
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vertrek : Tour (Musée du Domaine de 
Hottemme) 
              Hoogte : 265 m 
Afstand : 4,5 km 
Duur : 1u 30 
Moeilijkheidsgraad : gemiddeld 
Aard van de wandeling : bos – weg 
 

We stellen voor om het uitgestrekte 
landelijke park te doorlopen, het is 150 
ha groot. Gelegen in het hartje van de 
bossen van Hottemme, biedt dit park 
heel wat afwisseling. Je gaat over een 
heuvelend reliëf, uitgestrekte weilanden 
en door bos. 

Wandeling n° 19 
Hottemme : 

Durbuy 
Bewegwijzering : 

 



Je vertrekt langs de hoofdweg die door het domein loopt. Het eerste pad aan de linkerkant moet je 
nemen om bij het prieel te komen . Ken je het verschil tussen een “chemin” (weg) en een “sentier” 
(pad)? 

Een weg is “een doorgang breder dan een pad en is eigenlijk niet aangelegd om met een voertuig 
door te gaan”, ook al is de weg breed genoeg om een voertuig te laten passeren. 
Een pad is “een doorgang net breed genoeg om voetgangers te laten passeren” . Enkel voetgangers 
mogen op een pad wandelen tenzij borden het tegendeel aangeven. 

Neem de moeite om dit prieel (“gloriette” in het Frans) eens te bekijken (ze wordt opengemaakt op 
aanvraag). Ze is versierd met geschilderde vogels op de muren. Op de zoldering is er een afbeelding 
van Diana, Godin van de jacht . Deze werd geschilderd door een onbekende artiest omstreeks 1930. Ze 
is een oude Latijnse godheid die met de Griekse Artemis werd vereenzelvigd. Meestal wordt deze 
maagd als beschermheilige van de jagers afgebeeld. 
Niet zoveel verder zorgt de maagdenpalm voor een paars tapijt gedurende maart, april en mei. Tijdens 
de lente steken hier en daar bosjes orchideeën de kop op. Men heeft al veel verschillende soorten 
orchideeën kunnen inventariseren.  
Langs het pad op de linkerkant , wandel je onder enkele palmstruiken  door. Deze worden héél oud, 
500 tot 600 jaar. Door hun heel trage groei, worden ze meestal niet hoger dan 5 meter. Het hout van de 
palmstruik is citroengeel, heeft een merkwaardige hardheid en een grote finesse (dichtheid van 0,9 tot 
1,06). Het is trouwens de meest ‘dichte’ van de rustieke houtsoorten. Kwa hardheid komt deze 
houtsoort op de tweede plaats, net na ebbenhout. Palmhout, geliefd bij kunstenaars, was voor de 
Galliërs een teken voor van eeuwigheid, onsterfelijkheid en herleving. 
Uit gewoonte noemen we de spar “den”, maar eigenlijk zijn er maar weinig soorten den in onze 
contreien. Ter hoogte van de toefjes maagdenpalm sla je links af, het park heeft hier een prachtig 
exemplaar van een Nordmann-den staan ( abies Nordmanniana). De bladeren of naalden hebben twee 
witte lijnen aan de achterkant, en ze eindigen met een uitsnijding. Als je de naalden aanraakt, krijg je 
de indruk dat ze van plastic zijn (aanraken mag, meenemen niet!) . Het is de enige naaldboom die zijn 
kegels rechtop heeft staan op zijn takken. Merk het verschil met de Douglasspar net ernaast : hier 
hangen de denneappels aan de takken. De takjes van de Douglas ruiken naar citroenkruid als je ze door 
je handen rolt. 
Na enkele stappen komt de “Sonneur de Cor de Chasse” (jachthoornspeler) te voorschijn . Deze werd 
gemaakt door Giovanni Colini, helemaal in brons. Hij is erg levensecht en groot (2m20), en heet hij de 
wandelaars als het ware welkom : 
  Hottemme, eerbiedwaardig domein, moge gij nog lang bloeien! 
  Mogen de bezoekers zich nog lang, tot in een volgend 
  Tijdperk, aan u kunnen overgeven. 
  Genieten van de goedheid en de zachte rust die hier te vinden is. 
Met deze gedachte heeft het Waalse Gewest dit domein overgenomen en stelt het dit ter beschikking 
van elke bezielde wandelaar om er zich te komen ontspannen. 
Kom wandelen, laat je verdwalen en observeer de verschillende plantensoorten. De twee inheemse 
naaldbomen kan je hier terugvinden : de taxusboom en de jeneverbes. 
Bij het verlaten van het domein volg je de weg. Je komt voorbij een klein riviertje “Ri à Doret” -5- : je 
krijgt de keuze om door het water te waden of het bruggetje te nemen. Vreemd genoeg bevriest dit 
water nooit, waarschijnlijk komt het van diep. Hierdoor trekt het in de winter een grote variatie van 
vogels aan.  


