De romantiek
van de Condroz
Tussen vestingen en kastelen
Autorit, wandeling en fietstocht
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Met de auto

De romantiek van de Condroz
Tussen vestingen en kastelen
De rust in de Condroz zet aan tot sereniteit. De landschappen kenmerken zich door een
opeenvolging van heuvelruggen, tussen velden en beboste gebieden. Daar koesteren zich
een reeks dorpen met grijze stenen, naast romantische kastelen.
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Saint-Fontaine, tijdloos…
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In de omgeving van Saint-Fontaine laten vijvers
en beekjes het gehucht baden in vreedzame
rust: niets verstoort er ‘het zoete leven’. Het
indrukwekkende klassieke kasteel, gebouwd
in 1820, kijkt uit op enkele verspreide woningen
in kalksteen. In het kasteelpark ontdek je de
Notre-Damekapel, een romaans gebouw uit de
12e eeuw. Het mag vreemd lijken, maar SaintFontaine is niet genoemd naar een of andere
heilige. De naam zou het gevolg zijn van een
verbastering van het Waalse ‘cint’, een term
die verwijst naar een groot aantal fonteinen en
bronnen. Overigens wordt het dorp doorkruist
door de Saint-Lambertbeek die je kan oversteken
via een wed, een doorwaardbare plaats !
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Modave, de grote Franse eeuw
Dit kasteel verrijst op een zestig meter hoge
rots en kijkt neer op de Hoyoux. Aanvankelijk
werd een burcht gebouwd op het rotsplateau
boven de vallei, maar hij werd vernield in 1256
en vervangen door een andere versterking
die op zijn beurt werd verwoest in 1483. In
1642 kwam Modave in handen van JeanGaspard de Marchin die het verbouwde tot
een elegant kasteel. Belangrijk element in de
transformatie was de creatie van een hydraulische machine door een timmerman uit Luik,
Rennequin Sualem. Dat pompsysteem liet toe
het water van de Hoyoux tot aan het kasteel
te brengen waar het gebruikt werd voor huishoudelijke consumptie en het sproeien van
de tuinen. Het model maakte een zodanige
indruk op de toenmalige ingenieurs dat Lodewijk XIV een installatie van dat type bestelde – de machine van Marly genoemd – om
de fonteinen van zijn toekomstige kasteel van
Versailles van water te voorzien. In de 18e en
19e eeuw werd het kasteel een heus prinsenpaleis en de oude hoenderhof werd een onderkomen voor tachtig paarden ! Je kan vandaag nog steeds het schitterende kasteel, zijn
voorplein met bassin en fontein en zijn tuinen
bezoeken. Via een brugje over de slotgracht
betreed je het gebouw, dat zeer verfijnd is ingericht en beslist een bezoek waard is.
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Dagelijks open van 1 april tot 15 november, van 10 tot
18 u. Gesloten op maandag (behalve op feestdagen
en in juli-augustus).

Rue du Parc, 4
4577 Modave
+32 85 41 13 69
www.modave-castle.be
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Durbuy
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Durbuy, het kleinste stadje ter wereld, straalt
een onvergelijkbare charme uit. Met het kas
teel van de graven d’Ursel dat boven de stad
uittorent en de geplaveide bochtige straatjes,
heeft Durbuy zijn middeleeuwse uitzicht be
houden. Het ingesloten stadje leunt tegen de
rotsen aan en verleidt bezoekers uit de hele
wereld. Het is ontstaan rond 1050 toen de
eerste graven van Durbuy een burcht optrok
ken op een rotsplateau in een meander van
de Ourthe. De hoenderhof, de latere stad, was
gelegen tussen de heuvel en de rotswand van
de anticlinaal en vandaag is daar nog niets
aan veranderd. Het stadje vormde meteen
een vooruitgeschoven verdediging tegenover
het machtige prinsdom Luik. Onafhankelijk
geworden in de 14e eeuw, ontwikkelde Durbuy
zich rond het kasteel en kreeg een privilege
toegekend: het mocht de naam ‘stad’ dragen
en werd zo het kleinste stadje van de wereld.
6940 Durbuy
+32 86 21 24 28
https://durbuytourisme.be

