brede S-bocht die dit pad
beschrijft, terug op de verharde hoofdweg. Daar sla je rechtsaf tot bij
het grasveld met de 'Paddestoel'. Ofwel terug tot bij de grote spar op de
hoofdweg en sla je daar rechtsaf. Je loopt de parking van daarstraks
voorbij en volgt de hoofdweg een kleine twee kilometer (links de Olenne,
rechts boven op de helling de Franse grens) tot op het barbecueterrein
met de Paddestoel, de zandbak en de minispeeltuin. De zeshoekige
Paddestoel heet eigenlijk BARBECUE DU CENTENAIRE, lees je op een
groot bord, en hij schoot hier in 1992 op uit de grond. Onder de
zeshoekige dakkap zijn zes tafels met banken geschikt rond vier grote
grills.

8. Voorbij het grasveld met de Paddestoel kom je op een viersprong.

Sla linksaf, de Olenne over. Onmiddellijk weer een splitsing, en hier ga
je weer naar links. Nu begint de serieuze klim naar het voetbalveld, het
hoogste punt van Felenne (van 220 naar 355 meter!), door het gemengde
loofbos van de Grand Houdron.
9. Boven - lekker buiten adem? - kom je op de vijfsprong waar je

daarstraks gepasseerd

bent. Je kan nu naar rechts en langs de weg

waarlangs je wandeling begon, terug naar de vakantiewoning. Ben je
voldoende gerecupereerd, dan volg je het pad verder naar de rand van
het bos. Hier ben je daarstraks naar links gegaan, nu ga je naar rechts,
richting voetbalveld. Felenne heeft niet alleen geen bakker, slager,
burgemeester of pastoor meer, maar ook geen voetbalploeg.
Jeugdploegen komen het hele eind van Winenne om hier te trainen. Was
je een paard, zou ik zeggen dat je nu je stal nadert. Je ziet al de daken
van de huizen van het dorp.
10. Voorbij het voetbalveld, aan je rechterkant, ligt het ondergrondse

waterreservoir, op het hoogste punt van Felenne. Van hieruit heb je
een prachtig uitzicht. Niet ver voorbij het reservoir, achter een wei,
vertrekt een pad schuin naar rechts (tegenover het bakstenen huis).
Het zwenkt naar links en loopt over akkerland. Dat kan wel eens
omgeploegd zijn, en het paadje mee. Niets van aantrekken. Er dwars
overheen! Zo help je mee de oeroude dorpspaadjes in stand te houden.
Aan de andere kant loopt het smalle pad verder tussen afspanningen van
weiden. Dan wordt het breder en is geasfalteerd. Tenslotte beland je
op het grasveldje met de rustbank. Bezwijk je even voor de verleiding?
Verderop, aan je linkerkant, passeer je het rustieke hekje onder de
meidoornboog, en aan je rechterkant de hardstenen fontein met het
bordje ‘eau non potable’.
11. Uiteindelijk kom je terug in de Rue Fernand Wolf. Je gaat linksaf en

komt op het kruispunt met de Rue de France, vlak bij de vakantiewoning.
Proost! De 'Acht van de Houdron' zit erop.

