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BETOVEREN

VERBAZEN

EDITO
Als  u deze editie gelezen hebt, zal u nog maar één ding willen en 

dat is er op uit trekken! Wedden? Die heerlijk lange, zomerse 

dagen komen eraan. Ideaal om eens iets heel anders te doen, om nieuwe 

dingen en mensen te ontmoeten. 

Wij nodigen u dus uit voor een reis, van de toppen van Venezuela naar 

de mooie bochten van de Semois. Stap aan boord van de toeristische 

tram van de Aisne voor een tocht terug in de tijd. Droom weg in Chiny, 

het land van de vertellingen. De sportievelingen voeren we mee in de 

voetsporen van de trailrunners en langs de paden van de EMVH, die 

elk jaar duizenden enthousiaste stappers langs de bossen en wegen 

van onze groene provincie leidt. De warme dagen zijn er weer, de tuin 

roept… uw heel eigen natuurlijke tuin.    

Het is zomer, dat wordt genieten! 

De redactie

In elk nummer trachten we u het beste van Belgisch Luxemburg 

te tonen, met duidelijke, dynamische en rijkelijk geïllustreerde 

artikels. Voor wie een abonnement heeft, maar zijn of haar 

bijdrage nog niet stortte (zie info op p. 4), is dit nu het moment. 

Anders vindt u volgend trimester uw favoriete magazine helaas 

niet meer in de brievenbus. 

Maar geen paniek! Blik op de Ardennen blijft ook gratis 

beschikbaar in toeristische centra. Dank u voor uw begrip.KL
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Met de steun van
de Provincie Luxemburg
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Blik op de Ardennen is gratis te verkrijgen in de verschillende toeristische 
centra van Belgisch Luxemburg.

ONTVANG HET MAGAZINE THUIS
Tegen betaling van de verzendingskosten (voor 4 nummers : 5 €/België – 
15€/buitenland) krijgt u het magazine elke trimester in de bus.

Laat ons gewoon je volledig adres weten en geef aan welke versie je wilt 
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 Regards d’Ardenne - FTLB 
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 +32 (0)84 41 10 11 

VERVOLLEDIG JE COLLECTIE
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Blik op de Ardennen draagt zorg voor het 

milieu. Het magazine is gedrukt op papier 

dat afkomstig is van duurzaam beheerde 

bossen (PEFC) en van gecontroleerde en 

gecertificeerde loten. 

Voor de artikels is enkel hun auteur aan-

sprakelijk. Reproductie, zelfs gedeeltelijk, 

van artikels en illustraties die in Blik op de 

Ardennen verschenen, is verboden behou-

dens voorafgaand akkoord van de redactie. 

BLIJF OP DE HOOGTE EN 
BELEEF BELGISCH LUXEMBURG 

ELKE DAG

http://regards-ardenne.luxembourg-belge.be  
Blik op de Ardennen heeft vanaf nu zijn blog waarop je de vele facetten 
van Belgisch Luxemburg kunt ontdekken: natuur, gastronomie, 
wandeltochten, tips voor trips en ongewone escapades ... 

En waarom zou je je eigen leuke ervaringen er niet op delen en  - op 
jou beurt - ambassadeur van Belgisch Luxemburg worden ?

www.luxembourg-tourisme.be

Belgisch Luxemburg

www.youtube/user/Belgisch Luxemburg

NIEUW!

Province de
Luxembourg
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Sommige Ardenners halen toppen, 
waar hun natuurlijke omgeving ze 
niet meteen voor bestemde. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor Stéphane 
Hanssens, die ver weg van de 
Alpijnse pieken en de indrukwek-
kend verticale big walls geboren 
werd. Toch behoort hij vandaag 
tot de beste klimspecialisten. Dit 
kereltje van bij ons verkent grif 
‘maagdelijke’ wanden, die hij als 
eerste beklimt. 

Hij zag het levenslicht in 1986 in 
Libramont, maar woont sindsdien 
in de gemeente Tenneville, eerst 
in Champlon en dan in Erneuville. 
Hij gaat van de lagere school in 
Champlon naar de middelbare school 
in Saint-Hubert om dan hogere stu-
dies te volgen in Louvain-la-Neuve, 
een klassiek verhaal tot nu toe. Hij 
sport een beetje, voetbal, turnen, ta-
feltennis. Ook niet ongewoon. Je van-
af je vijfde aan de klimmuur wagen in 
de club ‘Le Mousqueton’ van Marche-
en-Famenne, dat is al wat aparter. 

Liever hoger dan lager
Hoogtes maken hem euforisch. Dus 
blijft hij ook in Saint-Hubert klimmen, 
bij “L’As de Pique”. Daarna trekt hij 
verder en verder, waar klimmers het 
harder te verduren hebben. Hij door-
kruist heel Wallonië om te oefenen op 

goede klimstructuren. Hij boekt snel 
vooruitgang en wordt op zijn elfde 
Belgisch kampioen! Dat zal hij blijven 
tot zijn zestiende. Dan krijgt hij de 
kans om lid te worden van het nati-
onaal jeugdteam en heel Europa en 
zelfs de wereld af te reizen om deel 
te nemen aan allerlei bekers en kam-
pioenschappen, met natuurlijk telkens 
weer sprekende resultaten.

Verzot op primeurs
Daarna wordt zijn verbetenheid op-
gemerkt tijdens zijn hogere studies. 
Zodanig zelfs dat hij aangetrokken 
wordt voor het Eliteteam van de 
Federatie, de ‘Club Alpin Belge’, om 
deel te nemen aan de expedities die 
ze organiseert. Hij gaat naar Canada 
en Venezuela, naar Patagonië en 
China, waar hij telkens weer speurt 
naar kliffen die nog nooit beklommen 

Stéphane 
HANSSENS, de kli
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er
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werden, om te slagen in die eerste 
beklimming. Deze ‘primeurs’ doen de 
ronde in de klimmerswereld. Er wor-
den films van gemaakt, die in de prij-
zen vallen op festivals van avonturen-
films zowat overal in de wereld.

Zijn laatste belevenissen
Die eeuwige zoektocht naar nieuwe 
klimgebieden bracht Stéphane on-
langs naar Namibië en Zuid-Afrika. “Ik 
ben naar ginder gegaan om aan blok-
klimmen te doen. Dat doe je zonder 
touw, maar met een bouldermat. Deze 
klimsport vraagt veel meer kracht 
en coördinatie dan ik tot nu toe ge-
wend was. Namibië is nog ongerept 
gebied voor klimmers. We gingen 
dus op zoek naar rotsen van kwaliteit 
en konden enkele mooie, zeer verti-
cale, ontdekkingen doen. Het is ook 
een prachtig land, met wondermooie 
landschappen, fascinerende dieren en 
een vriendelijke bevolking. We zijn er 
echt voor gevallen.”

Toekomstige projecten
Momenteel legt Stéphane zich eerder 
toe op de klimsport van hoog niveau 
dan op expedities, zoals vroeger. Zijn 
uitleg: “Nu ik wat ouder word, maak 
ik van mijn laatste periode gebruik om 
aan brute kracht en weerstand te win-
nen en zo mijn maximale puur sportie-
ve prestaties neer te zetten. Daarom 
train ik nu veel, zodat ik goed kan pres-
teren in wedstrijden. Ik wil eindigen in 
de top-acht van de Wereldbeker en 
het Wereldkampioenschap. Daarna 
kan ik de beste Belgische prestaties 
leveren op kliffen en ook in de we-
reldtop geraken. Daarom moet ik dus 
vaak naar het buitenland, zowel om te 
trainen als om resultaten te boeken. 
Als ik deze doelstellingen waarge-
maakt heb, zal ik aan nieuwe horizon-
ten gaan denken.”

www.stephanehanssens.be

MIJN ARDENNEN
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In zijn ogen 
zijn de Ardennen …

“Gewoon mijn thuis! Waar ik me goed 
voel. Ik ben dol op deze plek. Ik hou 
van de rust en kalmte die ik telkens te-
rugvind. Ik mis dat erg als ik in het bui-
tenland zit. Ik slaap nog altijd het best 
thuis. Ik herken typische kenmerken 
van de Ardennen een beetje overal in 
de wereld, maar nooit allemaal samen 
zoals hier. Die mix is belangrijk, een 
goede levenskwaliteit, een vrij ruw kli-
maat, toffe en beschikbare mensen, 
de vriendschap in de dorpen, open en 
beschikbare administraties, ruimte … 
Hier is alles mogelijk en hier heeft de 
mens ook nog niet al te veel verknald. 
De streek heeft dus uitstekende voor-
uitzichten, te meer daar de mensen 
hier zich sterk verbonden voelen met 
hun bodem.” 

Ben jij een echte Ardenner?

“Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik 
ben hier ook volwassen geworden. Als 
ik in het buitenland de vraag krijg van 
waar in België ik afkomstig ben, ant-
woord ik altijd de Ardennen. Ik denk 
dat ik de kracht en de heftigheid van 
het everzwijn in mij heb. Vroeger zeiden 
mijn vrienden altijd dat ik ook evenveel 
woog als ons symbool. Maar door al dat 

Blik op zijn Ardennen 
klimmen en presteren, gaat die vergelij-
king niet meer op. Ik ben trots en geluk-
kig dat ik Ardenner ben. »

Leven in de Ardennen is…

“Volop partij trekken van de levens-
kwaliteit hier, maar ook het harde kli-
maat aanvaarden. Het is een plezier 
en moet dat ook blijven. Het is een 
uitzonderlijke regio om te leren wat 
leven is. Hier kan je nog gezond leven. 
We hebben de voordelen van de stad 
binnen handbereik, maar leven toch 
in volle natuur! Het vrij ruige winterse 
klimaat heeft mij zeker geholpen om 
vol te houden in moeilijke omstan-
digheden tijdens expedities. Als kind 
woonde ik midden in de bossen van 
Saint-Hubert. Ik heb autistische trek-
jes en heb veel tijd nodig gehad om 
eigen werelden uit te bouwen, in het 
hart van de natuur. Ik zag reeën, ever-
zwijnen en herten achter in onze tuin 
voorbijkomen. Mijn liefde voor het 
natuurlijk milieu en zijn bescherming 
vloeide daar zeker uit voort.”

Wat bevalt je nog 
in de Ardennen? 

“De gastronomie en de landschappen. 
Ik beoefen hier graag natuursporten, 
zoals fietsen en lopen. Helaas voor mij 

is de Ardense bodem, die uit schist 
bestaat, niet ideaal voor klimmers. 
Anders zou het heerlijk zijn om hier aan 
mijn sport te kunnen doen. Een beetje 
zoals de regio ‘Fränkische Schweiz’ in 
Duitsland, één van de mythische klim-
locaties, die erg op de Ardennen lijkt, 
maar natuurlijk wel wat mist!” 

Als je nu drie plekken 
in de Ardennen zou 
moeten aanraden?

“De streek waar ik woon, is werkelijk 
geweldig. Mijn dorp Erneuville ligt 
op de hoogtes van de Ourthe, bij La 
Roche. Het is een plek die ik erg koes-
ter, voor de landschappen. En zijn ker-
missen! Toen we stedelingen naar hier 
hadden uitgenodigd, zouden ze de 
kermis wel eens komen temmen. Dat 
was een misrekening. De kermis heeft 
hen getemd, maar ze zijn blijven ko-
men. Spa-Francorchamps is ook een 
fantastische plek. In mijn ogen zijn ook 
de hellingen van La Redoute of van 
Stockeu meer dan de moeite waard. 
De landbouwbeurs van Libramont met 
haar nieuwe installaties is ongelooflijk. 
Al wie er nog nooit was, kan zich maar 
moeilijk voorstellen wat deze jaarlijkse 
afspraak inhoudt en teweegbrengt. 
De Ardennen zijn er op hun vrolijkst. 
Allen daarheen, zou ik zeggen!”
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De Semois ontspringt in Aarlen en loopt tot 
Monthermé, waar ze uitmondt in de Maas. Ze 
baant zich meer dan 200 km fors een weg door 
Belgisch Lotharingen, de Centrale en de Franse 
Ardennen. Het zou ons te ver brengen om hier 
alles te vertellen over wat zich om en rond de 
rivier afspeelt, dus houden we het op enkele 
minder bekende aspecten, die misschien ook 
minder spectaculair zijn, hoewel …

Volg ons langs schansen en leisteengroeves, 
ontdek pareltjes van landelijke architectuur 
en geniet van idyllische landschappen. De 
‘Transsemoisienne’ en een hele reeks beweg-
wijzerde paden en Grote Routepaden nodigen 
u uit om mee te gaan met de grillige kronke-
lingen van de mooie rivier, bijna haar hele reis 
lang. Zelf houden we maar hier en daar halt, om 
andere plekjes van deze prachtige vallei beter 
te belichten.

La Meuse

La Semois

La Rulles

La Vierre

Arlon
Vance

Etalle
Tintigny

Jamoigne

Les Bulles

Chiny

FlorenvilleChassepierre

Sainte-Cécile

Bouillon

Monthermé

Herbeumont

Mortehan
Cugnon

OP ONTDEKKING IN DE NATUUROP ONTDEKKING IN DE NATUUR
Tekst: Jacques Cornerotte
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De Semois, 
koningin van de meanders
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De bron van de Semois

Van de bron …
In het begin, in de rue Sonnetty in AARLEN, is onze rivier maar een streepje water 
dat enkele zijrivieren daarna zullen aandikken. De piepjonge Semois loopt als een 
kanaal door de hoofdstad, om dan met het water van de Rulles haar bedding te 
verplaatsen naar het midden van het MOERASGEBIED VAN VANCE. Deze zone is al 
meer dan vijftig jaar een natuurreservaat en werd vroeger als maaiweide gebruikt 
omdat ze vaak onderliep. Hier werd ook ooit turf gewonnen. Toen er niet meer aan 
landbouw werd gedaan, namen struiken het gebied beetje bij beetje in, waardoor 
het zijn originele karakter verloor.

Onvermoeibaar maaien en ontginnen de vrijwilligers van Natagora de 15 ha van het 
reservaat om deze vochtige weiden er weer te doen uitzien als vroeger. Ze krijgen 
daarvoor kostbare hulp van de Galloway-koeien. Wist u trouwens dat de bever zich 
hier ophoudt, en dan vooral langs de oude loop van de Semois, die in de jaren 1950-
1960 rechtgetrokken werd?

Naarmate ze verder westwaarts trekt, kronkelt de Semois er op los te midden van 
alluviale weiden aan de voet van de sinemuriene cuesta (asymmetrische heuvel). 
Vanaf TINTIGNY duwt de derde Gaumese cuesta onze Semois al een beetje naar de 
achtergrond. Ze is beter te zien van aan de kleine romaanse kerk van JAMOIGNE. 
Het barok geïnspireerde interieur van de kerk aan de rand van de rivier onder-
ging onlangs een zeer zorgvuldige restauratie. Het oogt fris en ietwat naïef. In LES 
BULLES ontmoet de Semois de Vierre, die uit de Ardennen komt. In het dorp staan 
nog twee molens. Noordwaarts klimmen de weiden langzaam naar het vroegere 
domein van Les Croisettes, het dorp SUXY en de Ardennen.

Van Jamoigne trekt de rivier verder naar Chiny. Ze komt langs MOYEN, waar de 
inwoners soms (ongewild) pootjebaden als Mevrouw Semois beslist om haar water 
wel heel hoog te laten gaan.

La RullesLa Rulles
La VierreLa Vierre

La SemoisLa Semois
Arlon

Vance

Etalle
Tintigny

Jamoigne

Les Bulles

Chiny

Blik op de Ardennen 12
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Firmin Marchal

De platbodems

Chiny, zetel van een graafschap?
Wist u dat het dorpje Chiny ooit de hoofdstad van een graafschap was? Zijn fort 
herinnert aan het middeleeuwse verleden. In de tweede helft van de negende 
eeuw werd Lotharingen versnipperd toen Lotharius II stierf zonder wettelijke 
erfgenaam. De gronden werden verdeeld over wat later Frankrijk zal worden, en 
het huidige Duitsland in grote trekken. Door machtsstrubbelingen ontstaan al-
lerlei prinsdommen en leengoeden, eeuwenlang de enige territoriale structuur in 
onze contreien. Het graafschap Chiny was een dergelijke eenheid. Het steunt op 
de andere belastinggebieden van Jamoigne, Chassepierre, Mellier en Orgeo. Zijn 
gezag wordt al vrij snel niet meer betwist en zijn macht neemt toe.

Het echte graafschap ontstond omstreeks 971, onder het bewind van Otto I. 
Twee graven zullen hun stempel drukken op de periode tot 1364. Arnold II re-
geerde veertig jaar lang en gaf het graafschap prestige en kracht. Onder zijn be-
wind zouden benedictijnen uit Calabrië zich omstreeks 1070 in het bosrijke dal 
van Orval komen vestigen zijn. Na hem zal Arnold IV een poging doen om het 
vroegere graafschap Loon te heroveren door Chiny te verkopen, maar hij slaagt 
niet in zijn opzet. Het is de laatste graaf van Chiny en de kortste regeerperiode 
in de geschiedenis van het graafschap. Het zal maar twee jaar geduurd hebben. 
Arnold, de vierde en laatste met die naam, stierf in 1373 in Luik. In 1364 ver-
kocht hij de laatste stukken van het graafschap aan de hertog van Luxemburg, 
Wenceslas van Bohemen.

… naar de Ardennen
In CHINY dringt de Semois in de 
Ardennen, met hun massieve rotsen 
en ingesneden valleien. Hier begint de 
Ardense loop van de rivier. Tot voor kort 
was de afvaart met platbodems van 
Chiny naar Lacuisine een grote toeristi-
sche attractie: anderhalf uur rustig dob-
beren, met enkel het geluid van het kab-
belende water onder het bootje en de 
sappige verhalen van de ‘veermannen’.

Firmin Marchal was één van hen, altijd 
met de pijp in de mond. Meer dan 60 jaar 
lang hanteerde Firmin, op zijn gekende 
rustige manier, zijn vaarboom (een lange 
stok om het schip voort te ‘bomen’ door 
de voet met ijzerbeslag op de bodem 
van het vaarwater te plaatsen en tegen 
het andere einde te duwen). Hij was de 
negentig voorbij toen hij in 2009 de 
overtocht over de Styx maakte. Met deze 
beminnelijke en zo discrete man – maar 
ook de andere jonge en minder jonge – 
verdween een bijna honderdjarig insti-
tuut, ook al kunnen er nog altijd kajaks 
gehuurd worden om op de rivier te varen. 
Toch is er nog hoop om deze idyllische 
tochten nieuw leven in te blazen (zie ‘Les 
barques de l’aube’ op pagina 61).

nr10 - zomer 201513
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een landerij van Orval
Conques is vandaag een vermaard hotel-restaurant. Maar dat heeft een rijk, zeer rijk verleden. 
Naar verluidt werd deze plek al in de zevende eeuw door monniken bewoond. Op het eind van 
de twaalfde eeuw zal Lodewijk, graaf van Chiny, het domein aan de gemeenschap van Orval 
schenken. Meteen vestigden zich bekeerlingen in wat één van de schuren van Orval zal worden.

Halfweg de zeventiende eeuw is Conques een grondgebied van 320 hectare! Het is Charles 
de Bentzeradt, de abt die Orval hervormde, die beslist om er een studiecentrum voor zijn 
monniken van te maken. De schuur wordt dan omgebouwd tot priorij. In 1795 wordt de abdij 
van Orval vernield door de troepen van generaal Loison. Hij dwingt de abt en de gemeen-
schap om zich terug te trekken in Conques en in de schuilplaats van Luxemburg. De kleine 
gemeenschap wordt op 20 december 1796 verjaagd en raakt zo versnipperd. Vijftig jaar later 
wordt Conques als nationaal goed verkocht. Verschillende eigenaars volgen elkaar op en res-
taureren de kleine priorij beetje bij beetje. Daarbij hoort Alphonse de Prémorel, een man van 
de letteren, liefhebber van archeologie en wetenschappen.

In 1913 komen de gemeenschap van de benedictijnenabdij van Saint-Wandrille (Normandië) 
en haar abt, dom Pothier, die onder meer de Gregoriaanse gezangen in eer herstelde, zich in 
Conques vestigen. Dit is het gevolg van de wet-Combes die de scheiding tussen kerk en staat 
vastlegt. De kleine gemeenschap keert in 1931 terug naar Frankrijk. In 1963 wordt de priorij 
gerenoveerd en verbouwd tot hotel. Het huis staat bekend voor zijn mooie kader uiteraard, 
maar zeker ook voor zijn keuken en hartelijk onthaal.

Fraaie meanders
In LACUISINE loopt de rivier weer door Belgisch Lotharingen. Hier 
drijft ze het rad van de molen van Louppe aan. Dit mooie bouwsel 
werd een zagerij, om vervolgens een plaats te krijgen op de inventaris van het 
Waals erfgoed. Na Lacuisine flirt de Semois weer met de sinemuriene cuesta, 
aan de voet van FLORENVILLE. Aan het kampeerterrein trekt een vreemd ge-
bouwtje uit zandsteen van Fontenoille de blik met zijn heel aparte vorm. Het is 
de ‘Poivrière’, de enige nog zichtbare getuige van het stelsel van schansen dat 
in de zeventiende eeuw onder Lodewijk XIV werd aangelegd om de noordooste-
lijke flank van het Franse koninkrijk te beveiligen. Zo verdedigden achtentwintig 
schansen de oversteekplaatsen, wegen en beken langs de Semois.

Daar is CHASSEPIERRE al. Het dorp ligt in een uitgestrekte vallei van de Semois 
en werd geboetseerd door de rivier die hier vroeger liep. Chassepierre wist een 
indrukwekkend architecturaal erfgoed te bewaren: de Saint-Martinkerk, de pas-
torie en een reeks traditionele huizen, het ene al mooier dan het andere. Kent 
u de ‘Trou des Fées’? Dat is een grot onder de oude molen die tegen het 
kerkhof van het dorp aanleunde. Deze voor de streek typische kalkafzet-
ting werd gevoed door de rivier die zich van de hoogtes in het dorp stort-
te. Voorbij Chassepierre begint de Semois aan haar echte Ardense route. 
Geleidelijk snijden alsmaar meer meanders de vallei in. Dit is wellicht het 
mooiste stuk van het lange parcours naar Monthermé.

De Priorij van Conques,

Hostellerie Prieuré de Conques****
Châteaux et Demeures de Tradition

www.conques.be
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Chassepierre

Sainte-Cécile

Herbeumont

Conques

Chiny

De ‘Poivrière‘



Het rad van 
de Louppe-molen 

in Lacuisine

Eén van de grensstenen van het domein van Orval

De verlaten meander van de Semois

De Semois in Lacuisine

De Semois in Florenville

Ze geeft een likje aan het DOMEIN VAN 
‘LES EPIOUX’ op haar rechteroever en 
gaat dan op weg naar Conques en 
Herbeumont. Maar hier is nog eerst de 
‘VANNE DES MOINES’ een stuwdam van 
grote leistenen, die waarschijnlijk werd 
opgetrokken door de bekeerlingen die 
in de schuur van Conques woonden, 
toen eigendom van de abdij van Orval. 
Hij was ongetwijfeld bedoeld om de 
woelige rivier onder controle te hou-
den als het water opkwam.

Een kilometer verder langs de rivier 
is op de hoogtes nog een schans te 
vinden, die zich echter maar moeilijk 
laat zien. ‘Les Mauleux’ werd in 1974 
blootgelegd en kijkt 25 meter hoog uit 
boven de Semois. Eerst werd gedacht 
dat de funderingen uit de ijzertijd da-
teerden, maar dat klopt niet. De plek 
werd in het begin van de achttiende 
eeuw ingericht. Met een klein trape-
zium dat beschermd wordt door een 
omheining en opgehoogde aarde kon-
den de rivier en de kruising van twee 
verbindingen in het oog gehouden 
worden: in het noorden Herbeumont, 
Martilly naar Neufchâteau en in het 
zuiden Chassepierre en dus Frankrijk 
via Muno en Yvois. Deze schansen 
werden bewaakt door mannen die in 

de omliggende dorpen door de lokale 
autoriteiten opgevorderd werden. In 
een document uit 1706 of 1707 licht de 
Zonnekoning deze voorzieningen toe.

Voorbij de ‘ROCHE DU CHAT’, op de 
rechteroever, komen we in CONQUES, 
in een brede meander van de rivier. Dit 
dal telt drie vijvers. Maak er een rustige 
en makkelijke wandeling rond en mis-
schien komt u onderweg één of meer 
van de vele plaatselijke steenschapen 
tegen. In het begin van deze wandeling 
ligt, goed verscholen, een geslepen 
kalkzandsteen met een kruis op beide 
zijden. Dit is één van de talrijke afbake-
ningen van het domein van Orval. Het 
gaat natuurlijk om een abdijkruis.

nr10 - zomer 201515

OP ONTDEKKING IN DE NATUUR



Hoezo, toen u het dorp binnenreed, hebt u het imposante metselwerk op het 
rotsuitsteeksel links niet gezien? Deze oude middeleeuwse burcht die vier eeu-
wen lang de vallei bewaakte, valt nochtans op!

“Het kasteel wordt voor het eerst vernoemd in 1258”, vertelt Michel. “Het zal pas 
verdwijnen onder de kanonskogels van de Fransen in 1685. Het zal dus 400 jaar 
lang de vallei beschermd hebben!” In 1973 startten André Matthys en Guido 
Hossey met opgravingen op de site. Michel: “Het is dankzij hen dat we het hele 
verhaal van het oude gebouw hebben kunnen schetsen, met alle aanpassingen 
naargelang de evoluties van de oorlogskunst.”

Wanneer de gemeente in de jaren 1990 beslist om het imposante monument 
dat boven de Semois uittorent, te restaureren, krijgt Michel het voorrecht om 
de mogelijkheden voor de renovatie en de versteviging van de eerbiedwaar-
dige stenen te onderzoeken. Geen sinecure, want het goed is beschermd als 
belangrijk erfgoed van het Waals Gewest. “Dat was inderdaad een hele opgave” 
beaamt Michel. “De opmaak van een inventaris, stabiliteitsstudies, de krachtlijnen 
en opties van het project bepalen … ik heb er veel dagen aan besteed.” Gelukkig 
kon ik rekenen op de onvoorwaardelijke steun en kennis van André Matthys, toen 
Inspecteur-generaal van de Divisie Monumenten, Landschappen en Archeologie. 
We moesten de stenen ‘ontcijferen’, inzicht krijgen in de opeenvolgende verbou-
wingen en het originele aspect van het kasteel benadrukken. Aan de ene kant is er 
de natuurlijke bescherming met een steile helling van meer dan 100 meter boven 
de Semois in het zuiden, en anderzijds is het noorden beschermd door grachten, 
een kasteeltje en een ophaalbrug die de toegang tot het bolwerk bemoeilijken. 
Daarnaast moesten ook de bomen die de hele site hadden ingenomen, omgehakt 
werden. Dat was ook al geen klein bier.”

Al deze uitleg maakt duidelijk dat het bouwsel zeer goed ingericht was om een 
hele organisatie te huisvesten: stallen, kelder, watertank, keukens, oven, bakhuis 
en de donjon met een muurdikte die blijft verbazen …

Michel gaat verder: “We wilden de torens gebruiken om de bezoeker de hele 
versterking te doen ontdekken, ook de bastions uit de vijftiende en de zestiende 
eeuw, maar tegelijk om een mooi uitzicht te bieden op het dorp in het noorden, op 
de vallei van de Semois en op het Riddergraf in het zuiden.”

Het wordt tijd om deze plek, waar de wind vrij spel heeft, te verlaten. Het dorp wacht 
op ons. Hier oogt de plaatselijke architectuur al anders. De huizen zijn lager, hebben 
brede puntgevels met kleine openingen en zijn opgetrokken uit het schist dat hier 
meester is. We zijn hier op het raakpunt tussen de Ardennen en de Gaume.

Michel Lepère, 
vriend van het kasteel
Nu zijn we aangekomen in 
HERBEUMONT. Dit is het moment om 
Michel Lepère te ontmoeten. Als ar-
chitect en kind van de streek met een 
grote passie voor oude stenen, werd 
Michel bijna vanzelf een spil van de 
‘Vrienden van het Kasteel’. Net als 
zijn bijna-buur Claude Jacques, die 
afstamt van een oude familie bos-
wachters uit Herbeumont. Hij kent 
wat van zijn regio. Samen met andere 
‘Vrienden van het Kasteel’ schuimden 
ze jarenlang alle mogelijke besturen 
en ministeries af om het eerbiedwaar-
dige kasteel uit zijn as te doen herrij-
zen. Mannen met een passie, dus!

Het kasteel van Herbeumont met  
uitzicht op de ‘Tombeau du Chevalier’

www.herbeumont-tourisme.be
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Einde van het parcours (of toch bijna)
We dalen nu af naar CUGNON. Onderweg houden we wel even halt, achter de in 
het schist uitgehouwen bijna rechthoekige bocht, die het kruispunt van de weg 
naar Mortehan en naar Bertrix aankondigt. Aan de voet van de rots rechts, ligt 
een bijna volledig opgevulde holte. Dit is de ingang van de piepkleine leisteen-
groeve ‘ARDOISIÈRE DE LA FORTELLE’. Ze werd waarschijnlijk geopend in 1849 
en bleef in werking tot 1886, om dan volledig in de vergetelheid te belanden.

Een kleine omweg die echt de moeite waard is, zal ons naar Mortehan leiden, waar-
schijnlijk het dorp met het grootste aantal beschermde monumenten samen. We 
kiezen er twee uit: deze mooie hoeve die zo kenmerkend is voor de vallei van de 
Beneden-Semois, en het kleine kerkhof aan de rand van de fluisterende Semois. De 
grafstenen alleen al vatten de geschiedenis samen van dit pakkende land.

Zo eindigt deze eerste – zeer onvolledige – rondleiding van de lange vallei van 
de Semois. We hadden het kunnen hebben over het Kasteel van de Feeën of 
over de grot van de heilige Remaclus, over het snoer van ‘fabrieken’ langs de 
Semoy in Gespunsart, over Château-Regnault, over de tram van Bouillon aan 
de Franse grens, over Rimbaud en zijn avonturen in Charleville … Dat zal voor 
een andere keer zijn. We moeten redelijk blijven en stof overhouden voor nog 
meer verhalen over de mooie Semois. U blijft een trouwe lezer van Blik op de 
Ardennen? Tot binnenkort, dan.

In de voetsporen van de steenhouwers
Tot eind de negentiende, zelfs begin de twintigste eeuw, weerklonk hier het tak-tak 
van de leisteenwerkers (scailtons). Zij bewerkten onvermoeibaar de leistenen die uit 
de ingewanden van de Centraal-Ardense bodem opgehaald werden*. Langs de beek 
die van boven Saint-Medard naar beneden druist, zijn zowat overal nog resten van 
deze nijverheid te vinden. Steenbergen, ingangen van galerijen, gebouwen in puin, 
hydraulische installaties vertellen vandaag over de zware arbeid van de mannen uit 
deze streek. Zij bonden telkens weer de strijd aan met de natuur om de leisteen te 
ontginnen die de faam van de regio maakte. En dan is er nog die ontroerende kapel 
die opgedragen is aan de heilige Barbara, zoals iedereen weet de beschermheilige 
van de mijn- en groevewerkers. Wist u dat de monniken van Orval hier ook leisteen 
ontgonnen? In het pakkende boek “Les chatons gelés” legde Marcel Leroy, die hier 
geboren en getogen is, het moeilijke leven van de leisteenwerkers vast, met de bijho-
rende armoede, alcohol en de silicose (longziekte), die de mannen langzaam doodde.

Herbeumont

Mortehan
Cugnon

Conques

De ingang van de leisteengroeve van Forterelle

Mortehan De kapel van de heilige Barbara

* Zie Blik op de Ardennen nr3 - maart 2013
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BLIK VAN DE JONGEREN
Tekst en foto’s: Jacques Cornerotte



Er zijn kinderen (en papa’s) die 
graag met elektrische treintjes 
spelen. En dan zijn er anderen die 
met echte treinen spelen (maar is 
dat wel spelen?), treinen die reizen, 
die doen dromen, die weer aan de 
kindertijd doen denken. Het zijn 
die mensen die we vandaag gaan 
ontmoeten. Zij zijn helemaal in de 
ban van locomotieven en treinstel-
len, weten alles af van ballast en 
kraagschroeven, krijgen maar niet 
genoeg van spooravonturen, ver-
zamelen fervent smeerkannetjes 
en zijn niet weg te slaan uit spoor-
wegmusea. Zelf zeggen ze dat hun 
‘ziekte’ ongeneeslijk is. Instappen 
dus op perron twee!

Een stukje geschiedenis
De tramlijnen die eind de negentiende eeuw waren aan-
gelegd, verdwijnen na de Tweede Wereldoorlog beetje bij 
beetje. Ook bij ons trekt de tram het niet meer. De plat-
telandstram maakt stilaan plaats voor bussen, die sneller 
zijn, meer comfort bieden en vooral zuiniger rijden. De lijn 
Bastenaken-Martelange is het laatste stuk tramsporen dat 
nog in werking is in Belgisch Luxemburg. In Erezée valt al-
les stil eind augustus 1960. Gelukkig ontmantelt de NMVB 
niet onmiddellijk de hele lijn, terwijl de afbraak ergens an-
ders in de provincie al aan de gang is. Nu blijven dus nog 
enkel de tram van de grotten en wat de Toeristische tram 
van de Aisne zal worden (Tramway touristique de l’Aisne - 
T.T.A.) over. 

Een moeizame start 
De vzw ‘Tramway touristique de l’Aisne’ stort zich in 1965 in 
een groot avontuur. Ze ijvert voor het behoud van een deel 
van de lijn. De bomen die hier al wortel schoten, moeten 
gesnoeid, bepaalde spoorstroken en dwarsliggers moeten 
vervangen worden. In 1966 ondergaat het dieselvoertuig 
AR 133 (autorail) een grondige renovatie in de werkplaat-
sen van de NMVB, om dan terug te keren naar Erezée.

Het park rollend materieel van de jonge vereniging breidt 
geleidelijk uit. En nog niet weinig. In 1967 en 1968 komen 
twee stoommachines aan in Erezée. Een derde stoomrijtuig 
zal iets later volgen. De lijst wordt daarna nog aangevuld 
met vijf dieselvoertuigen. 

Maar de grote trots van onze vrienden van de T.T.A. is het 
Koninklijke rijtuig van de Ardennen, dat door de vzw in zijn 
oorspronkelijke staat hersteld werd. Het werd in 1907 aan-
gekocht door de Franco-Belge en speciaal ingericht om de 
koninklijke familie tijdens haar verblijf in haar kasteel in de 
Ardennen2 – lees Ciergnon – naar de grotten van Han te 
voeren vanuit Rochefort. Het ziet er ook indrukwekkend uit 
in zijn mooie groen- en roomkleurige pak. Als het druk is 

in de zomer worden de open wagens met enkel een dak 
ingezet, die van de lijn van de grotten van Han afkomstig 
zijn. Het is een heus uitstalraam van de Waalse buurtspoor-
wegen, die opwaardering verdienen.

Volop projecten
“Een handvol begeesterde liefhebbers nam de fakkel over 
na een moeilijke periode,” vertellen de twee Claudes, Fiévez 
de voorzitter en Leroy, bestuurder van de vzw. “Iedereen 
weet dat vrijwilligers hun grenzen hebben en dat de vereni-
gingen het soms allemaal niet meer aankunnen.” De huidige 
ploeg werkt zich echter uit de naad om de prestaties en de 
infrastructuren van de kleine Ardense tram te verbeteren!

Sinds de oprichting en de opening van het ‘station’ van 
Pont d’Erezée, waarmee de vereniging kan tonen wat ze 
waard is, denken de musketiers van de T.T.A. nog aan ande-
re eerder ambitieuze projecten. Ze zouden graag – en vol-
ledig terecht – de hele collectie rijtuigen extra in de schijn-
werpers plaatsen op de site van de stelplaats van Blier. Het 
materiaal dat nog werkt en de drie stoommachines – die 
trappelen van ongeduld om weer het spoor op te gaan – 
staan beschut, maar toch … 
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V.l.n.r.: Claude Fiévez, Nicole Lemmens, 
secretaresse van de vzw en Claude Leroy 
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De ruimte heeft vooral veel weg van een stelplaats. Erg 
mooi oogt het niet, overal ligt materiaal van mindere waar-
de en slingeren onderdelen rond. Dat spreekt toeristen niet 
erg aan. “We kunnen niet overal zijn”, verdedigt Claude 
Fievez zich. “Te meer omdat we net grote werken achter de 
rug hebben waar we niet weinig trots op zijn: de verlenging 
van de lijn van Dochamps tot de ‘col’ van Lamorménil.”

Afbraak van de oude spoorlijn, grondwerken, plaatsing van 
een nieuwe ballast en van het nieuwe spoor over drie ki-
lometer… het ziet er allemaal erg fraai uit. Het geeft allicht 
een goed gevoel om dit spoorvak een mooie bocht te zien 
nemen en dan te zien uitlopen in de site van het oude sta-
tion van Lamorménil. Ze mogen fier zijn op hun werk en op 
de zorg die ze besteedden aan dit baangedeelte dat de lijn 
nu zowat 12 km lang maakt! Als toemaatje biedt dit stuk 
ook nog een oogstrelend uitzicht op de landschappen die 
zo kenmerkend zijn voor de streek. Het zal in het nieuwe 
seizoen van 2015 in gebruik worden genomen.

“Maar we zouden in Blier toch graag een echt duidingscen-
trum willen oprichten,” voegt Claude Fievez toe. We weten 
intussen hoe volhardend ze zijn en twijfelen er niet aan dat 
de leden van de vzw hun doel zullen bereiken. Ze beschik-
ken over het nodige materiaal, over het oude gereedschap 
en ze weten wat ze doen. Nu ontbreekt alleen nog… het geld.

Een ware passie

Met zijn vrolijke blik, zijn dikke snor en het uniform van de 
buurtspoorwegen (blauwe stofjas en pet), weet hij zijn leef-
tijd (hij is 80) goed te verbergen. Albert Van Vaerenberg is 
een man van het spoor. Na een goedgevulde loopbaan bij 
de MIVB werkt hij mee aan de volledige vernieuwing van de 
Kustlijn. Lasplaten, dwarsliggers, ballast hebben dus geen 
geheimen meer voor hem.

In de vroege ochtend vertrekt hij van de stelplaats in Blier, op 
zijn eentje, aan het stuur van de autorail-trekker om de wis-
sels van Dochamps een onderhoudsbeurt te geven. Als hij 
erop attent wordt gemaakt dat op bijna alle klembouten de 
letter ‘B’ gedrukt staat en ze dus van de NMBS komen, klimt 
hij weer in zijn rijtuig, rommelt eventjes om dan zegevierend 

Albert Van 
Vaerenberg
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1 Lied van André Claveau.
2 Wist u dat er een halte ‘Château d’Ardenne’ werd gebouwd, zo dicht 
mogelijk bij het kasteel van Ciergnon, op de lijn 166 Dinant – Bertrix? 
Deze halte in neo-middeleeuwse stijl was bereikbaar met de koets via 
een helling die rechtstreeks naar het kasteel van Ciergnon leidde. Ze 
bleef vrij goed bewaard tot vandaag.

Erezée – C1

weer buiten te stappen met een bout vol smeerolie met de 
letters “CV” (van chemins de fer vicinaux of buurtspoorwe-
gen). De dekselse man heeft ook op alles een antwoord! Op 
de vraag wat moeder de vrouw daar allemaal van denkt, 
luidt het nog altijd even guitig: “Ze verdraagt het.”

Een al even bezeten vrijwilliger is Cédric, hij wordt onze 
conducteur van de dag. ‘Bezeten’ is nog zacht uitgedrukt. 
Als hij niet in het Luikse Museum van het Openbaar Vervoer 
zit, waar hij vrijwilliger is, kan je hem vinden in Erezée, aan 
het stuur van een autorail.

Het is de jongste machinist en geloof het maar, hij behan-
delt de eerbiedwaardige machine met de grootste zorg. 
Ook al spartelt de snelheidsbak soms tegen, het loopt al-
lemaal even zachtjes. Vanochtend krijgen we trouwens het 
gezelschap van een andere vrijwilliger die vrij nauw betrok-
ken is bij de goede werking van de vzw. Alain is een goed-
lachse man, maar maakt toch indruk met zijn reglementaire 
pet en NMVB-epauletten. Hij ziet toe op de veiligheid, de 
bediening van de wissels en de overwegen.

Zin om ook te dromen?
Wie dus zin heeft om alles wat trager te doen, de geur van 
olie wil opsnuiven, wielen wil horen knarsen op de wissels 
en in de bochten, wie terug wil gaan naar de tijd van onze 

overgrootouders, toen het allemaal niet zo jachtig hoef-
de, trekt met het hele gezin naar Erezée voor een heer-
lijk ontspannen reisje.

Na aankomst is het gewoon braaf wachten op het per-
ron tot de kleine rood- en roomkleurige tram zich ron-
kend en fluitend aankondigt. Het wordt een magisch 
moment, terug in de tijd, in het gezelschap van mensen 
die houden van hun materiaal en hun lijn die ze als hun 
broekzak kennen.

