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DURBUY
GENIETEN IN DE KLEINSTE STAD TER WERELD

In de provincie Luxemburg, net in het begin van het Ardennengebied ligt de kleinste stad ter wereld: 
Durbuy. Een gepaste bestemming voor een daguitstap of een gevarieerd weekendje weg. Eén worden 
met de natuur en proeven van heerlijke streekproducten zijn er een must.
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Dat de kleinste stad ter wereld ook een 
heel gezellige stad is, wordt me meteen 
duidelijk. Pittoreske met zandsteen en 
kalksteen gemetste huisjes wisselen 
zich af met mooi bewaarde historische 
monumenten, de meest gezellige res-
taurantjes en adorabele winkeltjes vol 
streekproducten. De stadskern van Dur-
buy telt amper een vierhonderd inwo-
ners en bestaat slechts uit enkele stra-
ten. Toch valt er heel wat te ontdekken 
in en rond deze Ardense stad.

Stonehenge van Wéris

Na heel wat kronkelende wegen en 
bochten door de dichtbegroeide bossen 
naderen we een ietwat sprookjesach-
tig gehucht dat wel een kabouterdorp 
uit de Efteling lijkt. In het centrum van 
Wéris, een deelgemeente van Durbuy, 
wacht gids Viviane ons op in het Mega-
lietenhuis. Als een echte moederkloek 
neemt ze haar volgelingen mee door-
heen de flora van Wéris, vertellend over 
hoe al dit moois ooit zijn oorsprong had. 

Een grote trekpleister in Wéris zijn de 
constructies van megalieten of letterlijk 
‘grote stenen’ die in ieders gedachten 

doen denken aan stonehenge in het zui-
den van Groot-Brittannië. “De rotsforma-
ties en spirituele plekken in Wéris kan je 
eigenlijk niet vergelijken met Stonehen-
ge, ook al lijken ze er sterk op”, corrigeert 
Viviane me snel, “Deze stenencirkels, 
menhirs en dolmen zijn veel ouder dan 
die in Stonehenge”. Stonehenge is pas 
ontstaan zo’n duizend jaar na de op-
bouw van de rotsformaties in Wéris in 
3000 voor Christus.

“Ook met Asterix en Obelix heeft deze 
plek niks te maken, ondanks we hen in 
de stripverhalen met megalieten zien 
zeulen”, voegt ze eraan toe, “De Galliërs 
leefden nog veel later, in de honderd 
jaar voor Christus.” De stenen vinden wél 
hun oorsprong in het tijdperk van de 
landbouwer en veetelers; “een periode 
waarin de mens veel dichter bij de na-
tuur stond”. Zo blijkt dat de stenencirkels 
en andere Menhirs allemaal op een lijn 
werden gezet met de zonnestand. 

Spiritueel in de natuur

Te midden van weilanden en akkers 
houden we halt bij een dolm, een stapel 
van grote stenen of megalieten, die dui-

zenden jaren geleden als een graftom-
be gediend hebben. “Wanneer iemand 
stierf werd de ingang opengemaakt, 
het lichaam erin gelegd en de dolm te-
rug gesloten. Bij het volgende sterfgeval 
werd de dolm opnieuw opengemaakt 
en terug volledig gedicht met grote ste-
nen en kiezeltjes”, vertelt gids Viviane.  
De enorme zware stenen werden niet 
lukraak op elkaar gestapeld. De construc-
tie heeft een spirituele oorsprong: “Als je 
aan de zijkant van de dolm staat, lijkt het 
bouwwerk wel een vrouwenlichaam; de 
lagere steen aan de achterkant is het 
hoofd, de dolm zelf het lichaam en de 
ingang zijn de benen”, wijst Viviane ons 
aan, “Op die manier worden de overle-
den dorpelingen terug in de baarmoe-
der van moeder Aarde gebracht om in 
het hiernamaals te ontwaken.” 

De rotsformaties worden hoofdzakelijk 
aanzien als ceremoniële plaatsen. Al is 
het zeer moeilijk te achterhalen wat juist 
de intentie was van de mensen die in 
3000 voor Christus deze menhirs in krin-
gen plaatsten en deze dolmen bouw-
den. Het schrift bestond toen nog niet, 
waardoor hier erg veel mysterie blijft 
hangen.
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Wéris is daarom een plek waar spiritueel 
gezinde mensen elkaar ontmoeten. Zo 
bevestigt ook onze gids dat er nu nog 
steeds rituelen worden uitgeoefend 
rond de menhirs: “Als ik tijdens m’n och-
tendwandeling resten van kaarsen vind 
boven aan la Pierre Henna -de witge-
verfde menhir bovenop de heuvel die 
uitkijkt over de vallei- dan weet ik dat er 
een spirituele bijeenkomst geweest is 
de nacht voordien.” De plaatsing van de 
stenen in combinatie met de grondsoort 
en de tijd van het jaar, zou hier een be-

paalde energie doen ontstaan. “Veel 
mensen komen naar de menhirs om te 
aarden en nieuwe energie op te doen”, 
verklaart Viviane.

