
Rust in een groene omgeving en tegelijk 
volop gelegenheid tot beweging en actie, 
daarvoor moet je heus de grens niet over. Dat 
vind je ook in onze overigens uitgesproken 
kindvriendelijke Ardennen, onder meer in en 
om Durbuy en in het chaletpark van Bomal-
sur-Ourthe. Overigens was ook het VIER-
reisprogramma ‘Is ‘t nog Ver?’ de afgelopen 
weken te gast in de Ardennen.

Lokale marktjes trekken 
veel toeristen aan

De charme van Durbuy

Lekker eten is ook 
geen probleem

ARDENNEN

De laatste aflevering van 
‘Is ‘t nog Ver?’ wordt een 
‘Best of’, een terugkijk op 

een even verrassend als eigenwijs 
programma waarin vooral ook het 
fenomeen ‘reizen’ relativerend on-
der de loep werd genomen.
Elise, Jelle en Otto-Jan gingen niet 
voorbij aan onze nationale groene 
long, de Ardennen. Het is dan ook 
een streek die alles heeft te bie-
den wat je van een deugddoende 
vakantie mag verwachten. En al 

helemaal in de streek rond Dur-
buy, die je kan verkennen met als 
basis het houten chaletpark van 
Belvilla in Bomal-sur-Ourthe, een 
deelgemeente van Durbuy in de 
provincie Luxemburg.
In die chalets, die zijn gesitueerd 
middenin de bossen en  tegelijk 
niet al te ver zijn afgelegen van 
winkels en restaurants, vind je 
alle comfort die je nodig hebt om 
onbekommerd van een time-out 
te genieten. En als je geen zin 

Bomal-sur- Ourthe
EEn ArdEEnsE  oAsE

Talrijke mountainbike routes staan 
goed aangeduid

De Aisne stroomt door Bomal
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Praktische info
Belvilla, specialist in de verhuur van vakantiehuizen, heeft een mooi 
aanbod dat je kan bekijken op de website van Belvilla: www.belvilla.be
Voor de moderne chalets in Bomal-sur-Ourthe tik je in de zoekmachine 
gewoon ‘Bomal’ in.

hebt om ergens heen te gaan, dan 
blaas je toch gewoon uit op het 
eigen terras, tussen de bomen en 
met de nodige privacy?
Als je wél van omgeving wil wisse-
len, biedt die omgeving daar alle 
kansen toe. In Bomal-sur-Ourthe 

zelf om te beginnen, een 
rustig en zeer gastvrij 
dorp waarvan de origine 
teruggaat tot de vroeg-
ste tijden. In het vlakbij 
gelegen Juzaine werd in 
de Grotte du Coléoptère 
een van de interessant-
ste paleolithische sites 

van het land gevonden en werden 
stenen voorwerpen, harpoenen 

en zelfs een eeuwenou-
de oorhanger in de vorm 
van een kever opgegra-
ven. Die grot kan je vrij 
en gratis bezoeken, maar 
zorg dan dat je een zak-
lamp bij hebt en wees 
toch wat voorzichtig.
Niet zo heel ver uit de 

buurt, in Aywaille, is er trouwens 
nog de grot van Remouchamps, 
met een wandeling door grotten 
die 8000 jaar geleden al werden 
bewoond door paleolithische ja-
gers en waarna, na de grote zaal 
of kathedraal een tweede bezoek-
deel volgt met een boot. De volgt 
een onderaardse rivier, de langste 
ondergrondse vaart ter wereld 
naar verluidt, tot bij het begin-
punt (www.grottes.be).
Rond Bomal zijn er tal van wan-
del- en fietsroutes die leiden over 
heuvelpieken en door de schilder-
achtige dalen van de Ourthe en de 
Aisne. Je kunt er ook paardrijden, 
zwemmen, kajakken of, waarom 
niet, op forel vissen.

stEEn DER OuDEn
Uiteraard staat ook een bezoek 

gepland van Durbuy, bekend als 
de kleinste stad ter wereld, be-
staande uit een handvol straten 
en met de wortels zichtbaar in de 
middeleeuwen. Je vindt er mooie, 
typisch Ardeense gebouwen en 
een brede waaier aan cafés en 
restaurants.
In de buurt ligt deelgemeente 
Wéris, een van de mooiste Waalse 
dorpjes en bekend omwille van 
de megalieten, twee dolmens, die 
van Wéris en die van Oppagne, 
en meerdere menhirs, waaron-
der de menhir Danthine en de 
menhir van Morville. De Pierre 
Haina (de ‘steen der ouden’) is 
een door mensenhanden bijge-
werkte rots die lijkt op een sfinx 
en vanuit een groot deel van het 
dal te zien is. Vlak daarbij ligt Le 
lit du diable, het ‘Bed van de dui-
vel’, een groot stuk natuursteen 
dat wellicht van de hoger gele-
gen helling is afgegleden en dat 
de bijgelovige lokale bevolking 
in de loop der tijden met allerlei 
griezelige verhalen heeft bedacht. 
Menhirs zijn stenen die in de 
lengte werden opgericht in een 
bepaalde formatie, soms lijnen, 
soms kringen. Waarom dat werd 
gedaan weet men niet echt, maar 
oudheidkundigen associëren het 
zowel met religieuze praktijken als 
met sterrenbewegingen. Dolmen 
of hunebedden zijn een soort 
prehistorische stenen kamers of 
altaren die volgens het volksgeloof 

door reuzen zouden zijn gemaakt. 
Ook die zouden voor religieuze 
doeleinden zijn opgericht en zou-
den zelfs als graven hebben ge-
fungeerd. Hoe dan ook de moeite 
om eens te gaan bekijken.
De meeste activiteiten zijn be-
doeld voor het hele gezin. Jong en 
oud kunnen er plezier aan bele-
ven en dat geldt al helemaal voor 
het safaripark Le Monde Sauvage 
in Aywalle (www.mondesauvage.
be), bij de grotten van Remou-
champs. Daar kan je zowel te voet 
als aan boord van een treintje de 
leefwereld ontdekken van tal van 
exotische dieren, van beren tot 
luipaarden, kangoeroes, leeu-
wen, tijgers en apen, maar je kan 
er ook roofvogels bewonderen en 
zelfs slangen, waaronder pythons. 
Middenin het dierenpark is er 
elke dag trouwens een hele show 
met zeehonden en -leeuwen.
Voor de allerkleinsten werd er 
ook een kinderboerderij opgezet 
met geitjes, ezeltjes, schapen en 
pony’s. Dat werd gecombineerd 
met een prachtige speeltuin.
Wie het bij al die activiteit begint 
te duizelen, kan ook gewoon thuis 
blijven luieren, in en rond de 
gastvrije chalets van Belvilla. Want 
ook dat is een van de genoegens 
van de Ardennen waar je je tij-
dens een vakantie onbeschaamd 
mag aan overgeven!
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Dinsdag 19 februari
om 21u05 op VIER

Elke week verkennen Jelle De Beule, Elise Crombez en  
Otto-Jan Ham de verste uithoeken van de wonderlijke wereld 
van het reizen en maken ze, niet gespeend van humor, een 
eigenzinnige selectie uit het schier oneindige toeristische aanbod, 
van platgetreden paden tot onontgonnen gebieden.

Belvilla heeft in Bomal en juweeltje 
in zijn aanbod: een modern chalet, 
middenin de bossen

Fietsers en wandelaars 
vinden er hun gading
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