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Wandeling vanaf het station
Dinant
11 km

1

2

Vertrekpunt van de wandeling:
Station Dinant
Van Bouvignes tot Leffe, ontdek tijdens deze natuurwandeling Dinant op een andere manier.

1
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Ga, met je rug naar het station, naar links tot aan
het einde van het perron van spoor 1. Je komt bij
de overweg aan je rechterkant, steek deze over en
ga naar rechts in de naar boven lopende straat (Rue
de Bonsecours) tot aan het eerste oplopende pad
aan je linkerkant. Aan het volgende T-kruispunt
sla je rechtsaf. Ga rechtdoor, je passeert verlaten
sportterreinen. Bewonder in het bos de bomen, zij
hebben meerdere stammen. Ga steeds rechtdoor
totdat je hoger op dezelfde weg terugkomt. Aan je
linkerkant staat, omgeven door 4 Hollandse lindebomen en met haar rug naar een oude steengroeve,
de Kapel Notre-Dame de Bonsecours of Onze-LieveVrouw van Goede Bijstand. De groeve grenst aan
een dal dat uitgesneden is in het Wespin-plateau
en overspannen wordt door een brugje in kalksteen
met een lage boog uit 1767.
Dichtbij de kapel vormt de Charreau de Bonsecours
een stuk van de heirbaan die Bavay met Trier verbond en dwars door Dinant liep.

Stap verder tot aan de Rue de Sologne. Sla rechtsaf
richting een doodlopend straatje (Sentier de Meez).
Ga rechtdoor tot het einde en wandel verder door
een bosrijk laantje tot aan Rue Meez. Sla rechtsaf.
Ga het eerste straatje links in opnieuw naar een natuurpad. Wandel verder tot je opnieuw een straat
ziet. Je bent in Bouvignes aangekomen.
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Er tegenover, ter hoogte van nr. 15 van de Rue Cardinal
Mercier kan je via een reeks trappen een stukje
van de GR 129-wandeling trotseren. Wandel verder
over het glooiende terrein en zodra je boven bent,
neem je bij het T-kruispunt rechts naar de ruïnes
van het Château de Crèvecœur. Van het kasteel
zijn er maar enkele overblijfselen meer over. Door
de geschiedenis heen was deze donjon een geduchte bondgenoot in het nooit aflatende conflict
tussen Bouvignes en Dinant. Het kasteel werd zo
genoemd nadat de troepen van de Franse koning
Henri II het met de grond gelijk hadden gemaakt.
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Ga rond de site. Vanuit de donjon is het zicht op
de Maasvallei wondermooi en in het bijzonder op
het Spaanse huis, dichtbij de kerk van Bouvignes.
In dit mooie gebouw, in Hollandse renaissancestijl,
is het Musée du Patrimoine Médiéval Mosan of Museum van het Middeleeuwse Maaserfgoed gevestigd. Keer terug en neem dezelfde weg rechtdoor
naar de parking van de site. Sla rechtsaf (Chemin de
Crèvecœur) tot aan een landbouwweg op je rechterkant.
Loop tot beneden. Je komt uit op de Rue du Fourneau. Wandel verder naar de eerste straat links,
richting de Ravel, onder de spoorwegbrug door,
recht voor je, ter hoogte van de Rue Fétis. Sla
rechtsaf en wandel langs de Maas totdat je de eerste brug bereikt, Barrage de Dinant. Steek deze
over. Aan de andere kant sta je reeds aan de poorten van Leffe.

Een familie uit Dinant zou de
kapel van O.L.V. van Goede
Bijstand hebben opgericht als
dank omdat O.L.V. een familielid in het leger van Napoleon
Bonaparte gespaard had.

Leffe: meer dan alleen bier
Leffe is een rustig dorpje in de buurt van Dinant.

Bouvignes-sur-Meuse, stad van
de koperslagers
De stad werd in de jaren 90 gerestaureerd en het resultaat mag gezien worden. De oude wallen zijn helemaal opgeknapt en de stad is grotendeels autovrij.
Het is er aangenaam wonen.
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Onmiddellijk aan je rechterkant zie je l’église
Saint-Lambert (Sint-Lambertuskerk). Zij verwijst,
met haar voor een parochiekerk ongewone afmetingen, naar de rijkdom en het belang van dit dorpje in
de Middeleeuwen. De Porte de La Val, buitengewone getuige van de middeleeuwse omwalling, leunt
tegen de kerk aan. Samen vormen zij een fantastisch
geheel.

Deze weg wordt afgebakend
door vreemde rechtopstaande
kalkstenen,
schampstenen
genoemd. Hun gebruik heeft
wellicht te maken met de karren en ruiters in de Romeinse
tijd die deze heel steile weg
namen. Om eventuele ongevallen te vermijden werden de
rusttijden tegen deze stenen
aangegeven of zij zorgden
ervoor dat de ruiters gemakkelijker van hun paard konden
op- en afstijgen.
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Steek het zebrapad over, onmiddellijk nadat je de
Maas bent overgestoken. Sla rechtsaf en neem de
eerste straat rechts na de Delhaize (Rue du Moulin).
Je komt voorbij de abdijkerk en de abdij NotreDame de Leffe, klooster van de Norbertijnen. Hier
werd vroeger het speciale Leffe-bier gebrouwen.
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Tegenover rue Himmer, neem je het straatje achter het witte gedenkteken richting het pad dat naar
de Charreau de Leffe leidt. Bovenaan sla je linksaf.
Loop verder naar beneden. Je passeert één van de
privétoegangen tot de steengroeven van Leffe.
Deze streek is niet enkel bekend om zijn bier, maar
eveneens om zijn calciet dat niet alleen belangrijk is
voor de regionale economie maar ook op nationaal
en internationaal vlak.

