
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op deze wandeling van 6 km rond het 
“kleinste stadje ter wereld” ontmoet u 
enkele zeer mooie uitzichten. 
De charmes van de streek houden u 
minstens 2 uur in de ban. 

Vertrek : Durbuy (plein “place aux foires”) 
    Hoogte : 150 m 
Afstand : 5,5 Km 
Duur : 2 u 00 
Moeilijkheidsgraad : gemiddeld 
Aard van de wandeling : bos – landelijk 
 

Wandeling n° 5 : 
De ronde van Durbuy : 

5/1 : De begijntjestrappen 
5/2 : Belvédere 

Durbuy 
Bewegwijzering : 



De naam van deze stad zou van Keltische oorsprong zijn, DUR met de betekenis van “eik” of “bos” en 
BU zijnde “water”. Durbuy betekende zoveel als een plaats in de nabijheid van een rivier en een bos. 
Afdalend in de “Rue Jean de Bohême” zet je een stapje terug in de geschiedenis. De richting die je 
bewandeld was een vroegere zijsprong van de Ourthe die als het ware het oude stadsgedeelte en het 
kasteel als een riem omvatte. 
In het jaar 1725 lieten de Zusters Récollectines de nodige werken uitvoeren om deze Ourthe-arm 
droog te leggen en zo de alles vernielende overstromingen te vermijden. 
De indrukwekkende rotsmuur is ontstaan door een verschuiving van de aardkorst, het lijkt of deze 
rotswand vanuit een stille kracht het water laat ontspringen. Verder wandelend langs de waterpartij die 
werd aangelegd in 1995 ter ere van de verbroedering met Hanyu (Japan) kom je op een voorplein waar 
enkel nog een lange muur je scheidt van de Ourthe. 
Draai je hier even om, je kan zo genieten van een mooi zicht op de Récollectines-kerk waar nog 
wekelijks vieringen worden opgeluisterd. Je hebt van hieruit ook een mooi zicht op de torens van het 
kasteel van de “Comtes d’Ursel”.  
Je verlaat Durbuy klimmend onder de beuken. In de rust van dit voorbos wonen talrijke vogels. 
Al snel zie je een eerste binnenweg die je terug laat afdalen naar de waterpartij van Hanyu, het zijn de 
begijnentrappen. (Een 16-tal trappenreeksen uitgehouwen uit natuursteen, van elkaar gescheiden door 
looppaadjes die veel weg hebben van een kruisweg.) De afbakening nodigt uit om je weg rechtdoor te 
vervolgen, klimmend naar het uitzicht van de “Crêtes”. Je negeert de weg die links stijgt. 
Als je uit het voorbos komt merk je aan de linkerzijde een “gevorkte beuk” waarvan de vorm doet 
denken aan de hooivork, symbool voor de woede van de boeren .  
Verlaat “Rue du Plâtre” en sla rechts af op het vier-armenpunt “ Saint-Amour” (De gelijknamige 
confituurmakerij heeft een ruim aanbod aan ambachtelijk gemaakte confituur maar ook aan balsems, 
crèmes en andere plantaardige middeltjes uit vroegere tijden). 
Je bent nu op 300m hoogte aangekomen bij de “Belvédère des Crêtes”. Vanuit de uitkijktoren met zijn 
75 treden heb je een subliem panoramisch zicht over de regio. (Van Noiseux tot Izier, een gebied van 
80km.) . 
Hier kan je wandeling twee richtingen uit, via een binnenweg aan de afbakening van de belvédère kan 
je de wandeling snel afronden in een tiental minuten . Deze weg brengt je naar de “Place aux Foires”, 
onderweg kan je nog profiteren van een mooi zicht op het oude stadsgedeelte,…  
Je loopt verder langs de ravijnbedding om ten slotte naast het huis van “Cadet Roussel” uit te 
komen…hier stopt dan de wandeling. Of… 
Vanaf de belvédère leidt de wandeling je naar beneden langs “la Neuve Voie” tot aan de haarspeld-
bocht. Merk op dat aan de linkerkant een zeldzame soort varens groeit. Deze varens groeien enkel op 
rotsige ondergrond en enkel in de schaduw. (duizendpootvaren of hertentongvaren genaamd) . 
Nadat je het weiland en sparrenbos voorbij bent, verlaat je de weg en sla je aan de voet van de eik 
rechts het bos in. Het “Chapli” bos zal je met zijn verschillende geuren en vogelenzang charmeren.  
Uiteindelijk kom je uit tussen weiland met slibvormige ondergrond vlakbij de rivier, stroomopwaarts 
ten opzichte van Durbuy. De trappen “Pré Joris” dalen af tot op de toeristische weg. Vanaf hier stelt de 
routebeschrijving drie mogelijkheden voor: 
Voor minder mobiele wandelaars is het aangeraden de toeristische weg langs de waterkant te volgen. 
Bij het terug binnenwandelen van Durbuy, kom je uiteindelijk bij een grote spoorvormige 
rotsformatie, het lijkt alsof deze in laagjes is samengesteld, hierop heeft men het kasteel gebouwd. De 
weg langs het park “Philippart”. Een kijkje gaan nemen bij de monumentale lindeboom met de 
meerderen in elkaar groeiende stammen. Deze mogelijkheid komt uit in Durbuy op de binnenplaats 
van “Ferme aux Chêne” (waar de Marckloff je dorst kan lessen). Vervolgens loop je het water over via 
een brug richting het “Parc des Topiaires”. De hellende weg leidt je verder langs de linkeroever over 
een afstand van 1 km tot aan “Pré Joris”, waarna je opnieuw een brug moet oversteken. 


