
Winterse ontdekking van de Condroz: 17-18 december (40km) 

De Condroz wordt geregeld eens voorbijgesneld op weg naar de echte Ardennen. De streek tussen 
Namen en Dinant is een lappendeken van loofbos en weiden, rotsen, dorpen en gehuchten, kastelen 
en (verlaten) steengroeves. Kerkwegels, smalle paden en onverharde boswegen leiden ons door een 
veelzijdig landschap waar de beschaving nooit veraf is maar de rust primeert. 

 

Zaterdag: Godinne > Maillen (20km) 

Rond 9u30 rijdt de trein van Namen het station van Godinne binnen. Het gaat gestaag bergop richting 
de vierkantshoeve Ferme d’Anway. Het Chateau de Tricointe duikt op tussen de velden. We dalen 
terug af naar de Vallei van de Bocq. Het riviertje heeft zich diep in het landschap ingesneden. Talrijke 
bronnen zorgen nog steeds voor de drinkwatervoorziening van Brussel: een leiding van 80 kilometer 
lang brengt het water van Spontin naar de hoofdstad.  

We klimmen meteen terug omhoog langs de steile zuidflank om wat later terug af te zakken naar het 
dorpje Bauche. Vanaf nu is de Bocq onze leidraad. We wandelen langs de oevers richting het oude 
station van Purnode. We laten het dorp met zijn bekende brouwerij links liggen. In de negentiende 
eeuw ontdekte een boer uit Spontin een bron van uitzonderlijke kwantiteit en begon tijdens de winter 
bier te brouwen. Vandaag nog staat de zesde generatie uit de brouwersfamilie aan het hoofd van de 
Brasserie du Bocq, een van de laatste traditionele brouwerijen van ons land. Men brouwt er bekende 
bieren zoals de Deugniet en de Gauloise. 

We zetten de hoofdlamp op en wandelen doorheen een spoorwegtunnel van 400m lang. De L128 
verbindt Ciney en Yvoir en heeft een lengte van 21 kilometer. De lijn was vooral een goederenspoor 
die de steengroeves met de Maasvallei verbond. In 1983 reed de laatste trein maar af en toe rijdt er in 
de zomerse weekends een toeristentreintje. 

Via enkele bruggen over de meanderende Bocq en nog een korte tunnel komen we bij een oude 
zandgroeve. Naast zand wordt er in de deze streek ook blauwsteen ontgonnen. Een meer ligt aan de 
voet van de steile wanden.  

Het gaat omhoog richting Crupet, één van de mooiste dorpen van Wallonië. Waarom het deze titel 
verdient, zie je aan de oude natuurstenen huizen, watermolens en de donjon, een middeleeuwse 
verdedigbare woontoren omgeven door water. 

Al snel lopen we terug tussen weiden en akkers en klimmen naar het stille dorpje Maillen. Bij de 
berghut van de Klim- en Bergsportfederatie vinden we een bivakweide. De hut is dat weekend 
uitzonderlijk open. We kunnen dus ’s avonds genieten van een warme douche en een stevig biertje. 

 

Zondag: Maillen > Godinne (20km) 

Door een uitgestrekt loofbos lopen we naar Lustin. Nabij het dorp zijn heel wat bronnen en ‘chantoires’ 
waar water terug in de kalkstenen bodem verdwijnt. De talloze grotten worden door speologen 
bezocht, enkele worden in de winter afgesloten om de vleermuizen te beschermen. 

We steken de Maas over en klimmen steil omhoog door het Bois de Profondeville. Bij het Point de vue 
des Sept Meuses kijken we uit over de brede rivier en het typische landschap van de Condroz.  

In het gehuchtje Rouillon zijn diverse kastelen te zien. Het meest bekende is het Château de Annevoie 
met zijn tuinen uit de 18

de
 eeuw. We steken terug de Maas over naar Godinne. Op de weg naar het 

station vinden we een café waar we nog eens toasten op de wintertocht. We nemen de trein van 
16u32 terug naar Namen. 

 



Praktisch 

Vervoer 

We spreken om 9u30 af aan de voorzijde van het station van Godinne waar er ook parking is voor wie 
zich met de auto wil wagen in het gure winterweer.  

 

Materiaal 

Neem de nodige kampeeruitrusting mee. Het kan koud worden ’s nachts. Een slaapzak met 
comforttemperatuur van –10°C is een must. Twee zomermatjes isoleren beter dan één, tenzij je over 
een wintermatje beschikt. Je slaapzak upgraden kan door warm thermisch ondergoed te dragen en 
een extra zijden of (beter) een fleece lakenzak te gebruiken.  

Ook een brander en kookpot zijn nodig. Voorzie meer voeding dan anders want in de winter heb je 
extra energie nodig om je warm te houden. Overdag pauzeren we niet langer dan 20 minuten om niet 
te veel af te koelen. Warme thee of koffie in een thermos van 1l doet deugd in de winter. Opletten met 
flessen en drinkzakken, als die niet diep in de rugzak zitten kan het water bevriezen! 

Indien je sommige materiaalstukken niet ter beschikking hebt of zaken wenst te delen, laat dit gerust 
weten. We zoeken samen naar een oplossing.  

Een hoofdlampje is handig om in de spoorwegtunnel in de vallei van de Bocq te zien waar je loopt.  

 

Bevoorrading 

Er is geen bevoorrading. Water kan uiteraard bijgevuld worden in de hut op zaterdagavond. 

 

Deelnemen en prijs 

Het maximum aantal deelnemers is 15 personen. De Klim- en Bergsportfederatie maakt (helaas) een 
onderscheid tussen leden en niet-leden om te bivakkeren bij de Chaveehut. Voor wie lid is van de 
federatie, bedraagt de kostprijs €5,5. Wie geen lid is, betaalt €9,5. Wie overweegt lid te worden vindt 
meer informatie op www.klimenbergsportfederatie.be. Er zijn enkele interessante voordelen aan 
verbonden o.a. verzekering, korting in bergsportzaken en berghutten, toegang tot opleidingen en 
stages… Gelieve eerst aan te melden en indien er nog plaats is, het juiste bedrag te storten op 
rekening 778-5988667-39. 

 


