Wandeling vanaf het station Dinant
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Wandeling vanaf het station van Dinant
Dinant sluimert in het hart van de Naamse Condroz.
Langs zijn waterlopen kan je genieten van prachtige uitzichten.. In de natuur liggen goed verborgen
sites die vanaf de oevers onzichtbaar zijn...
Verlaat het station van Dinant naar rechts. (avenue
Franchet D’Esperey dan rue de la Station).
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Neem aan de rotonde de tweede straat naar de
rue Bourgmestre Bribosia. In deze straat huist het
OCMW in het klooster uit 1613, dat ziekenhuis en
daarna weeshuis geworden is.
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Ga de straat naar boven en sla net voor de brug
linksaf (charreau des Capucins). De site van het
Maison Leffe, waar zich het Museum van het Leffebier bevindt, is een eerste halte waard.
Aan het einde van de 19e eeuw lieten de Kapucijnenzusters stroomopwaarts van het klooster een heel
streng en afgesloten neogotisch klooster bouwen.
Zowat 100 jaar later werd het klooster omgevormd
tot een hotel, “La Merveilleuse”. De moderniseringen
werden uitgevoerd met respect voor de historische
ziel van deze plaats. De naam is een knipoog naar de
grotten in de buurt die pas in 1904 bij de aanleg van
de spoorweg werden ontdekt.
Ter hoogte van het Maison Leffe neem je het pad
links van het gebouw (sentier Des Capucines). Volg
dit pad rechtdoor tot aan de charreau de Neffe. Ga
naar rechts en dan naar links (rue du Pont-Cajot)
en volg deze weg tot aan de doodlopende straat.
De weg gaat over in een bospad langs de Maas.
Wandel rechtdoor.

Naar Anseremme
Wandel over de spoorwegbrug en neem het pad
onmiddellijk rechts, je komt aan een asfaltweg
(Noyon Pré). Volg de weg naar rechts tot aan de
volgende brug. Ga onder de brug door en sla
onmiddellijk linksaf om onder de brug naar de N96
terug te keren (rue de Givet).

Het station van Dinant werd
in 1862 in dienst gesteld door
de Compagnie du Nord-Belge
en daarna sinds 1892 samen
met de Belgische Spoorwegen
beheerd.
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Steek de nationale weg over en neem de Waulsortstuwdam. Het is kilometers in de omtrek het enige
voetgangerspunt om van de ene naar de andere
oever te gaan. Met de stuwdam van Dinant is het
de laatste werkende stuwdam op de Maas.
Je bent in Anseremme. Dit dorpje aan de samenvloeiing van Maas en Lesse is vooral bekend als
aankomstplek van de kajakkers die in de zomer
massaal de afvaart doen. Neem onmiddellijk na
de stuwdam het paadje naast het water aan de
rechterkant.
Geniet van het uitzicht op de kliffen langs de quai
Prosper Van Geert. Kijk ook naar de site aan je
linkerkant. De Priorij, die in geschriften van de
11e eeuw vermeld wordt, hangt af van de abdij
van Saint-Hubert en ziet uit op de rotsen van
Moniat. Het geheel is net een ansichtkaart. De
tuinen worden het hele jaar door zorgvuldig onderhouden.
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Het klooster werd door de
bevolking het “Klooster van
Bethlehem” genoemd sinds
er een kluizenaar, die toen in
een toren van de site leefde,
op Kerstdag 1675 gestorven
is. Momenteel draagt het
restaurant van de site deze
bijnaam.

Sla over het brugje rechtsaf en ga de waterplas
rond. De boten op doorreis zijn welkom in de
jachthaven. Dit bijna ronde ingesloten gebied
van de Maas wordt beheerd door de plaatselijke
Yacht Club en de tennisclub van Anseremme is in
dit stukje paradijs gevestigd. De bruggen nodigen
uit tot ontspanning met een prachtig panoramisch
uitzicht.
Neem na de lus over de parking het paadje uiterst
links dat op een rotonde uitgeeft. Wandel rechtdoor (avenue Amand de Mendieta), en daarna nog
rechtdoor (rue Joseph Dufrenne). Je komt terug
op de hoofdweg, de N95, ga naar links, naar de
place Baudouin Ier.
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Neem voor je, na de Saint-Jean-brug, het paadje
rechts in de rue Artiste Caussin. Je bevindt je in
de volle natuur. Volg het pad recht voor je en sla
linksaf bij het Y-kruispunt. Steek de charreau de
Dréhance over, wandel rechtdoor. Sla af naar links
op een breder pad. Aan het volgende kruispunt ga
je de weg voor je naar boven die naar rechts afbuigt
(Hordenne). Het kasteel van Hordenne biedt een
verbluffend uitzicht op de streek en de omliggende
velden en wordt vermeld in de gids van Belgische
kastelen. Momenteel zijn de toren en de bijgebouwen als vakantieverblijven ingericht.
Wandel voorbij de kapel en ga langs het kasteel naar
een doodlopende straat voor je, je komt voorbij een
loods. Het pad naar links is openbaar en loopt naar
de bossen, aan de rand van de velden.