TRAMWAY TOURISTIQUE 
DE L’AISNE (T.T.A. asbl)
rue du Pont d’Erezée
B-6997 Erezée
+32 (0)86 47 72 69
info@tta.be
www.tta.be

V.l.n.r.: Albert, Cédric en Alain
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Eind de negentiende 
eeuw wordt Luxemburg 
eindelijk aangesloten op 
de grote spoorweg. De lijn 
werd tussen 1854 en 1858 
aangelegd (een kracht-
toer, gezien het profiel 
van de lijn in Mirwart en 
Poix-Saint-Hubert) en de 
‘Compagnie du Grand 
Luxembourg’ verbindt 
Brussel met Luxemburg, 
met twee aftakkingen 
naar de Ourthe (vanuit 
Marloie) en Bastenaken 
(vanuit Libramont).

De Ardense dorpen kunnen echter nog altijd maar enkel 
gebruik maken van wegen die niet altijd in goede staat zijn. 
Hoe kunnen ze uit hun isolement worden gehaald? In 1885 
wordt de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen 
(NMVB) boven de doopvont gehouden. De regering van 
die tijd geeft haar de opdracht om lokale tramwegen aan 
te leggen en uit te baten in gebieden 
die nog niet worden aangedaan door 
de spoorwegen. Het is duidelijk dat 
alle mogelijke notabelen en politici 
van de provincie zich alle moeite zul-
len getroosten om de tram naar dit of 
dat dorp of gehucht te halen, want een 
dergelijke lijn bood uitzicht op econo-
mische welvaart.

Het is een tijd van eindeloze intriges 
en ‘machinaties’. Maar ons Luxemburg 
zal uiteindelijk in alle richtingen gedekt worden. De inwo-
ners en de kleine industriëlen die in die tijd ons economisch 
weefsel vormen, zijn in hun nopjes. De trams voeren voort-
durend levensmiddelen, hout, stenen af en aan.

De lijn Melreux-Hotton-Manhay zal geleidelijk worden ge-
bouwd tussen 1908 en 1911 of dus drie jaar vóór de Eerste 
Wereldoorlog. De lijn 516 is maar één van de talloze scha-
kels die het westen en het oosten, het noorden en het zui-
den van Luxemburg met elkaar verbinden. Een voorbeeld? 
Het was volkomen mogelijk om van Ethe naar Marche-en-
Famenne te ‘trammen’ (via de lijnen 502 Ethe-Aarlen, 516 
Aarlen-Martelange en 517 Martelange-Bastenaken-Marche). 

Maar daar was wel veel 
geduld voor nodig, want 
de tocht duurde twee 
dagen!

De metersporige tram 
doorkruist de hele 
Ardennen, meestal door 
valleien om al te steile hel-
lingen te vermijden. Door 
de vrij krappe boogstra-
len en het relatieve ge-
mak waarmee het spoor 
in gebruik kan worden ge-
nomen, kunnen de ingeni-

eurs van de NMVB al snel een heel netwerk uittekenen en 
bouwen. Dat zal zijn hoogtepunt kennen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, met meer dan 4800 km tramlijnen in België!

In de Ardennen

In het begin werden de goederentreinen (met hout, vee, 
steenkool, aardappelen, enzovoort) en de reizigerswa-

gons getrokken door stoomlocomotie-
ven (meestal ‘types 18’, zoals de drie 
exemplaren die bij de T.T.A. worden 
bewaard). Vanaf 1930 en op bepaalde 
lijnen (zoals Sainte-Cécile-Florenville-
Marbehan) experimenteert de NMVB 
nochtans met vreemde machines. Het 
gaat aanvankelijk om twee Saurer-
bussen op benzine, waaronder achter-
aan metalen aandrijfwielen en vooraan 
een draaistel worden geplaatst. Ze 
krijgen respectievelijk de naam AR 1 

en AR 23. Origineel aan deze autorails is dat ze maar één 
stuurcabine hebben. Aan het eind van de lijn tilt een dom-
mekracht onder de carrosserie ze op om ze om te draaien 
zodat ze de terugweg kunnen aanvangen.

Vanaf de jaren 1934-1935 wordt de stoomtractie geleidelijk 
vervangen door autorails (AR 93 en 133) en na de oorlog 
door autorails-trekkers (ART 50, 69 en 123), die uitgerust 
zijn met krachtige dieselmotoren van Amerikaanse oor-
sprong. Deze motoren met een paardenkracht van 150 pk 
kwamen van overtollige tanks van het Amerikaanse leger! 
Nochtans zullen de ‘stoommachines’ tijdens de oorlog 
weer ingezet worden door de rantsoenering van diesel.

De tram in de Ardennen: 
een (te) korte geschiedenis

3 Naar het schijnt leverde De Dion-Bouton in die zelfde jaren ’30 een reeks van vijf autorails, op basis van hetzelfde principe, aan de NMVB. 
Maar niets is minder zeker.

BLIK VAN DE JONGEREN
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Historisch Erfgoed

Activiteiten

Wandelingen

 Streekgerechten

In het hart van de Ardense bossen, ontdekt een 
authentiek erfgoed van de Waalse 
plattelandswereld van de 19de eeuw.

Agenda van onze animaties :
www.fourneausaintmichel.be 

Domein Fourneau Saint-Michel
Fourneau Saint-Michel, 4
B-6870 Saint-Hubert
+3284 21 08 90 
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be



De 81ste BEURS VAN LIBRAMONT 
loopt van vrijdag 24 tot maandag 
27 juli 2015. 

Het is een jaarlijks reusachtig uitstal-
raam van alles wat met het leven op 
het platteland te maken heeft, van 
machines tot teelt, van bosbouw tot 
agrovoeding en ook tuinbouw. Maar 
ook onderzoek, onderwijs en cultuur 
komen hier aan bod. Het is momen-
teel de grootste Europese jaarlijkse 
expo in openlucht, die gezwind de 
kaap van de 200.000 bezoekers 
rondt. Achter dit evenement schuilen 
mannen en vrouwen, ‘kinderen van 
de aarde’, exposanten, politiemen-
sen, mensen met een passie … die van 
de Beurs maken wat ze is.

dat is de Beurs!
ook<

Wij zullen er zijn!

LA FOIRE DE LIBRAMONT
Libramont Exhibition & Congress
rue des Aubépines, 50
B-6800 Libramont 
+32 (0) 61 23 04 04
www.foiredelibramont.be

Libramont – B3

LA FOIRE DE LIBRAMONT
Libramont Exhibition & Congress
rue des Aubépines, 50
B-6800 Libramont 
+32 (0) 61 23 04 04
www.foiredelibramont.be

Libramont – B3
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SPIROU ALS VOORBEELD 

Michel Bulteau is bestuurder van 
het ‘Stud-Book du Cheval de Trait 
Ardennais’, het stamboek van het 
Ardense trekpaard, vicevoorzitter 
van de Koninklijke maatschappij die 
de beurs organiseert en bestuurder 
van LEC (Libramont Exhibition & 
Congress). Hij is een gepensioneerde 
leerkracht, maar kan nog ‘goed mee’, 
zoals hij zelf zegt, en besteedde maar 
al te graag de tijd die vrij kwam aan 
dit dier, dat ook zijn grote passie is.

Een zuiver product van 
ons Ardens erfgoed

“De eerste Beurs vond plaats op 8 mei 
1927, een jaar na de oprichting van de 
‘Société du Cheval de Trait Ardennais’ 
en bracht toen 130 stuks bij elkaar. We 
wilden dit kleine Ardense paard, dat 
een trekpaard maar geen werkpaard 
is, beschermen. Dat wil zeggen op 
commercieel vlak, maar ook zijn iden-
titeit beschermen, als een zuiver pro-
duct van ons Ardens erfgoed. Door 
de jaren heen lieten we verkopers van 
voedingswaren, machines toe… En de 
Beurs groeide en groeide. Vandaag 
staat ze bekend als een moderne beurs 
met een grote verscheidenheid.”

Nauw verbonden

Op de vraag welke plaats het Ardense 
trekpaard vandaag bekleedt, ant-
woordt Michel Bulteau: “Er waren 
evenveel wedstrijden als Beurzen, of 
81 in 2015. Er was nooit een Beurs 
zonder prijskamp en omgekeerd. De 
twee zijn nauw verbonden. De Raad 
van Bestuur van de Beurs moet voor 

de helft uit fokkers be-
staan, zodat het paard 
dat commercieel niet 
meer zo belangrijk is als 
vroeger, het onbetwist-
bare symbool van de 
Beurs van Libramont 
blijft. Het is niet nodig 
om een landbouwer te 

zijn om trekpaarden te fokken. Het 
volstaat om een passie te hebben voor 
dit paard en over een stukje grond te 
beschikken. Veel fokkers hebben maar 
weinig dieren. Persoonlijk heb ik drie 
trekpaarden. Op de Beurs bied ik ze 
aan voor de gespannen, niet voor fok-
kers. Zo heb ik veel tijd om promotie 
te maken. Ik verwelkom bijvoorbeeld 
buitenlandse delegaties die ik in con-
tact breng met onze fokkers.”

Verliefde fokkers

“We hebben vooral jonge fokkers no-
dig, die echt verliefd worden op onze 
Ardenners en die samen met ons het 
ras willen laten voortbestaan en het 
een interessante toekomst willen ge-
ven. Via de gespannen bouwden de 
jongeren een stevige faam op in het 
mennen van de Ardenners. Ze hebben 
nadien hun eigen paarden gekocht. 
Een mooi voorbeeld is Sébastien 
Rigaux. Van de aanspanning stapte hij 
over naar fokken. De Ardenner is een 
zeer sociaal dier. Het kan in handen 
van veel mensen worden gegeven, 
mits wat lering. Het is een vriendelijk 
dier!” 

De toekomst van 
het trekpaard

“Deze ligt enerzijds in 
de fokkerij om het be-
stand groot genoeg te 
houden en de nefaste 
gevolgen van inteelt te 
vermijden. Anderzijds 
is het ook zaak om 
voldoende paarden te 
produceren die kun-
nen gebruikt worden. 

Het Ardense trekpaard kan een gezel-
schapsdier zijn, maar is op de eerste 
plaats gemaakt om te werken. Door 
de genetica en de juiste kruisingen 
moet een sportievere Ardenner met 
meer uithoudingsvermogen gepro-
duceerd worden. Als leraar heb ik zelf 
geleerd dat goede lessen uit de ge-
schiedenis soms een goede toekomst 
voorbereiden. De geschiedenis van 
ons paard gaat terug tot Spirou, de 
internationale kampioen van de prijs-
kamp in 1900. Een echt trekpaard dat 
toen voor licht transport werd ingezet 
en tot een heus symbool uitgroeide. 
Het was vrij krachtig en kon meer dan 
500 kilogram trekken. Het diende on-
der meer in het leger om kanonnen 
voort te trekken. Spirou toont hoe het 
Ardense trekpaard er in 2050 moet 
uitzien.”

www.chevaldetraitardennais.be

EEN FEESTELIJKE, 

GEZELLIGE 

PLATTELANDSSFEER

De familie van Théo Mars had trek-
paarden en hij heeft er dan ook al 
sinds zijn kindertijd een (hele grote) 
boon voor. Sinds zowat twintig jaar is 
hij een kostbare spil in een jumping 
van de Beurs, die aan de 63ste editie 
toe is. 
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Een heel bijzondere wedstrijd

“Goede infrastructuren zijn belangrijk 
om ruiters met faam aan te trekken. 
Er werd de voorbije vijf jaar veel ge-
ïnvesteerd. Dankzij de hulp van het 
CTA (Centrum voor Geavanceerde 
Technologie), de Adeps (Franstalige 
tegenhanger van Bloso), de provin-
cie en Meta Events kon onze jumping 
zich nieuwe gebouwen en een nieuwe 
piste veroorloven. De ruiters zijn er 
het algemeen over eens dat dit één 
van de mooiste wedstrijden is die er 
zijn. Wij doen er alles aan om ook een 
organisatie van topniveau te waarbor-
gen. Libramont was altijd al een bij-
zondere wedstrijd omdat de mensen 
altijd kwamen om te feesten. Die fees-
telijke en gezellige plattelandssfeer 
vind je nergens anders, denk ik. De 
datum is ook goed gekozen. Het is va-
kantie en de mensen hebben dus tijd. 
De ruiterkring van Libramont die de 
jumping organiseert, moet de inschrij-
vingen beperken om de kwaliteit van 
de wedstrijd te vrijwaren. In 2014 was 
het maximaal aantal deelnemers al 
om 10 uur op de eerste dag gehaald, 
met 1400 inschrijvingen van paard en 
ruiter. Gelukkig kunnen wij rekenen op 
een team zeer bereidwillige vrijwil-
ligers, die hulp krijgen van leerlingen 
van de afdeling paardenberoepen van 
de school van La Reid.”

Internationale ambities?

“Wij verwelkomen de top van de rui-
terliga Wallonië-Brussel. Dat is mooi 
om mee uit te pakken. Op zondag 
komt er erg veel volk. De grote prijs, 
een VW Amarok die een caravan kan 
trekken, de Waalse Bekers voor scho-
len, van senioren en junioren, lokken 
ook veel ruiters die er zich willen on-
derscheiden. Er is ook een pistemees-
ter en een juryvoorzitter van interna-
tionaal niveau. De verleiding is groot 
voor onze organisatoren om interna-
tionaal te gaan. Maar dat vraagt as-
tronomische budgetten. En we leven 
nu eenmaal niet in een regio waar 
sponsors dik gezaaid zijn. We zouden 

ook aan gezelligheid inboeten. De 
beroeps komen met indrukwekkend 
materiaal. Onze regionale en lokale 
ruiters en ook onze buren, uit het 
noorden van het land, Frankrijk en het 
Groothertogdom Luxemburg, zouden 
er hun plaats niet meer vinden. Als we 
ooit een dergelijke jumping op het ge-
touw zetten, zal dat buiten het kader 
van de Beurs zijn.”

DE ‘VROLIJKE ARDENNEN’ 

VONDEN HUN 

EVENWICHT TERUG

Marc Lecomte woont sinds 1988 in de 
streek van Bertrix. Hij werkte op de 
Beurs als student, verantwoordelijke 
voor de studenten en nu als exposant.

Van smakelijke landbouw 
naar vrolijke Ardennen

“Ik was de vaste vertegenwoordiger 
voor de Federatie van Waalse produ-
centen, die toen ‘Agriculture savou-
reuse’ heette. Nadien werd ik direc-
teur en tien jaar geleden hebben we 

met drie de vereniging overgenomen. 
Ik was één van de stichtende leden 
van ‘Ardenne Joyeuse’ die nadachten 
over de plaats die de streekproduc-
ten moesten krijgen op de Beurs. In 
het begin verkochten wij onze kazen. 
We beseften echter al snel dat de 
Beurs evolueerde. Het grote publiek 
wou meer en meer liever iets eten 
ter plaatse dan dingen meenemen 
naar huis. Dus werkten we een aantal 
producten op basis van vlees uit. Dan 
volgden de typische gegratineerde 
ovenschotels (tartiflettes), waar dan 
weer de eierproducenten bij betrok-
ken werden.”

Kippen nemen geen vakantie

“De kippen leggen het hele jaar door, 
maar als de mensen in de vakantie 
weg zijn, moeten de overtollige eie-
ren ook van de hand worden gedaan. 
We kopen bio-eieren van scharrelkip-
pen van de Censier-hoeve in Doische 
en spekjes in de streek van Marche-
en-Famenne. Ze krijgen een speciale 
verpakking voor de Beurs. Jaarlijks 
bereiden we zowat 1500 eieren en één 
tot anderhalve ton ‘tartiflette’ in vier 
dagen. We beginnen er al vroeg in de 
ochtend en de lekkere geur trekt dus 
vroege vogels aan. Zo zitten de deel-
nemers van de beurs allemaal samen 
aan tafel en ontmoeten mensen uit 
alle sectoren elkaar. Het gaat er dan 
gezellig aan toe. Ze drinken een koffie 
en vragen ons dan een omelet of een 
een portie tartiflette om de dag door 
te komen. Voor velen zal dat trouwens 
de enige maaltijd van de dag zijn, 
want ze zullen daarna geen tijd meer 
hebben.” 

Een hecht team

“In ons team steekt iedereen de han-
den uit de mouwen. Iedereen weet 
wat hem of haar te doen staat, maar 
we helpen elkaar ook. We zijn al 25 
jaar op post. We hebben bijzondere 
relaties met bepaalde mensen die we 
maar één keer per jaar zien. Voor de 
agrovoeding zijn dit hoogdagen. Bij 
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‘Ardenne joyeuse’ heerst een soort 
groepsgevoel tussen de producenten. 
Op dit terras bieden verschillende ac-
toren hun waren aan, maar ze hebben 
wel een gemeenschappelijk belang en 
dat is uniek in Europa. Alles verloopt 
met respect voor de anderen, die el-
kaar heel sterk aanvullen. ‘Ardenne 
joyeuse’ heeft zijn evenwicht terug-
gevonden. Niemand loopt de ander 
nog voor de voeten. Voor sommige is 
het na enkele Rulles-biertjes een goed 
idee om iets te eten. Anderen leggen 
liever eerst een bodempje.”

HET PUBLIEK BLIJFT 

MEESTAL ZEER 

GOEDMOEDIG

De korpschef van de politiezone 
‘Centre Ardenne’ André Mathieu kan 
beschouwd worden als de baas van 
de ordediensten op de Beurs. Hij kijkt 
anders naar het zomerevenement in 
zijn regio.

“Ik ben nu tien jaar aanwezig op de 
Beurs als baas van de politie. Twee 

jaar hield ik vanuit de lucht een oogje 
op het verkeer. Zo kon ik daarna de 
verkeersstromen beter in goede ba-
nen leiden. Ik merk dat de Beurs in 
de eerste plaats groter wordt. We zijn 
er van vrijdagmiddag tot maandag-
avond met een honderdtal mannen 

en vrouwen die zowel 
het verkeer regelen in de 
buurt als op het beurster-
rein zelf. Daar komen nog 
een twaalftal politiemen-
sen in burger bij. Zowat 
veertig man legt zich toe 
op preventie en patrouil-
leert op de hele beurs, om 
incidenten zoveel mogelijk 
te voorkomen. Met zoveel 
personeel gaat dat als-
maar beter.”

Brussel en 
Francorchamps

“In de praktijk levert onze 
zone Centre Ardenne dagelijks een 
dertigtal personeelsleden, vooral voor 
het verkeer omdat ze de omgeving 
goed kennen. De rest bestaat uit fe-
derale versterking van andere zones. 
Het is een principe van uitwisseling. 
Wij lenen dan weer mensen van bij 
ons uit voor andere evenementen, zo-
als een Europese top, de 24 uur van 
Francorchamps, voetbalwedstrijden … 
De Brusselse politie komt graag naar 
de Beurs. Ze vinden dat toffer dan 

een ambassade 
te bewaken in de 
hoofdstad.”

Tal van risico’s

“Zoals elk groot 
evenement kam-
pen wij ook met 
het probleem van 
de zakkenrollers. 
Hoewel we uitdruk-
kelijk aanmanen 
om waakzaam te 
zijn, blijven de be-
zoekers onvoor-
zichtig. Tassen blij-

ven openstaan. Onze grootste vrees? 
Dat een storm of zware regen paniek 
zou zaaien, dat mensen over elkaar 
heen zouden lopen, infrastructuren 
zouden invallen. De dieren stellen 
minder risico’s omdat ze heel goed 
in de hand worden gehouden. Er is 

ook ontploffingsgevaar, er kan brand 
ontstaan in een frituur of in een LEC-
gebouw waar veel mensen samen zijn. 
Er is ook het gerechtelijk risico van 
slagen en verwondingen, gevechten, 
wat nu eenmaal kan gebeuren als de 
drank in de man is. En natuurlijk oefent 
materiaal van zekere waarde altijd een 
aantrekkingskracht uit op dieven.

Er is gelukkig ook wat wij de sociale 
controle noemen. Zo zorgen bezoe-
kers soms voor een dronken vriend. 
We hebben politie te paard op de 
parkeerterreinen, die mensen kun-
nen waarschuwen dat ze hun wagen 
moeten vergrendelen en de ramen 
dicht moeten draaien. Maar de Beurs 
is en blijft vooral gezellig. Het is een 
evenement dat nu eenmaal risico’s in-
houdt, maar het publiek is algemeen 
goedmoedig.”

