Gaume buissonnière - sectie n° 1 - van Arelerland tot in Gaume

V 4.0

Het Syndicat d’Initiative van Aubange (1) verlaten, tot aan de N88 wandelen en oversteken om dan de Rue Nasfeld te volgen.
Aan de linkerkant merkt u een bos hoogspanningsmasten. Aubange
is inderdaad een grenspunt voor elektrische netwerken (380.000 V
richting Frankrijk en 220.000 V richting Groothertogdom Luxemburg).
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1400 meter na de start komt u terug aan de N88; die verkeersweg naar
rechts volgen tot aan de rotonde van Aix-sur-Cloie; de N88 oversteken
(zebrapaden) om in het dorp te geraken.
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Door Aix-sur-Cloie wandelen en een smalle, dalende straat nemen in
westzuidwestelijke richting (2) naar de vallei van de Batte. In het dal van
de Batte 1200 meter vervolgen, in zuidwestelijke richting naar Halanzy.
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Zonder iets te merken, steekt men de “taalgrens” over tussen Arelerland en Gaume. Alleen aan de plaatsnamen is de grens te herkennen. Het Germaanse “Galgenberg” wordt “Le Haut de la Justice”: Beide woorden verwijzen naar de plaats van de galg die bestemd was om strafuitspraken van de plaatselijke rechtsheer uit te
voeren.
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De N 870 Halanzy-Rachecourt oversteken (3) en de Batte 800 meter volgen tot aan een gebouwtje (pompstation). Links gaan (zuiden), na 500
meter links de Rue de la Résistance volgen tot in het centrum van Halanzy
(die weg loopt langs de kerk).
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Op de Grand Place staat een treintje dat vroeger werd gebruikt
voor de ijzerertsmijn van Bois Haut. Halanzy is het meest oostelijke
dorp van de Gaume en heeft inderdaad een geschiedenis van metaalindustrie. Tot in 1978 werd er ijzererts gewonnen.
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Bij de verkeerslichten slaat u linksaf de rue de la Fraternité in een zestigtal meter verder komt u bij de eerste controle, die bij de bakkerij BITAINE is, u kunt er uw wandelboekje laten afstempelen terwijl u van de degustatiezaal geniet. Bij het verlaten van de controle gaat u terug tot aan
de verkeerslichten en steekt u de N88 over om via de Rue du Chalet naar
het station te gaan. Op de westgevel van het station (helaas niet zichtbaar vanaf de straat) ziet u de eerste twee ronde borden voor het mijnpad. Neem de spoorwegovergang om de spoorlijn Athus-Meuse over te
steken. Na enkele tientallen meters slaat u rechtsaf de Rue de la Grandville in.
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