Op strategische plekken worden de gekapte sparrenbomen vervangen door

Escapardenne Eisleck Trail, vijf wandeletappes door het hart van de Ardennen
Etappe van Houffalize naar La Roche-en-Ardenne

inheemse loofboomsoorten waardoor een veel gevarieerder beeld ontstaat.

De ontwerpers van de route zijn er in geslaagd om de Escapardenne
Eisleck Trail te laten voldoen aan de eisen die nodig waren om het
predikaat ‘Leading Quality Trail’ te kunnen krijgen. Dit is het keurmerk
dat door de ‘Europese Federatie van Voettochten’ wordt uitgegeven
aan excellente tochten. Dit betekent dat de Escapardenne Eisleck Trail
slechts voor 3% toegankelijk is voor auto’s en voor ten minste 65%
over (volledig) onverharde paden loopt.
Verder voert de route de wandelaar op elk stuk van acht kilometer
door minstens drie verschillende landschapstypes: hellingbossen,
rivieroevers, loof of naaldbossen, gras- of akkerland. Ook komt men
onderweg verschillende erfgoedelementen tegen: kerken, kloosters,
archeologische resten, stuwmeren of oorlogsmonumenten. Verder
worden de begin- en eindpunten van elke dagwandeling ten minste
twee keer per dag door openbaarvervoer aangedaan. En voor de
verwende wandelaar is er de mogelijkheid van bagagetransport langs
de gehele route.

Hout en water
Eikenschors bevat veel tanine, een stof die gebruikt wordt voor het looien van leer. Om het
gelooide leer te spoelen heb je ook veel schoon water nodig met een hoge zuurgraad. De eiken
bossen en rivieren van de Ardennen waren erg geschikt voor deze industrietak. Vandaar dat
vanaf het midden van de 17e eeuw er veel leerlooierijen in de Ardennen verschenen.
IJzer werd van oudsher al in de Ardennen gewonnen. Traditionele ijzersmelterijen gebruiken
houtskool in hun ovens. Eikenhout levert het beste houtskool.
De spar is een boom die twee belangrijke (economische) kwaliteiten heeft, hij groeit snel en
kaarsrecht. In de mijnbouw werd sparrenhout gebruikt om de ondergrondse gangen te stut
ten. Niet alleen omdat de stammen mooi recht waren maar ook omdat sparrenhout, vóórdat
het breekt, eerst begint te kraken. Mijnwerkers werden zo gewaarschuwd als er instortingen
dreigden.
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