Naast natuur- en historische wandelin-
gen, organiseert het Megalietenhuis 
ook excursies voor kinderen, waarin je 
offerrituelen uit het stenentijdperk kan 
naspelen en waar legendes van dorpe-
lingen worden naverteld bij de mega-
lieten die verspreid staan in het groene 
Wéris. Je kan ook zelf een route kiezen 

en met een kaartje van het Megalieten-
huis zelf de regio verkennen. 

Marckloff: de trots van Durbuy

Na een flinke wandeling in Wéris, lun-
chen we in de enige brouwerij in Dur-
buy waar het unieke bier van de stad 
gebrouwen wordt: de Marckloff van 
brouwerij ‘La Ferme au Chêne’. De ge-
schiedenis van het enige biertje uit 
Durbuy gaat terug tot in de veertiende 
eeuw en is altijd de trots van de Durbuy-
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siens geweest. Pas in juni 2013 stopten 
de producenten met het brouwen in 
hun kleine ambachtelijke ‘Eiken boerde-
rij’, voor een welverdiend pensioen. Een 
jaar later bundelden de inwoners van 
Durbuy de krachten om terug leven te 
blazen in hun brouwerij en met succes. 
Er zou zelfs een uitbreiding in het ver-
schiet zitten. 

Met het zicht op de Ourthe genieten we 
in ‘La Ferme au Chêne’ van een lunch 
van heerlijk gevuld gevogelte met een 
pompoencrème, voorafgegaan van een 
mix van Ardense ham en wildpastij ver-
gezeld door de amberkleurige trots van 
Durbuy. 

Culinair genieten in het centrum

Wanneer we besloten om na de lunch 
een culinaire tocht door de stad mee te 
volgen, hadden we enig berouw dat we 
die heerlijke crème brulée nog hadden 
binnengespeeld. 
In het toeristisch infocentrum kan je je 
inschrijven om een gegidste tocht door 
Durbuy te volgen. Omdat lekker eten en 

drinken onderdeel is van de cultuur en 
geschiedenis van de stad, hebben ze er 
maar een culinaire tocht van gemaakt 
met hapjes in verschillende typische 
speciaalzaken, beginnend op de jaarlijk-

se Herfstmarkt. Het gaat van ambachte-
lijke geitenkaas met honing, wildpastei, 
Ardense filet en Durboise bier, tot Waal-
se neusjes en truffelchocolade, elk ge-
volgd door een uitgebreide historie van 
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de gepassioneerde producent in kwes-
tie. We wandelen langs het kasteel van 
de graaf en gravin van Durbuy en langs 
het kleinste steegje van de stad, waar-
van de straatstenen rechtstreeks uit de 
Ourthe komen. 
We horen verhalen over het oorlogs-
verleden van de stad, de geheime kel-
dergangen van de nonnen en de pa-
ters, de vleermuizen in de vernieuwde 
kerk en het mooie golfterrein dat in zijn 
design een knipoog trekt naar de typi-
sche toeristische plekjes van Durbuy. 
Eindigen doen we natuurlijk met een 
lekker Marckloff biertje naast de grote 
biertonnen in de werkruimte van de 
brouwerij. 

Zoals Rob Vanoudenhoven het in de 
jaren 90 zo mooi bezong: “J’aime j’aime 
Durbuy”. Dé perfecte locatie om je tij-
dens een winters weekend op te war-
men aan heerlijk wild en zoetigheid in 
een gezellig historisch stadje ten mid-
den van de goud-oranje herfstkleuren 
in de Ardense bossen. 

1. TIP VOOR OVERNACHTING: 
Een Belvilla vakantiewoning. Meer info: http://nl.belvilla.be 
Wij verbleven in een vakantiewoning van Belvilla, in Villa Durboyse met Huiscode BE 6940 78. 
Villa Durboyse is een prachtig Fins landhuis in het schitterende buitengebied van Durbuy. 
Het sfeervolle landhuis beschikt over alle nodige luxe. Zo kun je heerlijk genieten in de sauna en jacuzzi, 
een potje biljart spelen of lekker op de bank ontspannen voor het home cinema systeem. 
De tuin beschikt over meerdere zonneterrassen en een verwarmd terras. 
Vanuit de tuin heb je een prachtig uitzicht over de bossen.

2. Het Megalietenmuseum is dagelijks open van 10 u tot 17u30. 
(in de zomer tot 19 u) Gesloten op 1 januari en 25 december. 
Meer info op http://www.weris-info.be of via hun Facebookpagina 
‘De megalieten van Wéris’ Maison des Mégalithes - Megalietenhuis, Plein Place Arsène Soreil nr 7, 
6940 Wéris (Durbuy) Tel. 086/21.02.19 - Fax 086/21.00.69 - Mail: megalithes.musee@belgacom.net

3. Contact gids Viviane: viviane.dhondt@gmail.com

4. La Ferme au Chêne
Rue du Comte Théodule d’Ursel 36, 6940 Durbuy - http://lafermeauchene.be - Tel: 0498 12 84 49
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