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BÉRISMENIL
AV ON T U R E N TOCH T L A NGS DE OU RT H E

De titel van deze tocht mag je best letterlijk nemen.  
Na een rustig begin door een landschap met prachtige panorama’s  
kom je aan de Ourthe. Aanvankelijk volg je een mooi bospad, waarbij je 
soms moet zigzaggen tussen omgeknaagde boomstammen die de weg 
versperren. Stilaan verdwijnt het brede pad en loop je op een smalle 
richel langs het water. Af en toe is er zelfs geen sprake meer van een 
richel en moet je min of meer serieuze rotsjes bedwingen om je weg te 
kunnen vervolgen. Langs een zijriviertje maak je een vrij steile klim 
die je in het bos brengt en op het plateau. Wat verder wenkt de kerk en 
je eindpunt. Onderweg kan de groep zich eventueel even opsplitsen: 
wie graag aan de waterkant vertoeft, kan er wachten tot  
de anderen terugkeren van een Keltisch ommetje.

De wandeling

 1 » 2  Vertrekken doe je aan de Sint-Hubertuskerk van Bérismenil 1. 
Bérismenil is een deelgemeente van Samrée, dat op zijn beurt deel uitmaakt van 
La Roche-en-Ardenne. Met zijn 450 meter boven de zeespiegel is het een van de 
hoogstgelegen dorpen van het land. Zijn ontstaan wordt gelinkt aan de Keltische 
vesting Le Cheslé, die je verderop tijdens je tocht nog aandoet.  
Het dorp ligt er wat ingeslapen bij, met enkele boerderijen en een handvol 
tweede verblijven, maar het toerisme houdt het dorpsleven gaande. Er is zelfs 
een museum(pje) over de Tweede Wereldoorlog. Een mogelijke tip voor na deze 
trektocht.
Met je rug naar de ingang van de kerk ga je op de grote weg rechtsaf, richting 
La Roche. Gelukkig hoef je slechts 200 meter af te leggen op deze relatief 
drukke verkeersader. In de bocht loop je schuinlinks een brede straat zonder 
naam in; er staat wel een wegwijzer naar een startplaats voor deltavliegers.
De eerste twee kilometers gaat het licht bergaf over asfalt met rondom schit-
terende panorama’s die je onmogelijk kunt missen. Je passeert een eerste 
Christusbeeld dat uit een koperen plaat is gesneden. 
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