Multidisciplinair

“We gebruiken de radiofrequentie van 
de politie, maar we staan doorlopend 
in contact met de artsen, de civiele 
bescherming, de organisatoren van 
de Beurs … De samenwerking is uitste-
kend. Onze politiemensen dienen ook 
als aanspreekpunten om de weg naar 
de toiletten of bancontact te vragen. 
Dergelijke inlichtingen geven, is niet 
onze basisopdracht maar ook dat is 
de Beurs!”
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Het rode
GOUD

Saffraan is een specerij die 
uit de krokusbloem ge-
wonnen wordt. De Latijnse 
benaming crocus sativus 
komt van het Latijnse safra-
num, dat zelf teruggaat op 
het Arabische woord voor 
geel, aSfar. Deze nog altijd 
raadselachtige plant zou 
afkomstig zijn van de berg-
streek Kasjmir. De oude 
Grieken gebruikten saf-
fraan al als kleurstof, maar 
de geneesheren van de fa-
rao’s schreven het voor als 
middel tegen alle soorten 
maagaandoeningen.

De specerij wordt beko-
men door het drogen van 
de drie rode stempels van 
elke bloem. Er zijn nage-
noeg 150 bloemen nodig 
voor 1 gram droge saffraan! 
Gemiddeld levert een vers 
geplukte bloem zowat 
0,03 gram verse saffraan of 
0,007 gram droge saffraan 
op. Het is dus niet verwon-
derlijk dat de specerij de 
bijnaam rood goud kreeg 
en een klein fortuin kost 
(de duurste ter wereld!).
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100% Gaumese 
saffraan is 

een feit!
“De mensen geloven niet dat 
wij saffraan telen op onze ei-
gen grond. Nochtans blijken 
de klimaat- en bodemom-
standigheden ideaal bij ons. 
Hier groeiden en bloeiden in 
de middeleeuwen trouwens 
wijnstokken, die dezelfde 
omstandigheden nodig heb-
ben. De plant kan tegen har-
de winters en zijn bladeren 
zijn bestand tegen de vallen-
de sneeuw. De neerslagfre-
quentie is wel bepalend voor 
zijn rendement. Veel regen 

Wanneer 
saffraan de 

Gaume kruidt
Veel mensen denken bij saf-
fraan aan India en de landen 
van het Midden-Oosten. Het 
is weinig bekend dat deze 
luxespecerij ook bij ons 
wordt geteeld. Meer bepaald 
in de Gaume. Een gesprek 
met Véronique Merville, pro-
ducente in Virton.

“Mijn passie voor deze spe-
cerij dateert van 2009. Ik 
wou een nieuwe koers varen 
in mijn leven en deze uit-
daging maakte mij meteen 
enthousiast. Mijn man nam 
inlichtingen over stages in 
de Elzas en we maakten ons 
vertrouwd met deze plant. 
We kwamen naar huis met 
enkele bollen en wilden ei-
genlijk enkel voor eigen ge-
bruik produceren. In het be-
gin verwerkte ik de stempels 
in de keuken. Op een dag 
kwam ik op het idee om en-
kele mandjes met saffraan te 
vullen, toen we eindejaars-
geschenken voor de klanten 
van mijn man moesten be-
denken. Iedereen wou ze op 
slag kopen! Die belangstel-
ling zette mij aan om de pro-
ductie te verhogen. Andere 
stages bij deskundigen 
volgden, om mijn opleiding 
volledig te maken (oogsten, 
drogen, enzovoort).”

in het voorjaar en een droge 
zomer garanderen een grote 
productie.

Onze saffraan heeft een ho-
ningsmaak, die zachter is 
dan in de warme landen. De 
Gaumese saffraan is minder 
rood, maar heeft een ster-
ker parfum. Wij zouden nog 
meer willen produceren, maar 
de mankracht blijft een pro-
bleem. We zijn met twee om 
30 are te bewerken en dat 
komt al neer op 50.000 bol-
len en ongeveer 400 gram 
saffraan per jaar. Nog een 
probleem, en niet het minste, 
is de aanval door ondergrond-
se knaagdieren (mollen, grote 
veldmuizen, enzovoort).”

“Je maakt gewoon je 
vingertoppen een beetje 
nat en rolt er een draadje 
tussen. Zijn je vingers geel, 
dan heb je een uitstekende 
specerij in handen. Als het 
draadje breekt, dan is het 
oud. Saffraan boet met de 
jaren in aan smaak, maar is 
dan wel nog altijd goed voor 
consumptie.”
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Clément Petitjean, dat is 
het verhaal van een man uit 
Florenville die al sinds zijn 
kinderjaren aangetrokken 
werd door de goede keuken. 
Volgens hem wilt niet enkel 
de maag, maar ook het oog 
wel wat en daarom gaat 
hij zich sterk toeleggen op 
techniek. Om in zijn opzet 
te slagen, volgt hij les bij de 
grootste, zoals het beroem-
de Institut Paul Bocuse. Hij 
zet zijn opleiding verder 
bij vermaarde chefs zoals 
Guy Savoy in Parijs of Jean-
Georges Vongerichten in 
New York. Na zijn leertijd 
in deze grootsteden wou 
Petitjean, intussen zelf chef, 
terug naar zijn eerste grote 
liefde: Torgny en La Grappe 
d’Or, waar hij op jonge leef-
tijd stage liep en later keu-
kenhulp was. 

“Ik ben altijd al verliefd ge-
weest op Torgny en toen ik 
in 2007 de kans kreeg om 
het hotel-restaurant van 
Jacques Boulanger over te 

Hoe wordt deze 
oranjekleu-
rige specerij 

gekweekt?
“We planten de krokusbol-
len van juli tot september. 
Na zes weken verschijnt een 
bloem, meestal ’s nachts. 
Haar typische kleur gaat 
van licht pastel lila tot don-
kerder paars. Ze is maar 
een kort leven van één dag 
beschoren. Het is dus uitkij-
ken om te oogsten en dat 
duurt tot december. Nadat 
de bloem geplukt is, wor-
den de stempels gedroogd. 
Deze moeten 90% van hun 
vocht verliezen. Vervolgens 
worden ze een maand lang 
opgeslagen, beschut tegen 
licht. De plant groeit dus 
omgekeerd. De bladeren 
komen boven de grond in 
september, ze bloeien in ok-
tober en drogen uit in mei 
van het jaar nadien.”

Saffraan, 
nieuw in 
de streek

“Er zijn maar weinig saf-
fraantelers in België en wij 
zijn de enige in de provin-
cie. Sinds 2010 is onze win-
kel van fijne kruidenierswa-
ren open, die een hele reeks 
streekproducten aanbiedt 
waarin saffraan verwerkt is 
(jam, thee, honing, fleur de 
sel, aperitief, enzovoort). 
Wij werken samen met an-
dere producenten om ver-
rassende voedingsmiddelen 
met saffraan uit te werken, 
zoals worst (Mado Viandes 
in Meix-devant-Virton), vis-
terrine (Douceur d’Ardenne 
in Florenville), bier (La 

Safranaise van de brouwe-
rij Millevertus) of pralines 
(chocolatier Deremiens in 
Prouvy). Onze bestsellers 
blijven de saffraandraadjes 
en de siroop.”

ATOUT DÉLICES
Véronique Merville
& Pascal Cherain 
rue d’Arlon, 45
B-6760 Virton
+32 (0)63 67 73 40 
epice@safran-gaumais.be
www.safran-gaumais.be

Virton – C4

“Saffraan geeft de beste smaak af 
als hij eerst minimaal 1 uur in een 
koude vloeistof kan weken (melk, 
room, wijn, bouillon, enzovoort). 
Daarna kan hij gewoon aan het 
gerecht toegevoegd worden. De 
gemiddelde dosis is 3 draadjes 
per persoon, of 10 tot 15 draadjes 
per kilo of liter bereiding. ” La 

GRAPPE 
D’OR 
in Torgny
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nemen, hapte ik natuurlijk 
toe. Daarna kwam er nog 
een project bij, L’Empreinte 
du Temps. Dit sluit aan bij 
La Grappe d’Or en is vrien-
delijk voor alle budgetten. 
Ik wil hier nooit meer weg.”

Diep in Belgisch 
Luxemburg

“In deze tijd gaat alles snel. 
Je moet je laten zien en 
bewegen, om bekend te 
worden en te blijven. Een 
vestiging op een afgelegen 
plek is dus niet altijd een 
voordeel, zeker niet voor ie-
mand zoals ik die niet graag 
in de schijnwerpers staat. 
Maar mijn dorpje heeft ge-
lukkig heel wat meer troe-
ven. Zijn charme maakt 
indruk op onze bezoekers 
en mijn zaken bieden aan-
trekkelijke formules aan 
(gastronomisch weekend, 
wellness, combinatie maal-
tijd-overnachting, …). Ik doe 

ook graag mee aan eve-
nementen zoals Culinaria 
in Brussel, waar ik mijn 
keuken kan voorstellen en 
verdedigen.”
 

Een uitgekiende 
mix van ‘home 

and away’
“Mijn keuken is een smelt-
kroes van lokale produc-
ten en technieken, om het 
basisproduct nog meer tot 
zijn recht te doen komen. 
Daarnaast kijk ik ook naar 
de rest van de wereld. Ik 
gebruik vaak Aziatische 
kruiden, want ik heb een 
zwak voor Oosterse ge-
rechten. Zo vervang ik al 
eens zout door soja. Bij ons 
blijft het basisproduct ech-
ter centraal staan. Ik doe 
mensen graag nadenken 
over mijn keuken en mijn 
presentaties. Er is lokaal zo-
veel te vinden! Ik trek van 

SAFFRAAN 
erg in trek bij de GROTE CHEFS! 

Neufchâteau naar de Franse 
dorpen, om die topingre- 
diënten te vinden die ik zoek 
(fruit, groenten, vis, vlees, 
kaas, enzovoort). De produ-
centen van deze streek zijn 
erg actief. Ze leveren aan 
winkels en restaurants. Ik ga 
ook ter plekke met hen pra-
ten. Zij wakkeren mijn crea-
tiviteit aan.”

Saffraan als 
passie

“Vóór mijn ontmoeting met 
Véronique Merville wist ik 
niet eens dat er zoiets als 
Gaumese saffraan bestond. 
Ik gebruikte die specerij 
trouwens ook weinig. De 
ontdekking in de Gaume 
was dus een grote verras-
sing. Je moet er erg zorg-
vuldig mee omspringen om 
de smaken van het hoofd-
product niet te verstikken. 
Gelukkig leer je mettertijd 
een hele architectuur van 

de smaak te ontwikkelen. 
Nu heb ik de aparte eigen-
schappen van saffraan he-
lemaal onder de knie en 
gebruik ik de tere draad-
jes in tal van gerechten. Je 
hebt zoals ze zeggen maar 
twee keer niks nodig om 
het eten te parfumeren, dat 
licht moet blijven. Zowel 
in La Grappe d’Or als in 
L’Empreinte du Temps staat 
saffraan bijna het hele jaar 
door op de kaart.”

Diep in de Gaume, op een boogscheut van onze Franse buren, bereidt een discrete 
chef gewaagde en vooral kleurige gerechten met onder meer Gaumese saffraan. 
We zijn in Torgny, een typisch dorpje van dit deel van de Gaume dat de ‘Belgische 
Provence’ genoemd wordt. Torgny is één van de Mooiste Dorpen van Wallonië en 
bouwde in de loop der jaren een flinke gastronomische faam op, dankzij het werk 
van de sterrenchef van La Grappe d’Or, Clément Petitjean.
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Wortelcrumble
50 g boter, 50 g bruine suiker, 50 g 
bloem, 50 g amandelpoeder, 50 g wor-
telpuree natuur.

Met de handmixer de boter mengen met 
de bruine suiker. De wortelpuree en het 
amandelpoeder toevoegen en eindigen 
met de bloem. Op 160 °C garen. Laten 
afkoelen en met de hand verkruimelen.

Sinaasappelsorbet
270 g sinaasappelsap, 225 g gewone 
siroop, 20 g citroensap, 10 g Oost-
Indische kers.

Alles goed mixen en in de sorbetmachi-
ne draaien.

Gekonfijte wortelen
250 g even grote wortelen, 2 g wilde pe-
per, 250 g mikansap, 120 g suiker.

De wortelen schillen en in gelijke blokjes 
snijden. De rest van de ingrediënten toe-
voegen en anderhalf uur met een deksel 
garen in de oven op 150 °C. Laten afkoe-
len op kamertemperatuur. Het sap inko-
ken tot een siroop.

Krulkoekje van wortel
180 g wortelpuree, 40 g bloem, 20 g 
bloemsuiker.

Alle ingrediënten mengen, fijn uitstrijken 
op een bakmat of tefalplaat en op 70 °C 
in de oven drogen.

LA GRAPPE D’OR
Clément Petitjean 
rue de l’Ermitage, 18 
B-6767 Torgny
+32 (0)63 57 70 56
info@lagrappedor.com
www.lagrappedor.com

Torgny – C4

Wortelpuree
250 g gele wortel, 30 g boter, 20 g brui-
ne suiker, 30 g vloeibare room.

De wortelen fijnsnijden en laten zweten 
in boter, de suiker en de room toevoe-
gen en verder laten garen met een dek-
sel. Mixen in de blender en zeven door 
een puntzeef.

Citrusespuma met saffraan
300 g mandarijnsap, 2 g gelatine, 100 g 
yuzusap, 5 g sojalecithine 1 snuifje saf-
fraandraad, 60 g suikersiroop.

De ingrediënten mengen, behalve de 
sojalecithine en de gelatine en tot een 
film laten worden. 1 minuut opwarmen in 
de microgolfoven en 30 minuten laten 
intrekken. De sojalecithine en de gela-
tine toevoegen en daarna zeven met de 
puntzeef. Lauwwarm opdienen. 

Garnituur
Gebrande sinaasappelkwartjes.

De saffraanweetjes 
van Clément Petitjean 

Voor het aperitief: en-
kele druppels saffraan-
siroop in schuimwijn of 
champagne doen.

Voor een hoofdgerecht: 
saffraan toevoegen aan 
het kooknat van schelp-
dieren of een gerecht 
met wortelen. 

Voor een dessert: de 
draadjes in koud man-
darijnsap laten trekken.

Sorbet met sinaas en Oost-Indische kers, 
gekonfijte wortel, crumble. 

Espuma met Gaumese saffraan
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VAYAMUNDO HOUFFALIZE
Ol Fosse d’Outh
van 18 tot 21 september 2015

• Voor de eerste keer in de Provincie Luxemburg
organiseren wij een evenement over en te midden 
van de natuur.

• Tijdens deze ‘tuindagen’ willen we de bezoekers 
in contact brengen met alle aspecten die verband 
houden met natuur, milieu en biodiversiteit…  

• Meer dan 30 exposanten. Gespecialiseerde boom en Meer dan 30 exposanten. Gespecialiseerde boom en 
rozenkwekers, standen met tuingereedschap,
meststo en, bloemenzaden, graszaden, duurzame 
buitenplanten, nestkastjes en voedertafels, 
natuurobservatie materiaal en nog veel meer.

• Tentoonstellingen, workshops en conferenties.
• Gastland Tunesië brengt 15 exposanten mee.
• Op zaterdag 19 september tovert landschaps-

kunstenaar Barbara Hediger het terrein rond de club 
om in een adembenemend schouwspel van licht.

TARIEF : € 7,00   |   0 - 12 : gratis

T : 061 28 05 80

Ol Fosse d’Outh 1 | B-6660 Hou alize

garden@vayamundo.be
www.vayamundo.be
facebook.com/vayamundo.be

Openingsuren

vrijdag 18:00 - 22:00

zaterdag 09:00 - 22:00

zondag 09:00 - 16:30

Magischenocturne opzaterdag19 september

O’NATUREL
GARDEN EVENT

O'Naturel.indd   2 5/05/2015   13:36:27
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De intussen zeer populaire Europese Mars van de Herdenking en Vriendschap ontstond op 
initiatief van het prestigieuze regiment van de Ardense Jagers. Het is een tocht door de 
mooiste Ardense landschappen, een eindeloze stoet van mannen, vrouwen, kinderen, burgers 
en militairen die zij aan zij door bossen en ingesneden valleien stappen.

HET ARDENS GEHEUGEN
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herdenking maar ook 
duurzaam toerisme

De EMVH
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OVER HERDENKING EN 
VRIENDSCHAP, VAN MILITAIRE 

OEFENING TOT ONTHAAL VAN BURGERS

De ‘Herdenkingsmars’ 
werd in mei 1967 aanvan-

kelijk als militaire oefening 
in het leven geroepen door 

luitenant-kolonel Borboux. 
Hij stond toen aan het hoofd 

van het derde Bataljon Ardense 
Jagers en wou met deze training 

meteen ook de zware gevechten 
herdenken die hun voorgangers in 

mei 1940 hadden geleverd.

De mars leidde naar de plekken 
waar de drie regimenten - van Aarlen, 

Bastenaken en Vielsalm - het verzet in de 
Ardennen organiseerden. Zij moesten de 

Duitse tanks en luchtaanvallen afslaan. Deze 
inval in België, die de naam ‘campagne van 18 

dagen’ kreeg, eindigde op 28 mei 1940 aan de 
Leie met de Belgische overgave.

In 1968 trekt een nieuwe korpschef de mars open. 
Nu mogen ook andere legereenheden en burgers 

deelnemen, die al snel in de ban komen van de sfeer 
en van de nadere kennismaking met de militaire we-

reld. In 1971 wordt de mars omgedoopt tot ‘Mars van 
de Herdenking en Vriendschap’, een naam die de kame-

raadschap tussen de deelnemers in de verf zet.

Na de gevechten volgt de verzoening. De Ardense Jagers be-
trekken de Geallieerden van de Slag om de Ardennen bij de 
mars en nodigen nog later ook hun Duitse ‘vijanden’ uit. In 1993 
wordt het adjectief ‘Europese’ toegevoegd. In de plaats van de 
nieuwe, wat moeilijk uit te spreken, afkorting EMHV, wordt wel 
vaker gewoon de Franse gebruikt: MESA (Marche Européene 
du Souvenir et de l’Amitié’). Een jaar later wordt de organi-
satie van de mars toevertrouwd aan de 7de Gemechaniseerde 
Brigade, die in 1978 gevestigd is in Marche-en-Famenne, waar 
de Ardense Jagers een gepantserde infanterie vormen. 

Maakt eendracht in de solidariteit nog altijd macht?

De EMHV zet in zekere zin de mooie traditie van solidariteit 
voort die in 1941 al werd ingezet door de Vriendenkring van 
de Ardense Jagers. Alle winst die de mars oplevert, gaat 
inderdaad naar liefdadigheidsorganisaties.

Goed voor het toerisme

De etappesteden zijn zich sterk bewust van het economisch 
en historisch belang van deze tocht. Daarom dragen ze bij 
tot het succes van de mars met de organisatie van animatie 
en plechtigheden aan de monumenten ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van de twee oorlogen. In 2014 stapten 
18 nationaliteiten mee op. Het is een unieke kans om de 
schoonheid van ons natuurlijk en cultureel erfgoed onder 
de aandacht te brengen.

Het leger maakt dan weer van de gelegenheid gebruik 
om jongeren warm te maken voor een militaire loopbaan. 
Tegelijk ontdekken deze de Ardennen zoals ze echt zijn, 
met hun nevelige horizonten, sombere bossen, zingende 
rivieren en vooral gastvrije bevolking.

Affiche van de  
eerste EMVH in 1967
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Ontdekking van opmerkelijke landschappen met een won-
dermooi uitzicht op een hele reeks kleine heuvels en heu-
veltoppen. De meanders van de Ourthe banen zich een 
weg door bosrijke en diep ingesneden valleien. De hellin-
gen zijn bedekt met wouden, terwijl de dalen ingenomen 
zijn door weiland en enkele schaarse woonzones.

www.coeurdelardenne.be

La Roche-en-Ardenne: toeristische stad aan de Ourthe, waar 
nog de resten van een middeleeuws kasteel te vinden 
zijn, dat onder Lodewijk XIV ingrijpend werd verbouwd. 
Martelaarstad in 44-45, gedecimeerd door geallieerde 
luchtaanvallen, 116 burgerslachtoffers. 

 Museum van de Slag om de Ardennen.

Samrée: hoogste punt van het ‘Plateau des Tailles’. Inname 
van een Amerikaans magazijn van levensmiddelen en ben-
zine door de 116de Panzer op 20 december 44. 

 Bois Saint-Jean (ideale plek om naar burlende her-
ten te luisteren), Croix des Marchands.

DINSDAG 23 JUNI 
LA ROCHE-EN-ARDENNE
Hoogteverschil: 661 m
Grote halte: voetbalveld van Nadrin
Vertrek: Quai de l’Ourthe

 C2

N834

N860

l’Ourthe

N89

N833

N89
SAMRÉE

MABOGE

NADRIN

BÉRISMENIL

BORZÉE Bois de 
St-Jean

Nadrin: nabij Le Hérou en zijn unieke uitzicht op de mean-
ders van de Ourthe en de uitgehouwen rotsen.

 Meer van Bellemeuse (zwemmen mogelijk).

