Wandeling 57 : JALHAY
>>> De Statte te Solwaster

Praktische informatie
Duur: 3 uur
Afstand: 10 km
Moeilijkheidsgraad:
Vertrekpunt: kerk van Solwaster
Wegwijzer:
VVV van “Pays des Sources” Spa : +32 (0)87 79 53 53
VVV van Jalhay-Sart : +32 (0)87 47 47 37

De Statte te Solwaster
De rivier de Statte is één van de mooiste rivieren geboren in het
veengebied van Wihonfagne op de Hoge Venen (Hautes-Fagnes)
op 580m hoogte.
Nadat U het dorp van Solwaster doorgewandeld hebt, tot aan het punt dat
“Chafour”(1) genoemd wordt (met picknickplaats), gaat U langs de rots van
Bilisse (Rocher de Bilisse) (2) en de
waterval van de trollen (Nutons) langs
de Statte omhoog en steekt U het bospad over.
Volg de rivier, die over de “pierrier”(3)
stroomt voor ongeveer 800m. Ga nu
rechts naar beneden via de bosweg; op
het kruispunt gekomen gaat U rechtsaf
en daarna over de brug en dan linksaf
richting “de Vieux Marchés”(4); een
bosweg voert U naar de top van de rots
van Bilisse (5). Volg nu het steile weggetje naar beneden dat naar de voet
van de rots loopt.

Als men de rivier oversteekt via een
klein bruggetje, gaat de weg omhoog
naar het bos van “Houssé en de dolmen” (6), voordat men Solwaster weer
bereikt.
Deze enorme “tafel” van zandsteen van
3m bij 2m en met een gewicht van 10
ton, werd ontdekt in 1887 en heeft de
historici perplex doen staan wat zijn
echtheid betreft. Gaat het hier om een
dolmen die dateert uit de Keltische tijd?
Niets is minder zeker, maar het blijft
een bijzonderheid en een raadsel.
Het dorp zelf is ook een wandeling
waard, door een aantal prachtig
bewaarde- en gerestaureerde boerderijen uit de 19e eeuw.

Wat geschiedenis…
De vallei van de Statte omhooglopend nadat men het
mooie dorp van Solwaster doorgewandeld is, geeft
de wandelaar de mogelijkheid door beuken- en
eikenbosjes te lopen, overblijfselen van de immense
bossen die hier vroeger stonden. In de kronkelingen
van de beek groeien verschillende mossen en varens in
overvloed. Als de zomer zijn intrede doet, vindt men in
het bos veel verleidelijke bosbessen.
1km na de plek “Chafour”, voegt het pad zich weer
samen bij de “Rots van Bilisse”, een loodrechte
rots van bijna 50 meter hoog. De breuk is het resultaat
van opwaartse bewegingen en plooien in de aardkorst,
welke het geologische verleden van deze regio typeren.
Meer stroomopwaarts, na de waterval van de “trollen” (“Cascade des Nutons”) en de oversteek
van de bosweg, vindt men een aangeplant naaldbos
waarvan de bodem bedekt is met rotsblokken, die soms
“pierrier” genoemd worden. Het gaat hier om een
steenachtige afschuiving (fenomeen dat bodemvloeiing
heet) die dateert uit het einde van de laatste ijstijd, zo’n
15.000 jaar geleden.
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Om meer te weten: de brochures S2 en S5 zijn verkrijgbaar bij het VVV van Jalhay-Sart - Tekst: M. Carmanne - Foto’s : A. Winners
Onderhoudswerkzaamheden: groep van vrijwilligers - Verantwoordelijke uitgever: C. Herman - OTJS - Vertaling: K.M. Oosterhuis - OTJS
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