Langs
de Ourthe
Ardense kastelen
Autorit, wandeling en fietstocht
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Met de auto

Langs de Ourthe
Ardense kastelen
In de Ardennen werden burchten opgetrokken langs de vallei van de Ourthe om de toegang
tot de vallei te controleren. De geschiedenis van sommige onder hen eindigde vaak in bloed
en geweld. Andere werden dan weer verbouwd tot lustslot.
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Wanneer je in dit Ardense stadje arriveert,
kan je niet naast de ruïnes van de burcht kijken. Zij vormen een klassiek plaatje van de
toeristische Ardennen, dat je al meer dan een
eeuw lang ziet op postkaarten. In de 12e eeuw
bouwde Henri l’Aveugle, graaf van Namen,
midden in het Ardense woud een burcht om
de passage te beschermen van handelaars
die Engelse wol vervoerden naar Lombardije.
In de 16e eeuw was de middeleeuwse architectuur van de burcht niet meer aangepast
om te weerstaan aan kanonvuur. In de 17e
eeuw werd de burcht bezet door de Fransen
en volgens plannen van Vauban verbouwd.
Maar hij raakte opnieuw verouderd, ging de
vergetelheid in en werd overgelaten aan de
braamstruiken. In 1789 staken de inwoners
hem in brand en gebruikten de leisteenomwalling als steengroeve. Die praktijk ging
verder tot in het begin van de 20e eeuw. Toen
een spoorlijn werd aangelegd naar La Roche,
besefte men onmiddellijk dat de ruïnes een
groot toeristisch potentieel hadden. En dat
is altijd zo gebleven. Het lijkt wel een mirakel
dat ze de verschrikkelijke winter van 19441945 overleefd hebben. Toen werd 90% van
La Roche vernield door het oorlogsgeweld.
Vandaag toont het bezoek aan de ruïnes de
macht die de burcht ooit uitstraalde.
Juli en augustus van 10 tot 18 u. April, mei, juni,
september en oktober: van 11 tot 17 u. Van 7 november
tot 31 maart: op weekdagen van 13 tot 16 u. Tijdens de
weekends, de kerst-, krokus- en paasvakanties van
11 tot 16.30 u.

© WBT - Denis Erroyaux

De Burcht van La Roche-en-Ardenne

Rue du Vieux Château, 4
6980 La Roche-en-Ardenne
+32 84 41 13 42
www.chateaudelaroche.be
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Marcourt
Wat een mooi panorama ontvouwt zich op de site
van Montaigu langs de weg van La Roche-enArdenne naar Hotton! De kapel die de relieken
herbergt van St-Thibault werd gebouwd op de
funderingen van een ooit machtige burcht die de
toegang tot de vallei van de Ourthe beheerste.
Op de site werd de bron een bedevaartplek want
het water had de reputatie koorts en tumoren te
genezen.
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Het Kasteel van Bomal, gebouwd rond 1774, is een groot klassiek gebouw in baksteen en blauwe steen. Het ligt aan de
samenvloeiing van de Ourthe en de Aisne, en beschikt over
een irrigatie- en pompsysteem om zijn vijver en fonteinen
te bevoorraden. Dat systeem zorgde ook voor de nodige
waterkracht om de molen van de molenaar te laten werken.
De nieuwe inrichting van het park, gericht op het thema
‘water’, laat toe de oude technieken te leren kennen.
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Bomal