Bérisménil: opmerkelijk panorama van Les Crestelles waar 
in april 1944 een Amerikaanse bommenvlieger te pletter 
vloog. 

 “Le Cheslé” (Keltisch kamp uit 500 v. C.), Museum 
History 44

Maboge: tussen beboste hellingen en de rivier, met stevige 
gebouwen uit schist.

 aangelegd “strand” voor watersporten.

Borzée: gehucht dat ingebed ligt in een smal, dichtbebost 
dalletje

 resten van irrigatieterrassen.

Maboge

La Roche-en-Ardenne

Le Cheslé in Bérisménil

- MESA
- Mini-MESA
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FANS VAN 5 TOT 85

Georges Evrard is 85, maar 
nog altijd een fervent stapper. 

Hij woont in Nassogne en houdt 
van sportieve inspanningen. De 

Adeps-marsen (Franstalige tegen-
hanger van Bloso) hebben nog am-

per geheimen voor hem. In het begin 
van de jaren ’70 neemt hij, een beetje 

toevallig, deel aan een etappe van de 
EMHV. Die eerste ervaring valt zo in de 

smaak dat hij er telkens opnieuw wil bij 
zijn, tot zijn tachtigste. Wanneer we hem 

ontmoeten, haalt hij een omslag met het 
opschrift “Mijn mooiste herinneringen” bo-

ven. Het is een verzameling van foto’s van zijn 
EMHV-avonturen met zijn vrienden en de jonge-

ren van het dorp. 

“Ik was echt weg van de sfeer tijdens deze unieke mars. De 
gemeenschappen mengen zich onder elkaar en de anders 
toch wel geheimzinnige militaire wereld licht een sluier op 
voor de burger. Het gaat er gezellig aan toe en de routes 
zijn prachtig. De inwoners van de dorpen en steden waar ze 
langs lopen, onthaalden ons enthousiast. Er ging altijd een 
vriend mee, een grappenmaker die het hele kamp kon doen 
schateren. Meer we talmden niet onderweg, om als eersten 
van de douches te kunnen genieten. Ook het luik ‘herden-
king’ sprak mij erg aan. Mijn onderwijzeres tijdens de oorlog 
liet ons vaderlandslievende liedjes uit het hoofd leren en zin-
gen. Ik zou graag willen dat het nationale monument van de 
Ardense Jagers in Martelange meer waardering krijgt.”

Als we weggaan, horen we Georges het marslied aanheffen 
dat elke iets oudere Ardenner nog erg raakt: “Debout sur la 
frontière aux flancs des noirs coteaux, voici la troupe altière 
qui veille sans repos…“

Marie-Christine Legros geeft les aan het koninklijk athene-
um van La Roche-en-Ardenne. Haar klas doet mee aan de 
‘Baby MESA’. Ze zijn nog te jong om veel historisch besef 
te hebben. Dat komt pas in de hogere leerjaren. Maar herin-
neringen zijn belangrijk voor Marie-Christine die in La Roche 
geboren is. Zij vertelt ons hoe zij als kind de EHMV beleefde.

“Ik klom hoog op de heuvels van La Roche, naar het uitkijk-
punt ‘Les Olivettes’, om mijn ogen de kost te geven aan de 
knappe militairen en de hele stoet van stappers. Het was 
erg indrukwekkend en een mooi evenement voor de stad. 
De kinderen vonden het leuk om in alle veiligheid tussen de 
soldaten te lopen. Het was een mooie dag, om te ontspan-
nen en ook de natuur te ontdekken. Vandaag worden kin-
deren zoveel binnen gehouden. Ze zijn in feite veel minder 
vrij dan de kinderen toen.”

Marie-Christine Legros en haar leerlingen van  
het Koninklijk Atheneum van La Roche-en-Ardenne

Georges Evrard vandaag en aan het vertrek  
van de EMHV in juni 1978.
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Ontdekking van de schist-depressie van de Famenne, 
waaruit sterkere kalkheuvels groeien, waar de Ardense 
uitlopers beginnen. 

www.tourisme-marche-nassogne.be

Marche-en-Famenne: dynamische stad van de Famenne, die 
vroeger beschermd was door een omwalling, waarvan het 
tracé werd herschetst tegenover de toeristische dienst 
(Maison du tourisme). Er rest nog een verdedigingstoren 
van de oorspronkelijke twintig. Vermaard voor haar kant in 
de achttiende eeuw. 

 gotische kerk uit de zestiende eeuw. Museum van de 
Famenne dat de geschiedenis van de streek vertelt. 
Museum van de Ardense Jagers.

Fonds des Vaulx: smalle kalkstrook met grotten, verdwijn-
gaten en de ‘Gouffre du Trotti aux Fosses’ (ondergrondse 
holte), waar achterin de Marchette vloeit.

Verdenne: martelaarstad van de Slag om de Ardennen, waar 
van 24 tot 26 december 1944 enkele gevechten plaatsvon-
den tussen de 84th Infantry en de 116de Panzer.
Bezienswaardigheden: monument ter nagedachtenis van 
de verzetsstrijders die in september 1944 omgebracht 
werden.

WOENSDAG 24 JUNI 
MARCHE-EN-FAMENNE
Hoogteverschil: 621 m
Grote halte: Roy
Vertrek: Place aux Foires

Roy: aan de rand van de Ardennen, met een aantal hoeves 
van gres en kalksteen.

 de boom van de vrijheid (Arbre de la liberté) die in 
1830 werd geplant en aan de neogotische kerk uit 1869 
staat.

Lignières: dorp op het Ardense plateau, bevloeid door de 
Hedrée.

 langwerpige hoeves uit 
de negentiende en de twintig-
ste eeuw, kerk die heropge-
bouwd werd na het Von 
Runstedt-offensief in de winter 
van ’44.

Waha: laatste Ardense uitlopers.
 romaanse kerk uit de ne-

gende eeuw, gesierd met zeer 
mooie glasramen van Jean-
Michel Folon.

N4

N86

N86

N63

N888

FAMENNE
VERDENNE

MARENNE

GRIMBIÉMONT

ROY

WAHA

FAMENNE

Fond des Vaux

LIGNIERES
B1

Het dorp Verdenne

Marche-en-Famenne

glasraam van  
Jean-Michel Folon

- MESA
- Mini-MESA
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ZET DE STAP!

Door de economische crisis en po-
litieke keuzes wordt fors gesnoeid 

in het budget dat Defensie besteedt 
aan de organisatie van de EMHV 2015. 

De ‘Grande muette’ (Grote Stille) gaat 
echter ook dit jaar weer de uitdaging 

aan. Maar wat in de toekomst? We zullen 
elkaar moeten helpen, mijn kolonel! De pro-

vincie Luxemburg, de gemeenten, het Waals 
Gewest en de Federatie Wallonië-Brussel wor-

den onmisbare partners voor het voortbestaan 
van deze mars, die erg gewaardeerd wordt en 

een plaats heeft op de internationale kalender 
van het IVV (Internationaal Volkssport Verbond). In 

2015 vindt de EHMV al voor de 49ste keer plaats. 
Wordt dit de laatste of toch niet?

Een beetje basisinfo vóór de grote start?

Het evenement is door de jaren heen een echt instituut ge-
worden. Mogen we dan de duizenden stappers die er elk 
jaar zo naar uitkijken, teleurstellen? Voor sommigen is het 
zelfs een deel van hun vakantie!
De vier etappes van 32 km waaruit de herdenkingsmars 
sinds 1967 bestaat, zijn nog altijd dezelfde. Daarnaast wor-
den nu wel kleinere circuits aangeboden, zoals de ‘Mini 
MESA’ van 16 km en de ‘Baby MESA’ van 6 km. De eerste 
route van 16 km vertrekt in de buurt van de ‘grote halte’, 
waar de stappers broodjes en dranken kunnen kopen. Voor 

de Baby MESA worden de kinderen naar de laatste water-
bevoorrading gebracht. Alle routes zijn lusvormig.

Er zijn vier formules om deel te nemen (All in MESA, 
Autonomie Overnachting, Vervoer en Totale Autonomie). 
De prijzen blijven ongewijzigd. Alle deelnemers zijn ook 
nog altijd verzekerd en krijgen een minimale bevoorra-
ding (water en fruit) en indien nodig, lichte verzorging. De 
EMHV heeft altijd een harmonieus evenwicht kunnen be-
waren tussen milieutoerisme en maatschappelijk gebeuren, 
met als toemaatje het plezier van samen een toch wel spor-
tief parcours af te leggen.

Info en inschrijvingen: 
www.marche-mesa.com

DE HERDENKINGEN 
De EMHV onderhoudt de vlam van het geheugen. De mars brengt hulde 

aan al wie tijdens de twee wereldoorlogen sneuvelde en dan vooral de 
Ardense Jagers in mei 1940, de Amerikanen op Mardasson in 44-45, de 

Duitsers in Recogne, de Fransen in Houffalize, de Britten in La Roche-en-
Ardenne en de verzetsstrijders in Samrée.

De huldes vinden plaats op:
•	 Maandag 22 juni: Aarlen, Martelange, Bodange, Bastenaken, 

Montleban, Rochelinval en Vielsalm
•	 Dinsdag 23 uni: Houffalize, Chabrehey, Wibrin, La Roche-en-

Ardenne en Sainte-Ode
•	 Woensdag 24 juni: Bastenaken, Foy, Recogne, Harlange en 

Marche-en-Famenne
•	 Donderdag 25 juni: Durbuy

•	 Vrijdag 26 juni: Sainte-Ode en Saint-Hubert
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Ontdekking van de landschappen van La Calestienne en 
van de Condroz. In het oude stadsgedeelte van Durbuy 
dringt de Ourthe in het kalkgesteente van La Calestienne, 
een zeer smalle regio, die geprangd zit tussen de Famenne 
en de Ardennen. In het noordoosten richt het reliëf zich 
weer op. Hier begint de Condroz. De beboste heuvelrug-
gen wisselen af met de valleien, kalkrijke depressies met 
uitgestrekte groene weilanden.

www.ourthe-et-aisne.be

Durbuy: toeristische stad met kalkstenen huizen. Wordt be-
schouwd als het kleinste stadje ter wereld.
Bezienswaardigheden: graanbeurs met houten vakwerk uit 
de zestiende eeuw, neogotisch kasteel, anticlinaal gevormd 
door kalklagen, ruimte met raderen die naar de vroegere 
molens verwijzen, oud Recolettenklooster en laat-gotische 
kerk uit de zeventiende eeuw. 

Bohon: klein gehucht dat natuur, schoonheid en romantiek 
combineert. Zeer mooie natuurlijke grot die een nog steeds 
actief karstnetwerk herbergt en waar een onderaardse ri-
vier door loopt. Op deze beschermde site overwinteren tal 
van soorten vleermuizen (niet te bezoeken).

Rocher du Glawan: torent uit boven een smalle meander van 
de Ourthe, stroomopwaarts van Tohogne.

Tohogne: stad van kalksteen.
 romaanse kerk uit de elfde eeuw.

Herbet: gehucht op een plateau boven Bomal.
 natuurreservaat Les Aisances, kalkkam. 

DONDERDAG 25 JUNI 
DURBUY
Hoogteverschil: 495 m
Grote halte: voetbalterrein van Houmart 
Vertrek: Place de l’Anticlinal

La Haisse (Coquaimont): plek waar in september 44 wraak ge-
nomen werd voor de moord op een Duits officier. Er werd 
brand gesticht en vier burgers werden omgebracht.

Bois de Viné en Hêtre à Viné: panorama op de Ourthe en de 
Somme, op de grens van de Condroz en de Famenne.

Septon: neogotisch kasteel en langwerpige hoeves uit de 
negentiende eeuw. Locaties waar in 1944 wapens en voed-
sel voor het verzet werden gedropt uit een vliegtuig.

Palenge: dorp aan de rand van de Condroz en de Famenne. 
Hoeves uit de achttiende eeuw.

Ijzeren kruis: gevecht tussen Franse en Oostenrijkse solda-
ten in 1794.

l’Ourthe

N983

N86

N833

N814

N86

N841

N831

N806

DURBUY

ROME

BARVAUX

BOHON

SEPTON

WARRE

BORLON
TOHOGNE

COQUAIMONT

GLAWAN

HERBET

Bois de viné

PALENGE

Croix de fer

C1

Durbuy-sur-Ourthe

Bomal-sur-Ourthe
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DE ANIMATOREN 
VAN DEFENSIE

Een ontmoeting met kapitein-commandant 
Toussaint, algemeen coördinator van de EMHV 

en adjudant-chef Dehaen, die verantwoordelijk is 
voor de routes. 

Commandant, uw budget ligt 50% lager. Hoe zal u 
daar een mouw aan passen? 

“Voor de organisatie van de mars staat nog altijd het le-
ger in, maar we beperken de transportkosten om financiële 
redenen. We laten meer en meer over aan de burgers, zo-
als de bereiding van de maaltijden. We dragen ook bij tot 
de regionale economie en tot de bekendheid van de lokale 
producten. Omdat we de inschrijvingsprijs niet wilden ver-
hogen, hebben we de afstanden tussen de etappesteden 
moeten verkorten. De keuze viel op de nabijgelegen ste-
den La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Durbuy 
en Saint-Hubert. We verminderden ook het aantal kampen. 
Er zullen twee EMHV-kampen zijn, in Marche-en-Famenne 

en in Saint-Hubert (elk met 600 plaatsen). Het derde kamp 
van 300 plaatsen wordt zoals gewoonlijk ingericht door 
de stad Houffalize* en haar toeristische dienst (Syndicat 
d’Initiative)”.

Adjudant-Chef Dehaen, kunt u ons al iets meer vertellen 
over de routes 2015? 

“Het eerste circuit start op 23 juni in La Roche-en-Ardenne. 
De volgende dag trekken we naar Marche-en-Famenne. Op 
25 juni huldigen we een nieuwe etappe in, in Durbuy, om op 
26 juni onze tocht af te sluiten in Saint-Hubert, op de place 
de l’Abbaye. De eretribune wordt in het prestigieuze kader 
van deze abdij geplaatst. Deze uitzonderlijke historische 
site is tegelijk het eindpunt van heel wat oude bedevaart-
routes en dat is toch wel heel symbolisch!”

* De inwoners van Houffalize zijn erg gehecht aan de spirit van de 
Europese mars, want hun stad was een martelaarstad in de Tweede 
Wereldoorlog en onderging drie bombardementen tijdens de Slag om 
de Ardennen. In de winter 44-45 werden de stad en haar bevolking meer 
dan gelijk welke andere locatie gedecimeerd. Houffalize vindt herden-
kingen dus zeer belangrijk, in de hoop om de vrede te bewaren voor de 
jonge generaties..

EEN RIMPELLOZE ORGANISATIE
Het aantal deelnemers aan de EMHV blijft groeien. Deze groei is te dan-

ken aan de zorgvuldige voorbereiding van de circuits langs krachtige land-
schappen, fantastische bossen en privé-eigendommen die anders maar 

zeer zelden toegankelijk zijn. Uiteraard doet ook de nauwgezette organisatie 
er veel aan. Vijfduizend stappers in de natuur, die wandelen over grote beton-

nen wegen niet zouden waarderen… dat is een hele opgave.

Om een idee te geven van de omvang van het evenement: in 1994 werden 3249 
stappers geteld, twintig jaar later waren het er 11.350, waaronder 4500 kinde-

ren en adolescenten. Dat betekent elke dag 5000 mensen en talloze nationalitei-
ten. De EMHV is zelfs nog meer dan Europees. De deelnemers komen uit de hele 

wereld: Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Italië, 
Griekenland, Zwitserland, Groot-Brittannië, Ierland, Roemenië, de VSA, Canada, Zuid-

Afrika, Australië, Zimbabwe en Nepal, met andere woorden uit 17 landen.

Er worden meer dan 250 militairen ingezet om alles op te bouwen en daarna weer af te 
breken, want er mogen na de mars geen wegwijzers of afval meer te vinden zijn. Alles wordt 

in de hand gehouden volgens de regels van een duurzaam en verantwoordelijk toerisme. Het 
hele jaar door beheren vijf mensen de administratie, het budget, de uitstippeling en de be-

wegwijzering van de circuits, de promotie, het onderhoud en het geleende materiaal van deze 
organisatie van formaat. Tot de dag voordien worden de routes verkend met het oog op maximale 

veiligheid en een minimaal aantal valkuilen voor de wandelaars. Op het eind van de zomer begint 
alles opnieuw, voor de volgende editie.

Kapitein-commandant Toussaint

Adjudant-Chef Dehaen
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Ontdekking van het hoogplateau van het bos van Saint-
Hubert in de centrale Ardennen. In het groot bosmassief 
openen uitgestrekte vochtige heidevelden en venen het 
landschap.                            www.saint-hubert-tourisme.be

Saint-Hubert: stad die meter is van het Bataljon van de 
Ardense Jagers. 

 basiliek uit de zestiende eeuw, abdijpaleis uit de 
achttiende eeuw, Redouté-museum, monumenten ter ere 
van de Ardense Jagers, van de schrijver E. Hemingway en 
de 87ste Amerikaanse infanterie.

Arville: dorp dat geklemd zit tussen zandhoudend schist en 
het kwartsiet van het grasplateau.

 neo-classicistische kerk uit 1829 met meubilair dat 
van de basiliek van Saint-Hubert komt. 

Kruis van het Canadese vliegtuig: locatie waar in ’43 een Halifax 
werd neergehaald door een Duitse Messerschmitt

Provinciaal Domein van Le Fourneau-Saint-Michel: negen ge-
huchten van traditionele, landelijke gebouwen aan de rand 
van de Ardense bossen van Saint-Hubert en Nassogne, in 
een prachtige open plek achter in de vallei.

 buitengewone hoogoven uit de achttiende eeuw, ar-
boretum, Memorial van Koning Albert I, dat herinnert aan 
de bezoeken van de vorst aan het bos van Saint-Hubert.

VRIJDAG 26 JUNI
SAINT-HUBERT
Hoogteverschil: 529 m
Grote halte: Fourneau-Saint-Michel 
Vertrek: Place de l’Abbaye.

B2

In het hart van het woud van Saint-Hubert

Jachthoornconcert in de basiliek  
van Saint-Hubert

De mars afmaken, is al een mooie beloning. 
Maar wie competitief aangelegd is, wil natuur-
lijk graag een diploma. In Saint-Hubert vinden 
de slotoptocht en de uitreiking van de prijzen 
plaats voor het beste buitenlandse militaire de-
tachement, het beste Belgische militaire deta-
chement, de beste burgergroep en de oudste 
en de jongste deelnemer.

N89

N808

N803

N849

ARVILLE

AWENNE

HATRIVAL

Croix de l’avion canadien

Fourneau 
St-Michel

- MESA
- Mini-MESA
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HOE DE ARDENSE 
JAGERS ONTSTONDEN

Na 1918 wordt meer dan ooit gepraat over 
de verdediging van onze oostgrenzen. Er 

worden speciale eenheden opgericht om de 
Ardennen te verdedigen. Majoor Bremer speel-

de trouwens al in 1913 met het idee om een korps 
‘Ardense Jagers’ in het leven te roepen. Hij zal in 

1918 sneuvelen aan de IJzer.

In december 1927 krijgt een gemengde militaire com-
missie (militairen en parlementairen) de opdracht om 

de mogelijkheden voor een nieuwe, sterkere beveili-
ging te onderzoeken. De liberale volksvertegenwoordi-

ger Albert Devèze, lid van de commissie, pleit vurig voor 
een versterkte lijn in het oosten en voor soldaten die de 
lijn beschermen. Wanneer hij in december 1932 Minister 
van Landsverdediging wordt, start hij met de bouw van 
een reeks van betonnen bunkers. In 1935 telt de provincie 
Luxemburg er 274.

Op 10 maart 1933 doet hij de naam van de Tiende Linie 
veranderen in ‘Regiment van Ardense Jagers’. Koning 
Albert I tekent het koninklijk besluit. Een jaar later zal het 
regiment opgesplitst worden in drie detachementen, die 

elk verbonden zijn aan een bataljon van Grenswielrijders 
(Unité Cycliste Frontière). Het nieuwe elitekorps wordt ge-
legerd in Aarlen, Bastenaken en Vielsalm.
De eerste bevelhebber van de Ardense Jagers is kolonel 
Jacqmain. Op 3 juli 1933 neemt luitenant-kolonel Chardome 
de teugels over. De opeenvolgende Marsen zullen deze gar-
nizoenssteden vaak aandoen. Net als Martelange, Bodange, 
Bastogne, Montleban, Chabrehez en Rochelinval, die alle-
maal getuigen van de gevechten waarin de Ardense Jagers 
hardnekkig weerstand boden aan de stormloop van Duitse 
tanks en andere voertuigen. In 1946 wordt nog een batal-
jon Ardense Jagers opgericht. In 1952 worden drie batal-
jons Ardense Jagers gelegerd in Duitsland, in Bastenaken 
en in Vielsalm. Vandaag rest er nog één, dat in Marche-en-
Famenne gelegerd is.