Reeds in de Middeleeuwen
exploiteerden de monniken
van de abdij van Waulsort een
overzetveer dat wat stroomafwaarts van het huidige lag.
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De Lesse en zijn paadjes
met echte trekkingallures

Je aankomstpunt van de
wandeling: station van
Anseremme

Op een bepaald ogenblik geeft een bord, aan je
linkerkant, de richting aan van het openbare pad.
Het andere is privaat en afgesloten met een omheining. Langs het pad groeien wilde bramen. De
trossen rijpe braambessen zijn een lust voor het
oog en nodigen je uit ze te plukken. Ga daarna
nogmaals naar rechts, volg het pad naar beneden
en je belandt te midden van de bossen.
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Sla aan de volgende kruising rechtsaf naar een
afdalend pad. Volg het pad tot de Pont-à-Lesse.
Wandel in deze straat verder naar rechts. Enkele
meter verder ga je opnieuw de bossen in ter hoogte
van een toegang die uitgeeft op een verroest hek aan
je rechterkant, dit grillig parcours leidt omhoog naar
een rotsholte. Het hol van Magritte is een indrukwekkende kalkrots aan de ingang van een grot. Het is
een geliefde klimsite.
Neem het paadje links en wandel verder om via een
heel steil pad terug naar de weg af te dalen. Je bent
opnieuw op de weg aangekomen (Pont-à-Lesse). Ga
langs het hotel Castel en sla voor de brug, rechtsaf,
de weg leidt opnieuw het bos in. Wandel verder tot
aan een kruising van meerdere paden. Sla linksaf
en wandel voorbij het gedenkteken van Baron
Maurice de Bonhome, een herdenkingsstèle met
een kruis.
Ga rechts aan het volgende Y-kruispunt. Wat verder
nogmaals naar rechts. Dit pad leidt je zigzaggend
terug tot aan de weg (Pont-à-Lesse).

Loop langs de stenen muur van de spoorweg recht
voor je om terug naar Anseremme te gaan.
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De grote holtes tot aan het
Parc du Furfooz, waarvan de
hoofdopening zich bevindt aan
de bovenkant van de wand van
de rotsachtige en steile hellingen van de Lesse en die de ingang van een grot, rotskamer
of spelonk vormen of uitslijten,
worden “holen” genoemd. De
streek telt er tientallen. De
bekendste zijn le Trou du Chien
(het hol van de hond) en le Trou
qui Fume (het rokende hol). Het
zijn belangrijke holen voor de
speleologie, de klimsport en een
rustplaats voor wandelaars.

Het pad komt uit op het vertrekpunt van de kajaks.
Ga de weg op aan je rechterkant, rechtdoor naar
het station (rue des Tilleuls).

Iets eten of drinken (reserveren gewenst):
 La Capitainerie (avenue Amand de Mendieta 6, Anseremme)
Zicht op de haven, specialiteit vlees op steen
lacapitanseremme.be



Aux Bonds Gourmands (rue du Vélodrome 15, Anseremme)
Restauratie met speelplein voor de kinderen.

 L’Atmosphère… côté Meuse (place Baudouin Ier, Anseremme )
Familiale brasserie en gezellig terras
latmospherecotemeuse.com

Draai linksaf naar de Tunnelbrug, je passeert een
autoparking. Ga de brug over en neem het kiezelpad naar rechts net erachter, daarna opnieuw
naar rechts, op een pad dat parallel met de Lesse
loopt.

Een laatste tip:
Plan je reis en koop je ticket waar en wanneer je wil via de NMBS-app of op nmbs.be.