De Burcht van Logne
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Wanneer je de vallei van de Lembrée binnenkomt,
dan zie je de Burcht van Logne oprijzen op een smal
rotsplateau. Hij lag op de grens van het Abdijprinsdom
Stavelot en was daarom van groot strategisch belang.
In de middeleeuwen voerden de heren vanuit hun
burcht een tiranniek bewind over de hele streek. In
1427 kwam Jean de Geuzaine, prins-abt van Stavelot
in geldnood en gaf de burcht als onderpand aan de
naargeestige familie de la Marck. Het land verviel in
chaos en kwam ten prooi aan plundering en moord. In
1521 waagde Robert II de la Marck het, gesteund door
de Franse koning, om de oorlog te verklaren aan zijn
vorst, Keizer Karel. Om dergelijke belediging te wreken
stuurde de keizer 20.000 soldaten naar Logne. Onder
bevel van graaf Henry de Nassau begon op 20 april het
beleg van de vesting. Vanop de omliggende heuvels
beschoten twintig kanonnen de weerspannige burcht.
Na 11 dagen was de ooit zo robuuste omwalling aan
diggelen geschoten. De verdedigers gaven zich over.
Ze werden allemaal opgehangen aan de kantelen. De
burcht werd ontmanteld en verlaten. Vandaag zijn de
ruïnes aangrijpende getuigen van de laatste wrede en
verwoestende gevechten. Zij zijn de opening naar een
burcht die in zijn glorietijd geducht en gevreesd was.
Open van 1/07 tot 31/08, dagelijks van 11 tot 18 u. Open van 3/04
tot 12/11: van maandag tot vrijdag van 13 tot 17 u. Open tijdens de
weekends en op feestdagen van 13 tot 18 u.

Rue de la Bouverie
4190 Ferrières
+32 86 21 20 33
www.chateau-logne.be

In Deulin ontdekt je een mooi architecturaal geheel uit de 18e
eeuw, dat deel uitmaakt van het Uitzonderlijk Erfgoed van
Wallonië. Dit kasteel in classicistische stijl heeft een groot
voorplein. De linkervleugel heeft een passage naar de Franse
tuinen. Aan de oever van de Ourthe staan de woningen van
Deulin, gebouwd met kalksteenblokken of met vakwerk, langs de
rivier zoals de boulevard van een haventje: charme alom…
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Deulin
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Het Kasteel van Harzé,
de stenen reus
Wat een statig beeld! Dit kasteel op een heuvel domineert het dorpje Harzé. Het centrale
hoofdgebouw uit de 17e eeuw heeft een gevel in natuursteen met hoge vensters. Daar
bevinden zich de kamers van het kasteel
dat vandaag een hotel is. Gasten worden er
doordrongen van de sfeer van de renaissance. Aan de kant van het voorplein geeft de
schitterende gevel met zijn vele vensters op
gelijkvloers niveau toegang tot een typische
renaissancegalerij met Toscaanse zuilen. Een
stenen brug over de oude slotgracht leidt
naar een binnenplein omringd met gebouwen
en torens waar zich een watermolen- en bakkerijmuseum bevindt.
Het kasteel kan niet bezocht worden, enkel het park
is toegankelijk. Kamers vanaf € 60. Het kasteel heeft
ook een restaurant: La P’tite auberge.
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Rue de Bastogne, 1
4920 Harzé
+32 4 246 63 63
www.chateau-harze.be

De donjon verrijst in het hart van het dorpje en lijkt het te verpletteren
met zijn massa. Hij bevindt zich op het binnenplein van een
kasteelhoeve, de Ferme de La Tour, en heeft een vierkante vorm met
zijden van 10 meter. Deze oude heerlijkheid behoorde waarschijnlijk
tot het graafschap Durbuy en was belast met de verdediging ervan.
De donjon is privébezit en kan niet bezocht worden.
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De donjon van Izier
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Grimonster
Langs een kleine weg die naar Rouge-Minière leidt, ontdek je
een van de mooiste kastelen van de streek, verborgen in een
vallei waar twee beken vloeien: de ruisseau du Pouhon en de
ruisseau du Pourceau Pré. Zij bevoorraden twee vijvers die een
echt vogelparadijs zijn. Grimonster, te midden van de loofbossen,
kende een rustige geschiedenis, naar het evenbeeld van het
omliggend natuurreservaat. Het park heeft plaats geruimd voor
weiden maar enkele opmerkelijke bomen heeft men behouden.
Het privékasteel kan niet bezocht worden.
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Te voet

Naar de hoogtes van
het Kasteel van Harzé
Vlak bij het kasteel brengt een weg ons naar de
hoogtes van het dorp Harzé. Helemaal boven laten
de wilde bloemen zich strelen door een warme wind.
Van het licht op de weiden trekken wij naar het
halfduister in de mooie bossen van Saint-Roch, die
zich tooien met zacht lentegroen.