Onze dank voor de info, de foto’s en hun 
komst naar opmerkelijke sites aan Olivier 
Lefèvre van het S.I. van La Roche-en-Ardenne, 
Alain Evrard van Masbourg, Sonia Parent en 
Marie David van de toeristische dienst van 
Marche-Nassogne, Colette Mottet en André 
Sarlet van de toeristische dienst van Ourthe-
et-Aisne, Daniel Libioulle van “Hocus Focus”, 
de fans van de EMHV en de Ardense Jagers.

Het Nationaal Monument van  
de Ardense Jagers in Martelange
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Un parcours spectacle truffé d’effets spéciaux vous 
ramène au temps de la première croisade, pour 
accompagner Godefroid de Bouillon en route vers 
Jérusalem.
Een grandioos audiovisueel spektakel doorspekt met 
speciale effekten, die u in het hart van de eerste 
kruistocht en de legende van Godfried van Bouillon 
onderdompelt.

Visitez le château fort, son ballet 
de rapaces et son exposition 

permanente « Scriptura » de la 
plume au PC (inclus dans le prix).

Bezoek de burcht en laat U bekoren 
door het ballet der roofvogels en 

de permanente tentoonstelling 
« Scriptura » van de veer tot de PC 

(inbegrepen in de prijs).

Combinez la visite de l’Archéoscope, du château et du Musée Ducal grâce au ticket combiné valable toute une année.
Combineer het bezoek van het « Archéoscope », het kasteel en het Hertogelijk Museum met een kortingskaart die een jaar geldig is.

BOUILLON, LA « PERLE DE LA SEMOIS », VOUS OFFRE UN PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE UNIQUE EN ARDENNE, 
POUR UNE JOURNÉE DE DÉCOUVERTE OU UN SÉJOUR DE RÊVE !

BOUILLON, DE « PAREL VAN DE SEMOIS », EEN UNIEK NATUURLIJK EN HISTORISCH ERFGOED, 
IDEAAL VOOR EEN ONTDEKKINGSDAG OF EEN DROOMVERBLIJF IN DE ARDENNEN!

ENTREPRENEZ UN FASCINANT VOYAGE SUR LES PAS DES CROISÉS ! 
EEN FASCINERENDE TOCHT IN DE VOETSPOREN VAN DE KRUISVAARDERS!

T. : 0032 (0) 61 46 83 03 . WWW.ARCHEOSCOPEBOUILLON.BET. : 0032 (0) 61 46 42 02 . WWW.BOUILLON-INITIATIVE.BE

LE CHÂTEAU FORT - DE BURCHT ARCHÉOSCOPE - GODEFROID DE BOUILLON
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De natuur heeft de mens al-
tijd al gefascineerd, zodanig 
zelfs dat die mens meer dan 
eens tracht om die natuur 
naar zijn hand te zetten, te 
bedwingen. Maar de natuur 
is sterk, zeer sterk …

Sinds enkele jaren zijn tui-
nen waar de ‘natuur toege-
laten’ is (de echte natuur) 
alsmaar meer in trek bij 
het grote publiek. De ste-
den en dorpen blijven niet 
achter en wedijveren in ver-
beelding om de openbare 
ruimtes met wondermooie 
bloemtoetsen op te ‘fleuren’.

We kunnen het natuurlijk 
niet over bloemen hebben 
zonder aan de ‘koningin 
der bloemen’ te denken, 
de roos natuurlijk. De stad 
Saint-Hubert viert dit jaar 
de 175ste verjaardag van de 
beroemde bloemenschil-
der Pierre-Joseph Redouté, 
die van deze mooie plek af-
komstig is.

Natuur, tuinen, bloemen 
en kunst vormen echt één 
grote familie …

in 2000, maar van ech-
te aanleg was pas sinds 
2003 sprake. We zijn in 
de Famenne, waar de bo-
dem niet goed meewil. We 
kampten in het begin dus 
met veel tegenslagen en 
verloren soms de moed.” 
Maar er was meer nodig om 
onze vrienden-tuiniers van 
slag te brengen. Ze bleven 
goed uit de ogen kijken, een 
onmisbare eigenschap voor 
wie van tuinen en van de 
natuur houdt. Ze zochten 
en veranderden tot ze die 
planten vonden die goed 
gedijden in hun tuin.

Op naar de
moestuin

De moestuin staat haaks op 
de rest van de tuin en levert 
een mooie verscheidenheid 

aan gezond gekweekte 
groenten op. “Ik besteed 
de grootste aandacht aan 
de combinatie van teelten 
in de moestuin. Ze moeten 
elkaar kunnen verdragen en 
je merkt soms heel duide-
lijk of het goed zit of niet”, 
vertelt Fabienne. Hier wor-
den traditionele groenten 
geteeld. Door de jaren heen 
werden de variëteiten gese-
lecteerd die het best aan de 
streek aangepast zijn. Het 
drieslagstelsel wordt toe-
gepast. Zo bestaat er geen 
gevaar dat de bodem uitge-
put raakt, wat zonder afwis-
seling van de teelten onver-
mijdelijk is.

Niet ver van de moestuin 
prijkt een mooie kas van 
het type druivenserre. Ze 
komt rechtstreeks van de 

“NATUUR-
TUINEN” 

in 
Belgisch

Luxemburg 

We zijn in het dorp Aye, dat 
tot Marche-en-Famenne 
behoort. Hier ontmoeten 
we de gelukkige ontwer-
pers-eigenaars van een 
beeldschone tuin, waar ook 
de natuur nog zeggenschap 
heeft.

Onze gids, Fabienne, troont 
ons mee naar haar stukje 
paradijs op aarde. ”De tuin 
sprak zijn ‘eerste woordjes’ 

Van

natuur 

         
naar KUNST
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In 2014 organiseerde de Provincie Luxemburg haar eerste challenge ‘Natuurlijke tuinen en 
moestuinen’. Resultaat: open dag bij 35 tuinen, die in totaal meer dan 1500 bezoekers lokten.
Door dit grote succes zal de Provincie ook dit jaar weer twee open dagen organiseren bij 
een veertigtal tuinen, voorbeelden van kweekmethodes met respect voor de natuur en de 
biodiversiteit. De tuiniers/-ters die aan dit evenement deelnemen, leiden u met veel plezier 
rond en vertellen u graag alles over hun manier van werken. Ze zullen ook enkele tips en 
weetjes meegeven om van uw eigen natuurlijke tuin-moestuin een succes te maken.

www.luxembourg-tourisme.be

streek van Overijse. Onze 
gastheer en -vrouw kwe-
ken er wijnstokken (Royal, 
Frankenthaler, enzovoort), 
maar ook tal van groenten. 
Het gaat dan om primeurs 
zoals vroege wortelen, radij-
zen, rapen, snijsla en vanaf 
mei tomaten, paprika’s, au-
bergines, meloenen. Op het 
eind van de zomer is het de 
beurt aan de bewuste veldsla, 
die samen met enkele andere 
groenten gezaaid wordt.

Bloemrijke 
massieven 

op zijn Engels”

“De tuin telt ongeveer 300 
verschillende winterharde 
planten en rozenstruiken, 
maar zeer weinig heesters. 
Mijn lievelingsplanten zijn 
zonder enige twijfel de win-
terharde geraniums of ooie-
vaarsbekken”, gaat onze 
gesprekspartner verder. De 
grote verscheidenheid in de 
soorten en teeltwijzen van 
de winterharde geraniums, 
hun weerstand tegen koude 
en ziektes, maken ze onmis-
baar in de tuin. Ze kunnen 
op hun eentje een hele tuin 
in bloem zetten. Het is beto-
verend om door deze lanen 
vol bloemen te lopen! 

Een tuin die 
beheerd wordt 

met respect voor 
de natuur

De tuin van Fabienne en 
Thibaut wordt onderhou-
den en gekweekt met res-
pect voor de natuur, maar 
welke technieken hanteert 
Fabienne om tot dit prach-
tige resultaat te komen? “Ik 
gebruik nooit pesticiden in 
de tuin. Als het echt moet, 
gebruik ik liever aftreksels 
van planten (brandnetel, 
smeerwortel, enzovoort). 
Ook composteren is be-
langrijk, en dat doe ik zowel 
met huishoudelijk als met 
tuinafval. Goede compost 
voedt de bodem, zodat ik 
gezonde en krachtige plan-
ten krijg. De bodem aan de 
voet van de planten wordt 
afgedekt met vermalen 
snoeihout. We vergeten ook 
de dieren van onze tuin niet 
en plaatsten hier en daar 
nestkastjes voor de vogels 
en de insecten (onder meer 
voor de solitaire bij).” We 
stellen vast dat deze tuin 
niet alleen een lust voor het 
oog is, maar ook bruist van 
leven. Een succes, zoveel is 
zeker!



Natuurlijke tuinen en 
moestuinen zetten hun 

deuren voor u open!
11 en 12 juli 2015
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Ligt de tuin onder het ge-
welf van de beboste lus, 
dan zal hij ook een ideale 
plek zijn om rustig het wild-
leven te observeren. Het 
gordijn van bomen en strui-
ken zal in zekere zin dienen 
als camouflage en na enkele 
minuten zullen de vogels 
vergeten dat u er bent en 
zich weer aan hun eigen be-
zigheden wijden.

Als de oppervlakte het mo-
gelijk maakt, kan uw natuur-
lijke en wilde tuin opge-
deeld worden in percelen. 
Bij het huis legt u dan het 
klassieke grasveld aan, 
naast enkele borders van 
winterplanten en rozen-
struiken, om er uw gasten te 
ontvangen. Iets achterin zal 
een open grasperk dienen 
als speelterrein voor de kin-
deren. Daar kunnen ook vol-
op paardenbloemen, zene-
groen en andere madeliefjes 

gezinsleden. Pas dan kan 
de ‘wilde’ natuur toegela-
ten worden, met specifieke 
planten of met onderhoud 
dat inheemse wilde planten 
en dieren aantrekt.

Is uw tuin groot genoeg, dan 
bouwt u best rondom hou-
ten beschutting. Zo trekt u 
een scherm op tussen u en 
de buren en biedt u meer 
verlegen wilde soorten een 
discrete toegangsweg om 
de tuin te verkennen en er 
binnen of buiten te gaan.

Wil u een zone inrichten 
waar u kunt gaan zitten om 
volop van de zon te genie-
ten, dan doet u dat best in 
de buurt van het huis als 
het kan. Als het erg warm 
wordt, is het ook aange-
naam om ergens een hoekje 
in de schaduw te hebben. 
Dat kan heel klein zijn, met 
een bankje of stoeltjes.

Wil u zelf ook een natuur-
lijke tuin, maar weet u niet 
hoe u aan het avontuur be-
gint? Een goede raad: in het 
eerste jaar doet u niets (of 
toch bijna niets). Neem er 
genoegen mee om te kij-
ken wat er gebeurt op uw 
grond. Elke grond heeft in-
derdaad een unieke inrich-
ting, een eigen klimaat of 
microklimaat, een bijzon-
dere bodemgesteldheid en 
natuurlijk is ook elke eige-
naar en zijn gezin uniek.

Het belangrijkste bij de 
planning van een tuin is dat 
hij past bij de mensen die 
er elke dag zullen vertoe-
ven. Er moet dus gestart 
worden met de aanleg 
van ruimtes die aansluiten 
op de behoeften van de 

groeien. Voor wie dol is op 
verse en gezonde groenten, 
is de moestuin onmisbaar.

Dan volgt de aanleg van 
een ultieme ruimte, die zal 
ingericht worden als leefge-
bied voor de echte bewo-
ners van de natuur, met een 
grasperk van wilde bloe-
men, een poel voor kikkers 
en waterjuffers en tal van 
spontaan groeiende bloe-
men en bladeren in staat 
van ontbinding om al die 
mini-fauna eten te geven.

Een milieuvriendelijke hou-
ding zou de leidraad moe-
ten zijn voor alle tuiniers. 
Het mes van de grasmaaier 
iets hoger instellen zal uw 
traditionele gazon nog aan-
genamer maken, gastvrijer 
voor insecten en kleine 
wilde, klimmende bloemen. 
Enkele hoekjes van de tuin 
sieren met takjes en dode 

Om 

GOED 

te starten
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bladeren trekt tal van nut-
tige kleine zoogdieren aan, 
zoals egels of spitsmuizen.

Laten we nog een stap ver-
der gaan, met de aanleg 
van heuse ‘tankstations’ 
voor de wilde fauna van 
onze contreien. Hoe dan? 
U plaatst gewoon enkele 
huisjes voor vogels, maar 
ook voor vleermuizen of 
insecten. U zal snel mer-
ken dat het heel wat soor-
ten zal bevallen bij u. Laat 
op afsluitingen en muren 
klimplanten groeien, eer-
der inheemse soorten zoals 
kamperfoelie of wilde bos-
rank dan exotische planten. 
Onderhout zal erg op prijs 
gesteld worden door be-
paalde volgens en insec-
ten, terwijl er tegelijk wilde 
planten kunnen groeien die 
in alle rust in de schaduw 
kunnen bloeien.

De wereld 
veranderen met 
bloemenruikers? 

 Onze 
bloemensteden 
en -dorpen

* De belangstellende gemeentes van de provincie Luxemburg 
kunnen zich voor de challenge inschrijven zodra de lente in 
het land is en tot de eerste dag van de zomer. De prijzen wor-
den in het najaar uitgereikt. De netheidsprijs wordt toegekend 
door de afdeling duurzame ontwikkeling van de Provincie en 
de AIVE (Intercommunale vereniging voor de bescherming en 
de valorisatie van het milieu). Er is een aparte rangschikking 
voor steden en dorpen. De deelnemers worden gerangschikt 
per aantal bloemen die de jury toekent. De categorieën zijn: 
vijf bloemen (tussen 90 en 100%), vier bloemen (80 tot 90%), 
drie bloemen (70 tot 80%), twee bloemen (60 tot70%) en één 
bloem (50 tot 60%).

Deze jaarlijkse wedstrijd brengt heel wat leven in de 
deelnemende steden en dorpen. De inwoners gaan 
er helemaal voor en het leidt tot een gezonde wed-
ijver tussen de gemeentes in kwestie. Ze verfraaien 
hun woningen, openbare gebouwen, straten, plei-
nen en parken volop met bloemen en planten en 
proberen elkaar creatief de loef af te steken en zo 
origineel mogelijk voor de dag te komen. Sommige 
houden het streng klassiek, andere kiezen eerder 
voor natuurlijke, milieuvriendelijke samenstellingen 
met wilde soorten en nog andere geven de voor-
keur aan hedendaagse landschapsruimtes.

Al deze plantaardige ensceneringen nodigen uit 
om te genieten… Genieten ergens op een bank, 
met de dromerige blik op het wonderlijke spel van 
takken, de oren gespitst naar het ruisen van de 
klaprozen, de geur opsnuivend van een chocola-
decosmos. Het is een beroezende belevenis als de 
warmte later op de zomeravond wat wegtrekt. Het 
is heerlijk wandelen tussen de stralende tinten die 
afsteken tegen het grijze beton. Gewoonweg ge-
nieten is het van de gastvrijheid op deze kleurige, 
vrolijke plekken. De bewoners doen hun uiterste 
best om de bezoekers te verwelkomen in de bloe-
menpracht, waar ze de grootste zorg voor dragen 
om zelf ook te kunnen leven in een aangename en 
verzorgde omgeving. Tijdens uw wandeling her-
kent u deze bloemrijke gemeentes aan de por-
tieken vol bloemen aan de ingang. Niet aarzelen 
dus, ga deze groene en kleurige locaties meteen 
verkennen!

www.challenge.ftlb.be

Al meer dan 30 jaar doen een 
zestigtal dorpen en steden 
van onze provincie mee aan 
de ‘Challenge Luxembourg, 
province propre et fleurie’. 
Deze wedstrijd voor een ‘scho-
ne en bloemrijke’ provincie 
wordt georganiseerd door de 
Toeristische Federatie*.
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Wie heeft bij grootmoeder 
niet die verfijnde repro-
ducties van rozen of bloe-
men zien hangen, getekend 
Redouté? In hun mooie 
lijsten sierden ze de gan-
gen en zitkamers van onze 
voorouders, Ardenners 
die niet weinig trots waren 
dat de schilder van deze 
tere bloemen afkomstig 
was van Saint-Hubert, om 
met zijn kunst zelfs Marie-
Antoinette in Versailles te 
veroveren, en later nog veel 
meer edele dames eind de 
achttiende, begin de ne-
gentiende eeuw!

Een 

verrassende 

levensloop

Redouté werd inderdaad in 
1759 in Saint-Hubert gebo-
ren. Zijn vader en grootva-
der waren zelf ook schilder. 
In het begin krijgt Pierre-
Joseph Redouté les van 
zijn vader. Daarna zet hij 
zijn opleiding verder in de 
Nederlanden. Hij is 23 als hij 
zich in Parijs vestigt, waar 
hij de Franse hoge magis-
traat Charles-Louis l’Héritier 
de Brutelle ontmoet, die 
zelf een grote passie voor 
plantkunde heeft*. Deze 
moedigt hem aan in het il-
lustreren van de plantenwe-
reld, waarin Redouté al snel 
zal uitblinken.

Pierre-Joseph REDOUTÉ 

1759 – 1840

Vanaf 1787 komt het plots 
in een stroomversnelling. 
Pierre-Joseph wordt voor-
gesteld aan het Hof van 
Versailles en wordt de be-
schermeling van koningin 
Marie-Antoinette. Hij wordt 
aangesteld als tekenaar en 
schilder van het Kabinet 
van de Koningin. In de ja-
ren nadien volgen politieke 
crisissen en regimes elkaar 
op, wat hem niet zal belet-
ten om zijn loopbaan ver-
der te zetten bij de groten 
(Joséphine de Beauharnais, 
keizerin Marie-Louise) en 
zowel in de wetenschappe-
lijke als in de kunstkringen 
veel erkenning te genieten.

Hij zal tekenaar worden aan 
de ‘Académie des Sciences’, 
tekenles geven in het 
Natuurhistorisch Museum 
en met zijn gravures tal van 
boeken illustreren, zoals 

De bloemen-
portrettist uit 

Saint-Hubert
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Weekend 
van de ROOS

 Saint-Hubert
4 en 5 juli



MUSÉE PIERRE-JOSEPH REDOUTÉ
rue Redouté, 11
B-6870 Saint-Hubert
+32 (0)61 61 14 67
+32 (0)498 90 28 22
info@musee-pierre-joseph-redoute.be
www.musee-pierre-joseph-redoute.be

Saint-Hubert – B2

*Charles-Louis L’Héritier de Brutelle overleed in 1800 
en liet een herbarium van zowat 8000 soorten en een 
uitgebreide plantkundige bibliotheek na

‘La Botanique’ van Jean-
Jacques Rousseau (1805). 
Hij zal trouwens zelf enkele 
zeer mooie eigen werken 
uitbrengen. Het beroemd-
ste is wellicht ‘Les Roses’ 
(1817-1824), een werk in drie 
delen dat bij Didot in Parijs 
gepubliceerd wordt.

Redouté toonde zich een 
meester in het tekenen en 
weergeven van bloemen. 
Hij beeldde ze af met de 
nauwgezetheid en juist-
heid van een wetenschap-
per en tegelijk de fluwelige 
zachtheid, transparantie en 
zinderingen van een fan-
tastische aquarelschilder. 
Met het oog op latere re-
productie hanteerde hij de 
kopergravure. Hij perfectio-
neerde deze techniek trou-
wens, maar bleef wel bij-
zonder waakzaam voor de 
optimale weergave van zijn 

bloemen, zijn grote passie, 
zijn leven!

Het museum

Het Pierre-Joseph Redouté 
Museum in Saint-Hubert 
koestert de herinnering 
aan de man die de Rafaël 
van de bloemen genoemd 
wordt. Het toont tal van 
originele werken, prenten 
en voorwerpen en ook et-
sen van de “Description 
de l’Egypte“ van de hand 
van Henri-Joseph Redouté, 
schilder,zoölogicus en 
broer van de beroemde 
aquarelkunstenaar.

Andere nog zichtbare hul-
des in Saint-Hubert: de 
Redouté-fontein (Place du 
Marché) en de rozentuin 
(Avenue des Chasseurs 
ardennais), een mas-
sief van een honderdtal 
rozenvariëteiten.

Ter gelegenheid van de 175ste verjaardag van 
zijn dood wil de stad Saint-Hubert hulde bren-
gen aan Pierre-Joseph Redouté. Een heel fees-
telijk weekend lang zullen talloze bloemen – en 
dan vooral rozen – in alle mogelijke vormen de 
stad innemen.

