Wandeling Gendron-Celles - Dinant, 3 december 2013
Algemene informatie
De wandeling begint bij het station Gendron Celles. Na 7 km is er Falmignoul, met bushalte
van lijn 25 naar Dinant. Voor dienstregeling zie www.infotec.be. Van daar naar Dinant is het
18 km. De wandelaar kan dus kiezen tussen wandelingen van 7, 18 of 25 km.
De route volgt eerst de Lesse, volgt dan in het bos het beekje de Vesse stroomopwaarts, en
gaat via een plateau en Falmagne naar Falmignoul.
Vandaar voert de wandeling over een volgend plateau, dan stroomafwaarts samen met le
ruisseau Du Grand Etang met watervalletjes (cascatelles) naar de Maas. Dan langs de Maas
naar Dinant, eerst langs bos, dan door weiland en vervolgens langs steile rotspartijen.
Het grootste deel is onverhard.
Prijzen van kaartjes
Een retour (Roosendaal) grens - Dinant kost € 56,40. Goedkoper is een superdagretour (€
39,40), maar dan reis je door de week pas na 9 uur. Kijk voor mogelijkheden voor goedkopere
kaartjes naar de lezerstip op pagina 14 (De Reiziger, maart 2014)
Nog goedkoper is het gebruik van de Rail Pass. Dit is een 'tien-rittenkaart' die € 76 kost, een
jaar geldig is en door meer mensen tegelijk gebruikt kan worden. Dan kan je voor minder geld
nóg een keer de grens over. Kijk voor meer informatie op
http://www.belgianrail.be/nl/vervoersbewijzen/passes-kaarten/rail-pass.aspx. Je moet voor
deze kaart wel naar een Belgisch loket of automaat.

Beschrijving van de wandeling
•
Op station Gendron-Celles perron af, brug over de Lesse oversteken. Over de brug l.a.
weer l.a. onder de brug door, wegje langs de Lesse. Na een paar honderd m. pad r.a, wordt
smaller, loopt later langs de Lesse. Paadje komt later weer terug bij het wegje.
•
Na + 2 km vanaf brug over de Lesse, over bruggetje en NA huisje (dus niet bij paal
met diverse markeringen) l.a. Pad langs Vesse blijven volgen. Bruggetje over, r.a., Vesse
blijven volgen. Pad wordt weg, rechtdoor, voorbij huis. Waar weg l.a. gaat, gaat route r.a.
over bruggetje, dan l.a. Bij weiland schuin r.a. , zo’n 1½ km. volgen tot kapelletje. Daar r.a.
Avenue de la Restauration, buigt l.a., Falmagne. Voor kerk r.a., dan l.a., na kerk r.a. Rue de la
Bruyère. L.a. Tienne de coq, volgen tot grotere weg, Falmignoul.
•
Voor bushalte r.a. Om de wandeling te vervolgen eerst r.a., dan brug over. Rechtdoor,
voorbij kerk, Rue de Cretia. Bij kapelletje l.a. Rue Haute. Pad rechts negeren. Bij splitsing
schuin l.a. Na ruim een km. pad l.a. Bij t-splitsing r.a. bos in. Pad buigt r.a., dan schuin r.a.
langs wit huisje, bij splitsing het linkse pad volgen. Volgt Ruisseau du Grand Etang, met
“Cascatelles”. Beekje volgen, twee keer kruisen, daalt af naar de Maas.
•
R.a. langs de Maas. Eerst door bos, later weiland. In het weiland lopen vaak koeien
met een stier, die niet op wandelaars let (in ieder geval niet alle keren dat ik er liep). Maas
ongeveer 4 km. volgen, tot aan grote rotsen. Hier verschillende mogelijkheden:
1)
Onderlangs waar de Roches de Freyr uit de Maas oprijzen rechtdoor, en langs de Maas
doorlopen

2)
Zo’n 100 m. naar boven voor het geweldige uitzicht over de Maas en later weer naar
beneden. Er zijn hiervoor twee mogelijkheden:
- vóór de rotspartij via een heel steil pad (volg rood-witte GR-markering). Alleen voor de
geoefende wandelaar, liefst met wandelstok.
- na de rotspartij (eveneens via markering), pad met 13 haarspeldbochten. Makkelijker dan het
andere pad. Bovenop markering volgen, waar pad het dichtst bij de rand van de rots aan de
westkant loopt even door de struiken heen voor het uitzicht.
Bovenop zijn ook bushaltes (Cité de Chenet en Point de Vue de Freyr)
Naar beneden via het steile of het minder steile pad.
•
Beneden bij de Maas r.a. Pad volgen. Pad wordt weg. Weg buigt naar links en rechts.
Eerste pad links inslaan. Weer bij Maas r.a. Steeds Maas volgen. Over bruggetje, achter
huizen, platanenlaan, onder spoorbrug door, brug over de Lesse, onder snelweg-viaduct door.
•
In Dinant langs de Maas blijven lopen of door de stad. Bij kerk/citadelle/brug l.a. de
brug over, weg volgen tot station.
Op http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=1221187 is de wandeling te zien op de kaart