Door de ontwikkeling van deze activiteiten was de
bevolking rond Harzé toegenomen. Omdat men ter
plekke een cultusplaats wenste, werd een kapel vlak
bij de ovens gebouwd.
De route gaat stijgend verder. Recht voor ons begint
Ernonheid, een winderig heuveldorp. In een diepte,
beter beschermd tegen de elementen, komen we aan
het gehucht Trou de Bosson. Op de top van de heuvel
verschijnt Paradis, een mooie naam voor een dorp.

6

©WBT - P. Pauquay

In het bos beginnen de Ardennen. Wij dalen af naar
La Levée: een gehucht met een kapel en vier huizen,
schitterend in hun isolement. Wanneer we langs de
Pouhon wandelen, kunnen we rechts na 1 kilometer
de mooie Sainte-Annekapel ontdekken, ingekapseld
in het groen. Ze werd waarschijnlijk gebouwd in
de 16e eeuw. In die tijd was de ijzeractiviteit zeer
verspreid in deze streek en langs beken en rivieren
bevonden zich tal van ijzersmederijen en ovens. De
energie van de hydraulische raderen activeerde de
blaasbalgen die op hun beurt het vuur van de ovens
aanwakkerden.

Vertrek
Aan het Kasteel van Harzé (Rue
de Bastogne 1, 4920 Aywaille)
waar zich een bord bevindt
met het vertrekpunt van de
wandelingen.

Parking
Plaatsen rechtover het Kasteel
van Harzé.
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BEWEGWIJZERING
Groene rechthoeken n° 30

MOEILIJKHEID

Château
Harzé

Pavillonchamps

Houssonloge

Chapelle Sainte-Anne
hon
Le Pou

Faweux

La Levée

Paradis

Ernonheid

Trou de Bosson

Bekijk en download de route op visitwallonia.be
Tip
Een wandeling die om goede wandelschoenen vraagt. In het gehucht La Levée, kleine omweg
naar de Sainte-Annekapel, door rechts af te draaien net na het oversteken van de brug van de
Pouhon.

Moeilijkheid
EenCarte
veeleisende
wandeling met hellingen vanaf Harzé en bij Trou de Bosson. 3/06/21
Harze.indd 1
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Graphique velo Logne
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Met de fiets

Rond de Burcht van Logne
Wij fietsen op de mooie weg langs de vallei van de
Lembrée. Dankzij het LIFE-project werden de flanken van
de heuvels heraangelegd als kalkgraslanden en herinneren
ze aan de herderseconomie die Logne ooit kende.
Wanneer we de rivier verlaten, trekt onze route naar de
heuvelkammen. Een afdaling en daar ligt My, een mooi
gehucht met huizen in kalksteen en een kasteelhoeve.
De ontdekking zet zich verder wanneer de tocht de oevers
van de Lembrée bereikt, waar een oude molen verrijst. Wij
fietsen verder langs een steenachtige weg die naar Ferrières leidt. Het mooie plaatsje geeft zin om even te stoppen
en bijvoorbeeld een ambachtelijk gemaakt ijsje te eten!
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Wanneer we de lommerrijke esplanade verlaten, trekt de
route door het land van de Condroz. Ter hoogte van een
boerderij komen we op een weg naar de rand van de vallei
waar we aan de horizon de fiere Burcht van Logne kunnen
zien. Eenzelfde zicht dat het leger van Keizer Karel had toen
het uit was op wraak…

Vertrek
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Aan de Ferme de la Bouverie
(rue de la Bouverie,
4190 Ferrières), volgt u de
bewegwijzering richting Sy.
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Parking
Aan de Ferme de la Bouverie.
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Bekijk en download de route op visitwallonia.be

Graphique pied Harzé

Soort route

371 m

Plattelands- en boswegen.

365 m

309m
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Bewegwijzering

Volg de bewegwijzering, driehoeken en rode cirkels. Gebrekkige bewegwijzering op sommige
plaatsen. Neem een kaart mee..
Paradis

Harzé

Ernonheid

Harzé

Moeilijkheid
13 km. Een trekking bike of STB is aan te raden om te fietsen op de landelijke wegen.

Graphique velo Logne
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wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
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