FLORALE CREATIES worden de leidraad van 
een duidingsroute langs de symbolische plek-
ken van het historisch stadscentrum die de 
hoogtepunten in het leven van de kunste-
naar schetst. Op het uitzonderlijke Redouté-
parcours worden in de straten ook telkens 
korte taferelen uit zijn leven nagespeeld.
  
Aan de voet van de basiliek vindt een RO-
ZENMARKT plaats met de verkoop van rozen, 
onder meer de Redouté-roos, van afgeleide 
producten (pralines, parfums en andere pro-
ducten op basis van rozen), demonstraties 
bloemenkunst en het enten van rozenstruiken.

PLAATSELIJKE KUNSTENAARS zullen ten 
toon stellen rond het thema van Redouté en 
zijn rozen, en hun eigen steentje bijdragen tot 
een monumentaal fresco. Uiteraard pakt het 
Redouté-museum ook uit met een specifieke 
tentoonstelling: ‘La rosomanie & les frères 
Redouté’.

En deze hulde aan de rozenschilder uit Saint-
Hubert heeft nog veel andere verrassingen in 
petto!

 rsisainthubert.wix.com
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Een trail kan omschreven wor-
den als off-road hardlopen, 
rennen door de natuur, over 
smalle weggetjes en paadjes, 
met onderweg natuurlijke hin-
dernissen om te bedwingen, 
zoals steile hellingen, rotsen, 
beekjes …

Een toegankelijke sport

Zowat iedereen kan zich aan de trail-
sport wagen. De afstanden zijn vrij 
kort en er is geen gesofistikeerd ma-
teriaal nodig buiten een paar aan-
gepaste, goede stapschoenen. Het 
vraagt eerder vooral motivatie dan 
een grote lichamelijke conditie. Het 
is ook geen dure discipline. Stuk voor 
stuk goede redenen om alsmaar meer 

aanhangers aan te spreken. Op 30 
april kwamen er in Bouillon meer dan 
2500 deelnemers aan de start voor 
‘La Bouillonnante’, om afstanden af 
te leggen van 5 km voor kinderen tot 
104 km voor meer doorgewinter-
de trailrunners. In 2015 worden in 
Belgisch Luxemburg een goede twin-
tig proeven georganiseerd, meestal 
met keuze uit verschillende afstanden.

Een decor dat alles mogelijk maakt

In België vinden de meeste trails 
plaats in Wallonië. Daardoor denken 
veel mensen dat een goede trail vrij 
grote hoogteverschillen moet omvat-
ten, maar in principe kan een ren zelfs 
zonder hoogteverschil als ‘trail’ wor-
den aangemerkt. De enige voorwaar-
den zijn mooie slingerende tracks en 
geen asfalt en beton. Tot slot moet de 

route voldoende bewegwijzerd zijn. 
Het blijft natuurlijk een feit dat trai-
lers de Ardense reliëfs en mooie land-
schappen ideaal vinden om hun pas-
sie-sport te beoefenen. Er komen dus 
alsmaar meer trails èn trailrunners bij.

Dicht bij de natuur

Meer en meer runners zoeken derge-
lijke uitdagingen op, voor de gezellige 
sfeer die afwijkt van de massalopen 
op asfalt met de chronometer in de 
hand. Trails spelen zich af in de natuur. 
Ze brengen tot rust en doen genieten 
van de omgeving. De meeste trailers 
willen gewoon meedoen en hun par-
cours rustig afmaken. Ze doen het 
voor de verse lucht, om zich te amu-
seren en om hoekjes te ontdekken die 
vaak enkel dankzij een trail toeganke-
lijk zijn.

De trail 
op en top 
natuurlijk en 
Ardens
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Het trailstation Ardenne-Herbeumont 
is het eerste in zijn soort in de Benelux 
en daarom ook bijzonder. De routes 
worden uitgestippeld in een prachtig 
woud, met talloze schitterende ‘single 
tracks’*, die ideaal zijn om te trailen. 
Wie geluk heeft, kan onderweg een 
horde everzwijnen of een roedel her-
ten tegenkomen, of misschien zelfs 
moeflons die hier geregeld opduiken. 
De routes door het uitgesproken re-
liëf van de Semois-vallei verrassen 
door hun vele ritmewisselingen. Korte, 
maar steile hellingen volgen op won-
dermooie stukken, zigzaggend tus-
sen de bomen, om een duik te nemen 
naar de vallei. 

Zes parcours …

Concreet biedt het trailstation van 
Ardenne-Herbeumont zes trailpar-
cours met vier moeilijkheidsgraden. 
Ze zijn volledig gratis toegankelijk. 
De moeilijkheid wordt aangeduid 

met kleuren, die op de skipistes  
geïnspireerd zijn. De twee groene zijn 
de makkelijkste, zijn maximaal 10 km 
lang en hebben een maximaal hoog-
teverschil van 500 meter. De twee in 
de blauwe categorie zijn middelzwaar. 
De dapperste kunnen voor rood en 
zwart gaan, twee tracés die met een 
hoogteverschil van 2000 meter flirten 
en die wel 30 km lang zijn. Ze zijn alle-
maal bewegwijzerd met borden waar-
op een kleine loper afgebeeld staat.

Alle parcours vertrekken aan het 
‘Syndicat d’Initiative’ waar didactische 
borden staan. Daar krijgen de trailers 
ook alle info over de routes en over 
de staat van elk parcours. Binnenkort 
zullen er ook douches, vestiaires en 
kastjes zijn voor de sporters. En om 
krachttoeren wereldkundig te maken, 
zullen de runners hun tijden en film-
pjes kunnen posten via de smartpho-
ne-app die speciaal voor het netwerk 
van trailstations werd aangemaakt.

… en vier workshops

Naast de circuits biedt het station van 
Herbeumont ook vier specifieke oe-
fenworkshops aan:

•	 Een vlakke lus van 400 m in het 
park om de MAS** te berekenen.

•	 Een helling met een klim naar het 
kasteel en een herafdaling met 
een single-techniek.

•	 Een fartlektraining (wisselende 
snelheden) met een klim van 
110 meter D+, van beneden aan 
de Semois naar de groeve van 
Herbeumont, gevolgd door een 
afdaling langs een zeer technische 
weg met keien, zoals in de bergen.

•	 Een lustrail van 4 km, die de ba-
sistechnieken van een trail bij-
brengt, met een opwarming aan 
de rand van de Semois en oefe-
ningen om de voeten goed te le-
ren plaatsen, gevolgd door de lus 
van de Corsicaanse route met zijn 
‘kammenroute’.

Herbeumont, 
eerste 
trailstation 
van de Benelux

* Een single track is een smalle weg waar voorbijsteken bijna onmogelijk is. 
Het is een term die zowel trailers als mountainbikers gebruiken.
** Maximale aerobe snelheid.
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Naar verluidt zou het rode parcours 
nr. 5, langs de kleine stuwdam van 
grote leistenen, het mooiste zijn. Het 
start en eindigt aan het ‘Syndicat 
d’Initiative’. Ideaal voor een uitstap 
van een halve dag (30,75 km) en met 
een aardig hoogteverschil (974 m). 
Zijn we vertrokken?

Na een opwarming op een RAVeL-
weg daalt het parcours af naar de 
Semois, tot aan de molen van Nawé. 
Het loopt verder langs een vrij tech-
nische single track die doorlopend de 
rivier volgt. Dan wordt de toren van 
de ‘Tombeau du Chevalier’ (het rid-
dergraf) aangevat via de ‘chemin du 
Boult’, om dan verder te lopen op een 
andere technische single track, de 
‘kammenroute’ genoemd.

U loopt langs de Willaime-molen en 
volgt dan de N884 tot aan de brug. 
Daarna slaat u rechtsaf en klimt u 
naar het prachtige uitkijkpunt dat uit-
torent boven de brug, het viaduct en 
de ingang van het dorp Herbeumont. 
Vandaar daalt u weer af naar de 
Semois om dan weer naar boven te 
gaan via de weg van het Soldatenkruis 

(150 meter hoogteverschil!) die naar 
Libaipire leidt, een uitkijkpunt boven 
de ‘Tombeau du Chevalier’.

U stijgt verder naar de ‘Bois de Sainte-
Cécile’, via het gehucht Beau Chêneau. 
U loopt over de tunnel van de vroege-
re tramlijn, steekt de rijksweg over en 
daalt opnieuw af naar de Semois. Van 
de Relogne-wijk volgt u de rivier tot aan 
de ‘Vanne des Moines’. De monniken 
legden deze stuwdam indertijd aan om 
weerstand te bieden aan de verwoes-
tende hoogwaterstanden van de rivier.

Na de stuwdam slaat u meteen links in 
op een prachtige, zeer abrupte single 
track die naar het bos van Conques 
loopt. Daar loopt de route verder 
over de single track van de ‘Grotte 
des Moines’, naar de vroegere priorij 
van Conques. U steekt de N884 over 
en volgt dan de weg langs de won-
dermooie grote vijver van Conques. 
Vervolgens loopt u door een spar-
renbos, met een aardig beekje aan 
uw linkerkant. U volgt deze weg ver-
der, met onderweg een aantal single 
tracks, om dan via het viaduct en een 
RAVeL-weg weer in Herbeumont aan 
te komen.

Rood: Vanne 
des Moines

STATION DE TRAIL D’HERBEUMONT
R.S.I. Herbeumont
avenue des Combattants, 7
B-6887 Herbeumont 
+32 (0)61 41 24 12
rsih@skynet.be
www.stationsdetrail.com/ardenne

Herbeumont – B3

Bois de 
Conques

Tombeau 
du 

Chevalier

Libaipire

Bois de 
Ste-Cécile

Le beau
Chêneau

Relogne

SAINTE-CECILE

Vanne des 
Moines

HERBEUMONT

Les étangs 
de Conques

La Croix 
du Soldat

Grotte 
des Moines

Boult
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Tanguy Deschamps was direc-
teur bij X-Cape, een bedrijf uit 
Florenville dat gespecialiseerd 
is in avonturensporten en team-
building, toen hij in september 
2013 de vraag kreeg om nieuw 
leven te blazen in de gemeente 
Herbeumont en omgeving. Hij 
komt dan voor de dag met het 
voorstel om een trailstation op 
te richten. Hij organiseert met-
een ook het eerste Festival Trail 
Herbeumont. Hij blikt terug: 
“Met 1100 deelnemers waren de 
vakantiewoningen en B&B’s tot 
30 km in de omgeving volzet. 
De lokale slager leverde 1000 worsten 
en de bakker evenveel broodjes. Het 
enthousiasme was groot en alle ingre-
diënten voor succes waren verzameld. 
Lopen boomt volop, zeker ook dank-
zij het programma ‘Ik loop gezond’ 
(start-to-run).”

Gesterkt door zijn ervaring als or-
ganisator van de X-Cape Trophy 
zet Tanguy alle nodige stappen. 
De Franse inrichters van trailstati-
ons komen ter plaatse en zijn onder 
de indruk van het Ardense onthaal 
en de kenmerken van de streek van 
Herbeumont. Dan gaat het allemaal 
erg snel. In zes maanden is het project 

rond en het station opent officieel de 
deuren op 3 juli 2014.

En Tanguy besluit: “Wie hier komt trai-
nen, is wild enthousiast. Ook de ho-
reca doet goede zaken, want de zes 
parcours zijn het hele jaar open, be-
halve tijdens de jachtperiode. De coa-
chings en oefenworkshops brengen 
het ganse jaar door leven in het stati-
on. Vergeleken met de andere trailsta-
tions, draait dat van Herbeumont het 
best. Dat is een mooie beloning voor 
een gewaagde gok.”

“Mijn grenzen verleggen, 
ligt in mijn aard”

Dimitry Nemry verdient de kost met 
het installeren van sauna’s en ha-
mams. Zijn vrije tijd besteedt hij sinds 
12 jaar aan trailrunnen. Hij neemt deel 
aan zowat tien trails per jaar, in België 
en Frankrijk. In zijn topvijf staan 
Les Templiers, de Corsica Coast, de 
Transaq en ook de marathon en de 
Ultra-Trail CCC® van de Mont Blanc. 
Zijn streefdoelen? “La Diagonale des 
Fous, de oversteek van de Île de la 
Réunion, voor mijn veertigste verjaar-
dag, en aan de top blijven in België.”

Dimitri eindigde tiende in het Belgisch 
kampioenschap 2013 en is nu technisch 
trailverantwoordelijke van de ‘Ligue 
Belge Francophone d’Athlétisme’. Hij 
is een man van het terrein en staat in 
voor de trainingen op federaal niveau. 
Daarnaast werkt hij aan de herstructu-
rering van de trailsport in België met 
specifieke regelgeving, keurmerken … 
In Herbeumont omkadert hij als coach 
het station en organiseert hij stageda-
gen. Hij zette ook een structuur op 
voor individuele en collectieve trail-
coaching. Zoals hij zelf zo goed zegt: 
“Trail staat voor vrijheid en plezier, in 
de juiste dosis. Maar het betekent ook 
zichzelf voortdurend uitdagen. Ik was 
altijd al sportief en competitief. Mijn 
grenzen verleggen, ligt in mijn aard.”

In de voetsporen 
van Tanguy en Dimitri
Tanguy Deschamps en Dimitri Neimry zijn niet alleen boe-
zemvrienden en uitstekende trailrunners die al eens sa-
men trainen. Ze zetten zich ook allebei volop in voor hun 
discipline.

“Een mooie beloning voor 
een gewaagde gok”

Tanguy Deschamps

Dimitri 
Nemry
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Helemaal nieuw! De CHAT vindt in 
2015 voor het eerst plaats. Op het 
programma staan Ardense parcours 
die door Ardenners uitgestippeld 
werden. Zes proeven, 200 km wegen, 
5000 meter positief hoogteverschil. 
Het zijn de trailrunners van het noor-
den van de provincie die hun kennis 
van het terrein bundelden om deze 
Challenge aan te bieden.

Kalender van de trails  
in Belgisch Luxemburg 
(tweede helft 2015)

JUNI
Zat. 06 La Roche-en-Ardenne 
•	 Les Boucles Ardennaises 35 km
Sam. 20 Montleban 
•	 Trail de la Cedrogne 7/14/30/50 km

JULI
Zat. 04 Herbeumont 
•	 Festival Trail Semois 16/28/55 km
Vrijd. 07 Houffalize 
•	 XTrails Houffalize 80/52 km
Zat. 11 Houffalize 
•	 Team Trail des Pins 13/24 km
•	 NightTrail Houffalize 13 km
Zon. 12  Houffalize 
•	 Trail des Lutins 9/19/35 km

AUGUSTUS
Zon. 16 La Roche-en-Ardenne 
•	 Trail des Fantômes 13/25/50/75 km

SEPTEMBER
Zon. 06 Houffalize 
•	 Duo Escapardenne Trail 22-44 km
Zon. 13  Mirwart
•	 La Provinciale 12/25/46 km
Zat. 19  Bertrix  
•	 Trail des Fées 15/33 km

OCTOBER
Zon. 04 Houffalize 
•	 Trail du Barrage 13/22/30 km
Vrijd. 16 Tintigny 
•	 Aux sources de la Gaume 8/19/29 km

DECEMBER
Zat. 05 Houffalize 
•	 XTrail Houffalize 55/79 km
•	 KamikazeTrai 5 km
•	 Coccinelles Trail 25 km
Zon. 06 Houffalize 
•	 HouffaTrail 15/25/50 km

www.vinrouxh.be
www.trailrun.be

20 juni Montleban (30 en 50 km)
12 juli Oster (29 km)
26 juli Goronne (30 km)
16 augustus Lierneux (33 km)
6 september Houffalize (33 km)
12 september Verrassende apotheose 
in de voetsporen van de autochtonen 
(+/- 30 km)

challengechat

De ‘Challenge Haute Ardenne de Trail’

Slapen / Eten
Herbeumont biedt een ruime 
waaier  van mogelijkheden om 
te overnachten (hotels, gasten-
kamers, vakantiewoningen, kam-
peerterreinen) en te eten

www.herbeumont-tourisme.be

Bezienswaardigheden

Kapel van de heilige Rochus

Ruïnes van het kasteel van 
Herbeumont

Viaduct van Conques
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Geoffrey Lallemand uit Porcheresse 
en Gregory Burtomboy uit Daverdisse 
behoren tot de gevestigde Ardense 
trailrunners. De twee vrienden staan 
vaak bovenaan gerangschikt, maar 
zijn ook de organistoren van drie 
wedstrijden: de nieuwe nachtelijke 
‘Trail de la Roche’ in Minguet (febru-
ari), de Razorbackrun en de ‘Trail de 
la Lesse’ in Daverdisse (mei).

Trailers  
met een 
groot Hart

“Telkens een 
ander avontuur”

Geoffrey is eigenlijk een zwemmer, 
maar hij beoefende twee jaar lang ook 
de triatlon in de club van Saint-Hubert. 
Omdat deze drieledige sport veel tijd 
innam, laat hij zich door Gregory, die hij 
tijdens een triatlon ontmoette en die in 
het naburig dorp woont, overhalen om 
zich aan natuurrennen te wagen. Hij 
kiest voor “La Bouillonnante” als zijn 
eerste trail en eindigt in de top-30. Hij 
heeft de smaak te pakken. Sindsdien 
trainen de twee maten samen.

Greg adviseert Geoff die met grote 
sprongen vooruitgaat. En de resulta-
ten volgen, waaronder een plaats als 
vierde en daarna als tweede Belg in 
de ‘Trail de la Côte d’Opale”. 

“Wat mij zo aantrekt in trailrunnen? 
Het brengt mij tot rust. Wie op die 
manier loopt, maakt zijn geest vrij, 
vergeet het werk en de stress. Je staat 
stil om een ree na te kijken, de volle 
maan te bewonderen, naar het klotsen 
van een beekje te luisteren, … En er is 
die drang om jezelf te overtreffen. Ik 
beleef telkens weer een ander avon-
tuur. Vergeleken met andere sporten, 
is het respect voor de ander ook erg 
groot. Als je iemand ziet vallen, blijf je 
staan, ook al verspeel je zo de eerste 
plaats. Zo vorm je een grote familie, 
die elkaar met plezier terugziet tijdens 
de trails.”

“Trailrunning steekt  
een heel gezin aan”

Toen hij jonger was, deed Gregory 
aan motorcross. Toen liep hij al om in 
conditie te blijven. Toen hij uitgeke-
ken was op deze discipline, ging hij 
zich toeleggen op muren en bergen 
beklimmen. Ook daarvoor was een 
goede basistraining nodig. Hij begint 
dus vaker en vaker mee te doen aan 
joggings, vergroot de afstanden om 
als vanzelf bij de trails te belanden. En 
zoals hij zelf uitlegt: “Vijf tot zes jaar 
geleden lag het niveau lager dan van-
daag. Ik stond vaak op het podium, wat 
mij gemotiveerd hield. Nu wordt win-
nen moeilijker. Ik haalde mijn eerste 
trail binnen in Lobbes. Ik boekte goe-
de resultaten in de ‘Infernal Trail’ van 
de Vogezen. De twee voorbije jaren 
heb ik telkens een kleine twintig trails 
gelopen. Het ging dan ook om grote 
afstanden, zoals in 2014 de Ultra Trail 
van de Toubkal in het Marokkaanse 
Atlasgebergte, die 110  km lang is, of 
de ‘Grand Raid des Pyrénées’ van 
160 km. Het is leuk, maar ik ben niet 
meer zo snel, hoewel ik meer volhar-
ding kreeg. Daarom stort ik me dit 
jaar weer op de kortere afstanden, zo-
als de 25 km van de Bouillonnante. Ik 
organiseerde ook de vierde editie van 
onze ‘Trail de la Lesse’.”

