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Tij dens mijn jeugd, al even tjes gele den in Bel gisch Lim burg, waren de Arden nen
onver an der lijk het doel van de jaar lijkse school uit stap jes: de water val van Coo,
de bos sen waarin je heer lijk kon ravot ten, de rivier tjes waarin water sport te
bele ven viel, de rus tige dorp jes waar we onze boter ham men aten. Ter wijl we
opgroei den ble ven de Arden nen een favo riete vakan tie be stem ming. Van verre
auto rei zen of vlieg tuig trips was er nog hele maal geen sprake in een gezin met
acht kin de ren. Als je het zo bekijkt had den onze uit stap jes vroe ger best een duur ‐
zaam karak ter. Enfin, om een lang ver haal kort te maken: ik ken de Bel gi sche
Arden nen toch wel een beetje. Later leerde ik die natuur lijk nog beter ken nen
toen ik er erover schreef in fiets- en wan del gid sen en voor de Miche lin gids
België.
Over de inhoud van de term ‘duur zaam toe risme’ kun je bijna even lang filo so fe ‐
ren als over het geslacht van de enge len. De omschrij ving gebruikt door de
Wereld or ga ni sa tie voor Toe risme (Unwto) lijkt me even wel bij zon der geschikt en
veel om vat tend: ‘Duur zaam toe risme houdt ten volle reke ning met de hui dige en
toe kom stige impact op het milieu en op eco no misch en soci aal vlak. Tege lij ker ‐
tijd komt duur zaam toe risme tege moet aan de noden van bezoe kers, pro fes si o ‐
nals, het milieu en de gemeen schap pen waarin zij te gast zijn.’
Gezien van uit het stand punt van de bezoe kers focust de ont wik ke ling van duur ‐
zaam toe risme in de Arden nen zich vooral op de bele ving van het groene erf goed
(bos sen, natuur ge bie den en bij zon dere tui nen), de toe ne mende ont wik ke ling
van duur zame logies en ver dere bewust wor ding.
 
Wal lonië, en in het bij zon der de Arden nen, is echt ook wel een lek ker land!
Diverse pro du cen ten heb ben bij de berei ding van hun streek pro duc ten extra aan ‐
dacht voor duur zame ont wik ke ling. Of het leven vroe ger duur za mer was in de
Arden nen, is een vraag die niet een vou dig weg met een ja of een neen te beant ‐
woor den valt. Als we het al eens zijn over de basis prin ci pes van duur zaam heid,
dan nog moe ten we die inpas sen in onze levens stijl, onze dro men, onze
financiële moge lijk he den en ja, ook in onze beper kin gen.
Om even tu eel een ant woord te vin den op voor gaande vraag, maar toch vooral
om inspi ra tie en ken nis op te doen op te doen, laat deze gids de grote vari a tie
aan duur zame ini ti a tie ven, acti vi tei ten, attrac ties en erf goed zien die de Arden ‐
nen zo aan trek ke lijk maken.
 
Ik wens je veel ple zier met deze gids
Robert Dec lerck
 
Tips
Odys see houdt zich aan be vo len voor reac ties van kri ti sche lezers. Zijn er fou tieve
ver mel din gen, wij zi gin gen in ope nings tij den of prij zen? Laat het ons weten. Mis ‐
schien heb je wel tips over hotels, pen si ons, cam pings, res tau rants? Ook dat
horen wij graag! Stuur een mail naar: odyssee@ odyssee- reisgidsen. nl. Alvast
har te lijk dank.
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Fagne de Malchamps, bij Spa. Foto Wallonie-Bruxelles-Tourisme

Naargelang de invalshoek die je kiest – geologisch, historisch of toeristisch –
heeft de omschrijving van de Ardennen een verschillende invulling. In deze
uitgave kiezen we voor de ruimere aanpak, zeg maar de toeristische. We
opteren dus niet voor een omschrijving waarbij de grenzen vooral bepaald
worden door gesteenten of andere reliëfvormen, maar we laten ook de men‐
selijke inbreng spelen. Het is niet omdat je op de slechts een paar kilometer
brede kalksteenformatie van La Calestienne bent dat je reisplezier of vakan‐
tiegenot plots met een aantal procenten zou moeten wijzigen.

In grote lij nen mag je stel len dat, van uit toe ris tisch stand punt, de Bel gi sche
Arden nen zich uit strek ken ten zui den van de lijn gevormd door de rivie ren de
Sam ber en de Maas en door lo pen tot aan de gren zen van de buur lan den.
Uit ge drukt in Bel gi sche staat kun dige ter men omvat ten de Arden nen de vol le dige
pro vin cie Luxem burg, het meren deel van de pro vin cie Namen, een flinke hap
van de pro vin cie Luik en een stukje van de pro vin cie Hene gou wen, ook gekend
als ‘de laars van Hene gou wen’.
Het veelal heu vel ach tige en beboste land schap van de Arden nen her bergt tal van
waters en water tjes, die er een attrac tief cachet aan ver le nen maar die ook een
rol spe len in het recre a tief aan bod. Scheer je met een drone over deze regio dan
ont waar je niet alleen de Maas en de Sam ber, maar onder meer ook de Amblève,
de Lesse, de Ourthe, de Ves der en Les Lacs de l’Eau d’Heure. Op je tocht door de
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Ten zuiden van de Samber en de Maas
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Arden nen ont dek je nog meer, klei nere water lo pen.
In dit heer lijke land schap met zijn vele heu vels en val leien kon den tal van bos sen
zich hand ha ven en is er alle ruimte voor fiet sers en wan de laars. Tal van bewo ‐
ners van vroe ger en nu waren al ‘duur zaam’ aan de slag, lang voor deze term uit ‐
ge von den werd. Ze maak ten veel vul dig gebruik van lokale mate ri a len, zoals
hout en lei steen. Ook voed sel en drank waren van eigen bodem, van daar ook het
geva ri eerde aan bod waar van je van daag kunt genie ten.

De Arden nen zijn rijk aan ver ras sin gen. Soms knalt een belang rijke weg zomaar
naar een waar de volle plek, maar vaker nog vind je ver bor gen parels langs boch ‐
tige wegen, soms ook een eindje terug in de tijd. Enkele ste den heb ben naast een
Frans ta lige ook een Neder lands ta lige, soms ook een Duits ta lige naam. Omdat je
op ver keers bor den in de Arden nen over we gend Frans ta lige namen ziet en soms
ook wel een Duits ta lige, ver schij nen die ook in deze uit gave.

Wandelingen door België anno 1886
Hier en daar in deze gids duiken citaten op van deze uitgave,
geschreven door een onbekende auteur en gepubliceerd door Cal‐
bona Uitgeverij. Op sommige plaatsen zal je vaststellen dat het land‐
schap nauwelijks veranderd is in de voorbije ruim 130 jaar. Gelukkig
maar sprongen de bewoners van de Ardennen soms toch wel zuinig
om met wat de natuur hen schonk. Elders geeft een citaat alleen de
sfeer van vroeger weer, omdat de mens te stevig het mes zette in
bodem en begroeiing. