Wandeling 56 : JALHAY
>>> De Sawe te Solwaster

Praktische informatie
Duur: 2 uur
Afstand: 7 km
Moeilijkheidsgraad:
Vertrekpunt: kerk van Solwaster of punt 1 voor minder
validen
Wegwijzer:
VVV van “Pays des Sources” Spa : +32 (0)87 79 53 53
VVV van Jalhay-Sart : +32 (0)87 47 47 37
Variant A: Wandeling voor minder validen. (1 km)
Variant B: Verlengde wandeling, die de vallei van de Statte met de vallei van de Sawe verenigt. (12km)

De Sawe te Solwaster
Een woeste- en schilderachtige rivier: 2 varianten en een wandeling
voor minder validen (onder begeleiding).
Vanaf het dorp, het bewegwijzerde
parcours volgen d.m.v. de gele rechthoekige bordjes tot de wandelaar stuit
op de samenvloeiing van de Sawe met
de Statte, “de tweeling geboren in de
“Fagne”. De “brug van Jalhay”, de
eerste ontmoeting over de Statte, herinnert aan wat er vroeger voorbij kwam
via de oude weg van Solwaster naar
Jalhay.
Volg vervolgens na de samenvloeiing
de bruggen “Pre Piroul” en “è Fagnou”
(in het kleine veen). Minder dan 200m
verder overbrugt de doorgaande weg
tussen Solwaster en Jalhay de Sawe.
De weg eenmaal overgestoken, volgt
men het parcours voor minder valide

personen in tegengestelde richting. (1)
De Sawe gaat nu steil naar beneden
en het parcours wordt nog schilderachtiger.
De ene na de andere brug volgt: de brug
van de kluizenaarswoning (l’Hermitage)
en zijn “Pîre à l’makrale”(2) (heksensteen) Verderop vindt men het kruis
Dethioux, als aandenken aan de ongelukkige dood van een bosarbeider.
De bruggen volgen nu snel opeen: de
brug Dethioux, de zeer elegante brug
de l’Atche (boogbrug) daar, waar de
rivier het meest bruisend en woest is in
de periode van grote regenval, de brug
van « Vèleye Rotche » (de gekantelde
rots) met aan de voet een laag bestaan-

de uit leisteen en uiteindelijk de brug
over de mooie waterval “badplaats
van Diane”. (3) Vanaf dit punt volgt de
Sawe de bosweg.
Variant A:
Voor degenen, die het parcours van
6km volgen is hier het moment om
rechts af te slaan, de weg omhoog
te volgen en rechtdoor te lopen (de
routebordjes volgend) tot een plek, die
“Chafour”(4) genoemd wordt, (picknickplek aan de Statte) voordat men het
dorp Solwaster weer aandoet.
Variant B:
Voor de 12km: rechts omhoog de
weg volgen langs de Sawe tot de plek
“Vieux Marchés”, de weg van het bos
Rondfahay leidt naar de rots van Bilisse

en het pad leidt U naar een prachtig
parcours, U loopt langs de voet van de
rots, steekt de Sawe over via een klein
bruggetje, volgt het pad omhoog langs
het beekje van Bilisse, de Dolmen, voordat U weer uitkomt op de open plek in
het bos en het dorp Solwaster.
Wat geschiedenis…
De Sawe
Deze snel stromende rivier, vindt zijn oorsprong op
600m hoogte in de ”Grande Fange” (moerasgebied) van Jalhay, in het hart van het natuurpark de
“Hautes Fagnes” (de Hoge Venen). Na een parcours
van ongeveer 6km, met hoogteverschillen in zijn totaliteit van 280m met indrukwekkende watervallen,
voegt hij zich in Parfondbois bij de Statte, enigszins
ten noorden van Solwaster, alvorens hun gezamenlijke
parcours te voltooien in de Hoëgne aan de voet van
het bos van Roslin.
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