Bij de familie Burtomboy loopt Nicolas 
nogal wat en Denis een beetje, net 
zoals papa Jean-Claude, ook al is hij 
67. Zoals Gregory zegt: “Trailrunning 
is aanstekelijk en werd algauw een 
passie van het hele gezin.” Greg sloeg 
ook aan het mountainbiken, en met 
name enduro omdat de inspannin-
gen op de ultratrails het organisme 
aantasten. Dit jaar heeft hij een nieuw 
‘klein’ project: de MB Race ultra van 
138  km met een hoogteverschil van 
7117  meter, rond de Mont Blanc, die 
als de moeilijkste mountainbikeren 
ter wereld geldt. Met zijn groot hart 
en zijn typisch Ardense verbetenheid, 
twijfelt niemand eraan dat hij de eind-
meet haalt.
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Geoffrey 
Lallemand

Gregory 
Burtomboy
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...bezoek met het toeristische

treintje het dierenpark

met meer dan 40  in- en 

uitheemse diersoorten 

« Entre Ferme et Forêt »

...de oude ambachten 

van de Ardennen aan de hand 

van twintig taferelen 

«  L’Agri-Musée »

...onze streek- en ambachtelijke 

producten uit Luxemburg in

« La Boutique
Ardennaise »

o m  l e k k e r  t e  e t e n
... in het gastronomische restaurant van 

«  L’Auberge de la Ferme »

...in de taverne met streekproducten en een typisch Ardens decor 

«  La Taverne de la Fermette » 

o m  t e  o n t d e k k e n

o m  r u s t i g  t e  s l a p e n
... in ons hotel van 

«  L’Auberge de la Ferme »

De 3 vakantiegîtes

“Les Tilleuls”

De 2 apparthotels

“Le Séchoir à Tabac”

De hotelchalet

“Le Chalet”  

...andere overnachtingsmogelijkheden zijn :

Profiteer van onze themaPrijzen,
maand na maand!

in rochehaut-sur-semois, 

oP 15 km van Bouillon, 

vindt u dit Paradijs 

voor een geslaagde dag 

of meerdaags verBlijf
HOTEL-RESTAURANT

TAVERNE DE LA FERMETTE

ARDEENSE WINKEL

SEMINARIEZALEN

DIERENPARK • LANDBOUWMUSEUM

Denken al uw verblijven voor 2015 te reserveren :
beschikbaarheden en informaties 

op www.aubergedelaferme.com of op de 061/46.10.00

Voor elk pakket krijgt u een cadeau aangeboden!



HET VERTELFESTIVAL
VAN CHINY

10, 11, 12 juli

Elk jaar, en dat al 26 jaar lang, komen de straten 
en voorstellingszalen van Chiny tijdens het twee-
de weekend van juli volop tot leven, want dan 
vindt het Vertelfestival plaats. Alle inwoners van 
het dorp dragen hun steentje bij om er een groot 
en gezellig feest van te maken, voor alle genera-
ties. In die drie dagen draait alles rond woorden, 
woorden die veel zeggen, die raken, die doen la-
chen, die de verbeelding aanspreken. Woorden 
die boeiende, maar ook geestige en vreemde ver-
halen vertellen over het diepste van de mens, de 
natuur, het leven. Deze afspraak met de wereld 
van de vertellingen en vertellers is een heerlijke 
adempauze, midden in de Gaumese zomer! 
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U bent wel een heel jonge artistieke 
coördinator van het Vertelfestival. 
Hoe komt dat?

“Ik ken het Festival al heel lang. Op 
mijn dertiende werkte ik al mee als 
vrijwilliger. Daarna was ik erbij betrok-
ken als voorzitter van het jeugdhuis 
van Chiny en van Florenville. Rond 
mijn achttiende kreeg ik echt grote 
belangstelling voor de wereld van de 
vertellers en de vertelling. Nu is het 
een heuse passie! Buiten die passie is 
het ook hard werken om dit festival 
voor te bereiden en te doen groeien. 
Een heel jaar door werkt een gans 
team aan de voorbereiding, het is een 
ferme machine geworden!”

Hoe stelt u het huidige 
programma samen?

“Een goed festival moet voor elk wat 
wils bieden. Ik ga naar allerlei festi-
vals en voorstellingen en we krijgen 
ook spontane kandidaturen. Ook in de 
vertelwereld zijn er onvervalste ster-
ren, maar die zijn misschien wel beter 
bekend in Canada en Frankrijk. We 
maken onze keuze uit al die toppers 

en verwennen het publiek ieder jaar 
met enkele mooie ontdekkingen, voor 
groot en klein. Vertellen smeedt soci-
ale banden, over de generaties heen!”

Het festival duurt een heel weekend. 
Zijn er dingen waar u de aandacht op 
wil vestigen of verder wil uitbouwen?

“Buiten wat zich overdag afspeelt, 
zou ik graag het nachtleven verder 
ontwikkelen. Ik zou het feestelijker 
willen, voor de vertellers zelf die hier 
verblijven, maar ook voor vertellers en 
publiek samen. Op vrijdag hebben we 
een vertelcabaret op het programma 
staan, als openingsvoorstelling. Alle 
vertellers kunnen dan aan bod komen, 
zonder uitzondering, beroeps of niet. 
De gemoedelijke en intieme sfeer zet 
aan tot memorabele ontmoetingen. 
Op zaterdag en zondag is er van in de 
ochtend een boeken- en ambachten-
markt in de straten van het dorp. In de 
namiddag is er allerlei animatie buiten. 
Daarnaast zijn er ook veel voorstellin-
gen binnen. We proberen nog nieuwe 
ruimtes uit, zoals privé-schuren of an-
dere bijzondere plekken.”

Benjamin ROISEUX, 
coordinateur 

artistique

Benjamin ROISEUX, 
artistiek 

coördinator

Voor een niet te missen hoogte-
punt zorgen “LES BARQUES DE 
L’AUBE”. Op zaterdag en zondag 
wordt u uitgenodigd om in te sche-
pen voor een droomtocht op de 
Semois, in de ochtendnevel, met 
rondom het doffe geluid van ritse-
lende bladeren, van vroege vogels 
en van de vaarboom van de veer-
man. Hij geeft het ritme van de 
oversteek aan, in het licht dat tus-
sen de takken op het water wordt 
weerkaatst. De tijd staat even stil, 
betovert. Op de terugweg te voet 
door het bos, worden verhalen ver-
teld. Wanneer woorden weerklank 
geven aan de geluiden van de ri-
vier, het woud, stille stappen, …
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gasten in ligzetels en met de voeten in 
het zand naar het geluid van de zee, 
van de meeuwen en vooral van de ver-
tellers van hier of die van de overkant 
van de zee komen aanvaren!
  
Vanwaar deze liefde op het eer-
ste gezicht voor de wereld van de 
vertellingen?

“Beeldende kunsten of de vertelkunst, 
dat is dezelfde strijd. Om mensen los 
te weken van hun dagelijks bestaan, 
om ze mee te loodsen naar andere 
plekken en iedereen te bewijzen dat 
vertellingen niet bedoeld zijn om kin-
deren in slaap te wiegen, maar om 
volwassenen wakker te maken! Ik 
weet niet of het echt liefde op het eer-
ste gezicht was, eigenlijk eerder een 

grote nieuwsgierigheid. Mijn dochter 
Annabel is nauw betrokken bij de fes-
tivals in Ivoorkust en Burkina Faso en 
stak mij aan, enkele jaren geleden al. 
Sindsdien kan ik er niet genoeg van 
krijgen. Ik trek naar allerlei festivals 
(Chiny, Avignon, Montréal, enzovoort.) 
en neem ook deel aan vakdagen.” 

In 2014 liep er tijdens het Festival van 
Chiny een tentoonstelling van uw fo-
to’s met als titel “25 conteurs les bras 
en l’air”. Kunt u iets vertellen over deze 
passie en deze tentoonstelling over 
‘vertellers met de armen in de lucht’?

“Voor mij is een foto een ademhaling. 
Ik zie de voorstellingen vaak door mijn 
lens en leg vast hoe de vertellers met 
hun handen, hun gelaatsuitdrukking 
spelen … Sommigen vonden zelfs dat 
ik hun ziel vatte. Zoals de Kleine Prins 
al zei, “alleen met het hart kan je goed 
zien”. Ik ben dol op dat moment van 
de klik, als ik voel dat het ‘goed is’. 
Ik heb nu al een mooie collectie van 
portretten van vertellers uit alle lan-
den. Het was maar een stap naar de 
tentoonstelling rond vertellers met de 
handen in de lucht “Haut les mains les 
conteurs”, die voortdurend evolueert. 
Ik werk ook aan een volgende uitgave, 
die hopelijk origineel zal zijn.”
 
Hoe beleeft u zelf het Festival van 
Chiny als toeschouwster?

 “Het doet me denken aan het festival 
van Avignon, waar ik al meer dan 20 
jaar onvoorwaardelijk fan van ben. Het 
is die zelfde magie van dronken wor-
den door mooie woorden, van enkel 
leven voor de passie van het ogenblik, 
je overgeven aan een bepaalde sfeer, 
mensen ontmoeten die zelf graag 
communiceren, het jammer vinden 

Christiane 
OLIVIER

“LEVEN BRENGEN IN 
DE KUNST EN KUNST 
IN HET LEVEN”

Christiane Olivier is een oude getrou-
we van het Vertelfestival van Chiny. 
Het is een buitengewone vrouw, die 
straalt en zoveel passies heeft die ze 
met heel haar hart en een overrom-
pelend enthousiasme deelt: de kun-
sten, de fotografie en de wereld van 
de podiumkunsten en de vertellingen. 
Eén ding staat voor haar als een paal 
boven water: “vaardigheden verwerf 
je door passie.”

Deze leerkracht die enkele jaren Ad-
viseur Beeldende kunsten was, richtte 
zelf ‘CO-Productions’ op. Het Vertel-
festival in ligstoelen (Festival de Con-
tes en Chaises Longues)* van Mont-St-
Martin (Longwy) is haar werk. Tijdens 
dit ongewone en originele festival, dat 
ze in 2001 in het leven riep, luisteren de 
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dat het te snel voorbij is… en tegelijk 
al uitkijken naar volgend jaar. Een ver-
telling is rijke en levende materie, die 
je op slag in de verbeeldingswereld 
dropt. Als onze verbeelding aange-
sproken wordt, verandert dat iets bin-
nenin, het tilt ons hoger en zeker als je 
dat samen met anderen kan beleven.”

Welke banden heeft het Festival van 
Chiny met het ‘Festival du Conte en 
Chaises Longues’? 

“De aanpak is wel heel verschillend. 
We hebben nu eenmaal niet het-
zelfde budget, noch dezelfde uit-
straling, maar werken met dezelfde 
passie en denken in dezelfde rich-
ting. Samen met Benjamin Roiseux 
zoeken we niet alleen vertellers die 
hun vak kennen, maar die ook hou-
den van mensen… Dat is onmisbaar 
om de betovering te doen werken.” 

“Goede vertellingen maken goede 
vrienden !” besluit Christiane met een 
aanstekelijke glimlach.

Véronique Recht en haar
‘portret-gedichten’, 
een fijne ontmoeting op straat
“Wie zijn of haar portret in poëzie wil laten maken, 
gaat tegenover mij zitten en dan schrijf ik de woor-
den neer die deze persoon uitstraalt. Praten is niet 
nodig, gewoon de voornaam, een kleur noemen of 
een gevoel benoemen. Ik verwijder me zo ver moge-
lijk van het intellectuele, om enkel nog oog te heb-
ben voor het gevoelsmatige, het intuïtieve, voor wat 

ik op dat eigenste moment zie en zelfs 
opsnuif. Een portret-gedicht verhaalt 
de trekken van binnenuit en niet van 
het uiterlijke voorkomen. Tien minuten 
later vertrekt de persoon met een rol-
letje papier waarop hij of zij met woor-
den geschetst staat …”

www.co-productions.fr
www.festivaldecontesenchaiseslongues.com Jean, sinds enkele jaren 

vrijwilliger van het Vertelfestival

“Ik heb een grote mond en dus spreekt het 
orale mij aan (glimlacht). In onze wereld 
wordt nog maar weinig echt geluisterd. 
Hier leer je luisteren, luisteren naar een ver-
telling. Dat is diepmenselijk en tijdloos en 
tegelijk erg tijdgebonden. Bij mij raken ver-
tellingen altijd een gevoelige snaar. Het is 
niet niks om het juiste woord te vinden, dat 
op het juiste deurtje klopt en ons beroert, 
ontroert …” 

Benoit, Muriel en Capucine, een heel gezin op 
het Vertelfestival van Chiny voor de tweede keer
 
“Wij zijn dol op alle soorten 
vertellingen! Onze kleine 
Capucine is nog maar vier, 
maar luistert heel aandach-
tig. Ze laat zich meevoeren 
door de woorden, maar 
evenzeer door de visuele 
kant van de voorstelling. 
Deze vertelvoorstellingen 
fascineren en blijven de kin-
deren bij!”
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Een universele inspiratiebron

De kern van de verhalen is vaak dezelf-
de in verschillende streken, maar de 
personages wisselen wel. In Verviers 
wordt een kabouter (lutin) ‘sotê’ ge-
noemd, in de Ardennen dan weer ‘nu-
ton’, in de Gaume ‘fée’ en in Bretagne 
‘korrigan’. Een beetje zoals de aard-
mannetjes, kobolds en andere elfen in 
het Nederlands. Er zijn ook gelijkenis-
sen tussen Europese verhalen en be-
paalde vertellingen uit zwart Afrika.

Wanneer Paul in het buitenland gaat 
vertellen, merkt hij dat Belgische ver-
tellers hoog aangeschreven staan. Hij 
vindt trouwens zelf ook dat ze niet 
moeten onderdoen voor hun Canadese, 
Bretoense of Zwitserse collega’s, want 
het zijn stuk voor stuk vakmensen

De deur naar  
de verbeeldingswereld

Om de overstap te maken van de 
werkelijke wereld naar de vertelwe-
reld hanteert Paul niet de klassieke 

openingszin “Er was eens …”. Hij be-
gint altijd met een heel eigen zin: “In 
dit verhaal zal ik maar één keer liegen, 
maar hoe meer ik praat, hoe meer ik 
zal liegen!” Zo troont hij het publiek 
meteen mee naar een wereld die ie-
ders verbeelding de vrije loop laat!

Volgens hem is de vertelling een fan-
tastisch uitdrukkingsmiddel, omdat er 
evenveel interpretaties zijn als men-
sen in het publiek. “In tegenstelling tot 
televisie of theater is de vertelling er 
niet om hapklare materie te doen slik-
ken, een verhaal moet prikkelen, de 
deur openzetten naar de wereld van 
de verbeelding.”

De derde kleuterklas is het jongste 
publiek van Paul. In deze leeftijds-
groep is de bagage aan beelden en 
woorden van de kinderen eerder be-
perkt. Er zijn voorwerpen of een de-
cor nodig om een verhaal echt tot 
leven te brengen. Hij weet dat hij de 
verbeelding van de kinderen echt 
doet werken als sommige hem na een 
voorstelling vragen of de kans bestaat 
dat ze de kabouter van het verhaal er-
gens tegenkomen.

Een festival op mensenmaat 
op een idyllische plek

Voor Paul is het Vertelfestival van 
Chiny HET festival in zijn soort in 
Franstalig België. Het heeft de vertel-
ling populairder gemaakt, toen deze 
discipline nog zeer besloten was en 
pas aan een herleving begon. Er was 
die nood aan gemoedelijkheid, aan 
echte relatie met het publiek. De ver-
teller verwacht een eigen inbreng van 
de luisteraars. Ook mensen die met 
twijfels naar het festival komen, gaan 
verrast naar huis met het hoofd vol 
nieuwe ontdekkingen.

Paul Fauconnier
+32 (0)486 86 42 28
p.fauconnier80@gmail.com

Maison du Conte et de la Parole 
Liège-Verviers - Parole Active asbl
http://conteetparole.blogspot.be

Paul
FAUCONNIER

Een verteller 
tussen traditie 
en diversiteit

De vertellingen die Paul Fauconnier 
vertolkt, prikkelen niet alleen de ver-
beelding, maar doen ook nadenken. 
Hij voert een publiek van verschil-
lende generaties voor even naar een 
heel andere plek. Laten we een kijkje 
nemen in deze wereld waarin mensen 
zich zonder taboe en vooroordelen 
uiten en waar plaats is voor duizend 
en één mogelijke interpretaties.

Multigenerationele kunst

Als groot liefhebber van lokale verha-
len vatte de in Verviers geboren Paul 
zowat 23 jaar geleden een grote pas-
sie op voor de vertelkunst. Hij is be-
stuurder van vzw “Parole Active” en 
zelf een bezield verteller tijdens het 
Festival van Chiny. Daar blijft het trou-
wens niet bij. Hij begeleidt animaties 
tijdens groenklassen, in rusthuizen, op 
wandelingen of vertelavonden. Het is 
voor hem telkens een kans om boei-
ende contacten te leggen. Paul ver-
trouwt ons toe dat een publiek van 
kinderen zijn emoties toont zoals ze 
zijn. In rusthuizen brengt hij gewel-
dige momenten door wanneer gasten 
hun eigen dorpsanekdotes vertellen. 
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Cultuur moet voor iedereen 
toegankelijk zijn! 

Met dit doel voor ogen werkt de vzw 
‘Chiny, Cité des Contes’ nauw samen 
met:

DE VZW ARTICLE 27. Deze legt zich 
toe op het sensibiliseren voor en het 
vergemakkelijken van cultuurdeelname 
voor al wie in moeilijke sociale en/of 
economische omstandigheden leeft. 
Om de prijzen te verlagen, past de ver-
eniging het remgeldsysteem toe. 

HET ‘MAISON DES SOURDS’ van de 
provincie Luxemburg. Het Festival 
blijft toegankelijk voor doven en 
slechthorenden, want de meeste ver-
tellingen worden in de gebarentaal 
vertaald (Annie Devos).

De vzw “Chiny, Cité des  
Contes” is ook:

LA COUR DES CONTES, een doolhof 
van interactieve ontdekkingen rond 
de vijf zintuigen en de verbeeldings-
wereld voor kinderen van 5 tot 12. 

In maart nodigt de VERTELNACHT 
vertellers uit om hun korte verhaal-
tjes van telkens 2 tot 12 minuten te 
brengen.

Om de drie maanden lopen er, OPLEI-
DINGSDAGEN IN DE VERTELKUNST, 
met drie trefwoorden: een leuke 
avond, een lekker glaasje en een goed 
verhaal.

DE VERTELAFSPRAAK wordt om de 
twee jaar georganiseerd. Deze dag 
is bedoeld voor de beroeps en wil 
programmasamenstellers uit verschil-
lende landen samenbrengen met tien 
Belgische en buitenlandse vertellers.
et étrangers.

De ‘Compagnie des
 Bonimenteurs’
 
In 2014 nam deze Naamse 
groep voor de vierde keer 
deel aan het Vertelfestival van 
Chiny, met Vincent Zabus en 
Mélanie Delva, twee acteurs 
van een gezelschap dat er 
een twintigtal telt. “Wij hou-
den van dit Festival, omdat 
het een ‘echt’ publiek trekt, 
dat ontspannen is en werke-
lijk luistert. Daarnaast is het 
ook een heel aangenaam ka-
der om te werken.”

www.lesbonimenteurs.be

CHINY, CITÉ DES CONTES asbl
rue de Lorrène, 3b
B-6810 Chiny
+32 (0)61 32 07 56
chiny@conte.be
www.conte.be
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IMPRESSION OFFSET IMPRESSION NUMÉRIQUE IMPRESSION UV TOUS SUPPORTS FINITIONSTUDIO GRAPHIQUE 

Sur Indigo

 > surfez sur www.impribeau.be

Impribeau arrive sur Facebook !

+32 (0)61 68 86 87

Beauplateau 1 – 6680 Sainte-Ode

> ENTREPRISE GRAPHIQUE

+32 (0)61 68 88 35

info@impribeau.be
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Op deze kaart vind je de locaties die aan bod komen 
in de verschillende artikels van dit nummer. Elk artikel 
heeft een referentiecode (bv. Manhay C1) die het zoeken 
vergemakkelijkt.
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NUMMER
IN DE VOETSPOREN VAN BEELDENJAGERS 

De Ardennen kunnen bogen op een fraai team van dieren- en natuurfotografen, heuse 
ambassadeurs van Belgisch Luxemburg. ‘Blik op de Ardennen’ nam enkele ‘specimens’ 
onder de loep. Om ze beter te leren kennen, om hun emoties te delen, om meer te 
weten over het verhaal achter hun mooiste foto’s, hun techniek …

VERLAINE EN DE ARDENNEN 
De poëzie van Verlaine is nauw verbonden met de Ardense landschappen. De gekwelde 
dichter met het lijdend hart vond er een zekere gemoedsrust. Laten we samen met 
enkele Ardense deskundigen de wegen van die inspirerende Ardennen volgen om de 
betoverend mooie taal van de prins der dichters nog beter te smaken.

O’NATUREL 
Voor het eerst vindt in Belgisch Luxemburg een fantastisch evenement plaats dat 
helemaal in het teken staat van de natuur, bossen, kunst en tuinen. Het gebeurt allemaal 
van 18 tot 21 september in Houffalize.

HELEMAAL MEE MET DE MODE 
Negen ontwerpers die afkomstig zijn van Belgisch Luxemburg of er werken, 
zullen hun creaties voorstellen tijdens een groot defi lé op 18 september in het 
eerder ongewone kader van de NMBS-werkplaatsen van Stockem/Aarlen. Een 
evenement van formaat om de aftrap te geven van de eerste Lux Fashion Week! 
Wij lichten al een tipje van de sluier over het werk van deze ontwerpers …
 