Deze opmerkelijke toren in kalksteenblok
ken dateert van de 17e en 18e eeuw. Hij werd
gebouwd op de fundamenten van een mid
del
eeuwse toren uit de 13e eeuw. Na zijn
restauratie in 1987 schittert hij als weleer.
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De Hoyoux
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De Hoyoux ligt ingebed in een vallei en bracht natuur
lijke en economische rijkdom in een streek met over
wegend platteland. De rivier daalt af van de hoogtes
van de Naamse Condroz over 24 kilometer. Dankzij de
hellingsgraad van 9,50 meter per kilometer is het de
snelst vloeiende rivier van België. Dat snelstromende
water dreef vroeger tal van molens aan. Zij maalden
graan voor de meelfabrikanten, boomschors voor de
leerlooiers, gerst voor de brouwers, lijnzaad voor de
oliehandelaars… In 1891 waren er ondanks de opkomst
van stoommachines, van Hoei tot Royseux nog tal van
fabrieken die met hydraulische energie werkten.
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De Toren van Ouffet
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De Avouerie van Anthisnes
De kerkelijke heerlijkheid van Anthisnes hing
gedurende meer dan acht eeuwen af van de
Abdij van Waulsort en nadien van Stavelot.
Om zijn land te beschermen, beschikte de
heerlijkheid over een ‘avoué’ (soort procureur) die in dienst was van de heer-abt en die
in een ‘avouerie’ verbleef. De donjon is het
oudste gedeelte van de avouerie en dateert
van de 12e eeuw. Hij was vroeger omgeven
door een vestingmuur en had een plat dak
met kantelen. Dat liet toe om het gebouw
en de dorpelingen die er een toevlucht hadden gezocht, te verdedigen. Sindsdien is zijn
aspect nauwelijks veranderd. Rond de oude
toren werd in 1648 een kasteel gebouwd in
Luikse renaissance. Daarvan rest vandaag
slechts zo’n 60%, want sommige delen werden verwoest door branden. De bijgebouwen
werden omgevormd in bescheiden werkmanhuisjes. De toren herbergt vandaag het kleine
Museum van het Bier en de Peket.
Open van dinsdag tot zondag van 10 tot 18 u.
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Avenue de l’Abbaye, 19
4160 Anthisnes
+32 4 383 63 90
www.avouerie.be

De Saint-Laurentboerderij van
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Anthisnes
Dit architecturale geheel in kalksteen
is het oudste gebouw van het dorp
Anthisnes. De Saint-Laurentboerderij
werd volledig gerenoveerd in de 17e
eeuw maar in 1897 vernield door op
zettelijke brandstichting. In 1994 be
gon ze een nieuw leven nadat de
‘Société Régionale Wallonne du Loge
ment’ de drie vleugels verbouwde tot
sociale woningen.
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Te voet

Rond het Kasteel van Modave

© WBT-JL Flémal

Vanaf het kasteel volg je de schitterende beuken
laan, de natuurlijke verlenging van dit erfgoedjuweel.
Doorkruis nadien het bos dat je naar Petit-Modave
voert, een dorp dat verdwenen is. Op beslissing van
koning Leopold II, sloeg men waterputten in de om
geving om Brussel te voorzien van gezond en zuiver
water, maar dat ging gepaard met de afbraak van
het gehucht. De wandeling gaat verder langs het
natuurreservaat via een mooie kronkelende weg in
een onderhout van elzenbomen: het land is vochtig,
de grond rijk. Op de top wandel je langs een volledig
geïsoleerde grote boerderij, te midden van de
akkers. Aan de voet van de afdaling wacht je een
verrassing. Val Tibiémont geeft de indruk dat de
tijd is blijven stilstaan. Dit vergeten gehucht aan de
Hoyoux, omgeven door bos, biedt een van de mooiste
plaatjes van de Condroz: hier komt niets de absolute
rust verstoren. Een gevoel dat je waarschijnlijk zult
terugvinden tijdens je bezoek aan het Kasteel van
Modave.

Vertrek

© WBT-Dominik Ket

Aan de laan van het Kasteel
van Modave (rue du Parc 4577
Modave) volg je het pad rechts.
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Parking
Bij het Kasteel van Modave.
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Bekijk en download de route op visitwallonia.be

Tip
In de lente is het onderhout bedekt met duizenden bloemen.

Moeilijkheid
Steil pad naar Petit-Modave.
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Graphique vélo Durbuy
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Met de fiets

Rond Durbuy
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Van meet af aan rijd je langs een opeenvolging van
heuvels die je het mooie landschap laten overzien van
de Calestienne, de bufferstreek tussen de Condroz en
de Ardennen. In het westen ontdek je het zachte reliëf
van de weiden, in het oosten zijn de heuvels bedekt
met bossen. Een afdaling en je arriveert in Grandhan,
waar de Ourthe stroomt. De knooppunten laten toe
wegen met druk verkeer te vermijden en je fietst langs
onbekende binnenwegen zoals deze nabij Fronville. Daar
vind je opnieuw de Ourthe die kronkelt door de grote
weide. Nadat je de oevers hebt gevolgd, kom je in het
charmante stadje Hotton. Maar de rit gaat verder en bij
het naderen van Ny, aan de grens tussen de Famenne en
de Ardennen, ontdek je een heel leuke smalle weg. Een
kleine helling en daar, aan de rand van de megalithische
velden van Wéris, ligt het dorp Biron dat je moet
doorkruisen. In Tour leidt een binnenweg naar Barvaux
en Durbuy, drukbezochte stadjes die ook buiten seizoen,
zonder zomerse drukte, zeer charmant ogen.

Vertrek
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Place de Durbuy, knooppunt 7 is
het vertrekpunt van deze tocht.
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Parking
Grote gratis parkings aan de
ingang van Durbuy, wanneer je
vanuit Somme-Leuze komt.
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Weinig
moeilijkheden
langs
deze route die uitsluitend gebruik maakt van kleine wegen en RAVeL.
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Volg ons op
wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
Ardennen België Toerisme

(België)

(Nederland)

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (Wallonië België Toerisme) (WBT) vzw – Ondernemingsnummer 0888.366.085.
Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel)
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