Bouvignes wordt ook wel de
stad van de koperslagers genoemd. De bewerking van
koper en zijn legeringen is ontstaan in Dinant. Dit ambacht
is gekend onder de naam
dinanderie. De koperslagerij
vestigde zich voornamelijk in
Bouvignes, eertijds de tweede
stad van het graafschap Namen die op haar hoogtepunt
meer dan 250 koperslagerijen
en 1000 ambachtslui telde.

De oude haat die tussen Dinant en Bouvignes bestond
uitte zich in laatdunkende en
vulgaire uitspraken die de
bewoners elkaar regelmatig
naar het hoofd slingerden.
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Natuur in zijn zuivere vorm
Loop voor het huis nr. 8 Charreau, het steile paadje
aan de rechterkant op naar het beschermde natuurgebied.
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Je bent nu in het hart van het Natuurreservaat van
Devant-Bouvignes. Dit reservaat van kalkgraslanden, bedekt met bossen en glooiende heidevelden
herbergt, onder andere, talrijke sprinkhanen, vlinders, hagedissen en vleermuizen. Ook wilde flora
ontbreekt niet!

Aankomstpunt van de wandeling:
het station van Dinant
De vlakke graslanden, die regelmatig door de vrijwilligers
van het reservaat worden qemaaid, worden ook begraasd
door een kudde Mergellandschapen, een landelijk ras dat
steile omgevingen gewoon is.
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Ga tot bij het informatiebord dat de toegang tot het
reservaat aangeeft en neem, net ervoor, een klein
ongerept paadje dat, naast een grote boom, terug
naar beneden gaat. Met zijn weelderige plantengroei en met het uitzicht op de kliffen, waan je je
ergens ver weg. Daarna splitst het pad zich in twee:
het ene naar beneden, het andere naar boven.
Neem het linkse pad en loop naar beneden tot aan
de Chaussée d’Yvoir.
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Ga naar links, daarna rechtdoor en keer terug tot
aan de Delhaize, ga voorbij de winkel. Je bent op
de Place Cardinal Mercier, aan je linkerkant zie je
de église Saint-Georges. Wandel verder tot in de
Rue Saint-Pierre, helemaal op het einde achter de
parking. Je passeert langs een fabriek.
Neem net daarachter het straatje aan je linkerkant,
je bent terug in de volle natuur. Onder de opmerkelijke overblijfselen die je tijdens deze wandeling
gezien hebt, moet zeker de tour dite Taravisée ou
tour Maximilien (Taravisée of Maximiliaantoren)
vermeld worden. Hij maakt indruk door zijn uitzonderlijk goed bewaarde toestand. Binnenin (toegang
verboden voor bezoekers) zijn de twee verdiepingen
ingericht en met een trap verbonden. We vinden er
een grote zaal met gewelven, een bergplaats, een
schietstand en een wachterszaal, een toilet en een
jaartal (1654). De weg loopt nog verder omhoog en
gaat daarna steil naar beneden en eindigt bij een
heel onregelmatige trap in blauwsteen om terug in
het hart van Dinant op de N936 uit te komen (Rue
Saint-Jacques).
Ga naar rechts naar de fontein met de saxofoon en
neem de tweede straat links (Rue Adolphe Sax). In
de stad vind je de saxofoon in elke straat. Het instrument is werkelijk overal: Monument van de
saxofoon, Espace Sax en Maison Sax…

Naar Dinant komen zonder de Citadel te zien en
zonder de Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk binnen te gaan, is heiligschennis! Hou dus even halt
bij deze 2 must-sees van Dinant vooraleer op het
einde van de straat naar rechts aan de rotonde de
Charles de Gaulle-brug te nemen. Beëindig je wandeling met een snelle groet aan het standbeeld van
Generaal de Gaulle aan de rechterkant vooraleer je
aankomt in het station, dat zich aan de linkerkant
bevindt, na de eerste afslag rechts aan de rotonde
van de Rue de la Station.

Iets eten of drinken (reserveren gewenst):


Le Confessionnal, Rue Rémy Himmer 4, Leffe: traditionele
keuken in een karaktervolle woning tegenover de abdij.
www.leconfessionnal.be



Chez Bouboule, Rue Adolphe Sax 34, Dinant: noemt zichzelf
“de mosselenkoning”.
www.chezbouboule.be



Coté Sax, Rue Adolphe Sax 50, Dinant: moderne tearoom met
mogelijkheid tot ontbijt.



Le Trois, Rue de la Station 3, Dinant: aan de oevers van de Maas,
restaurant met plaatselijke suggesties.
www.letrois.be

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

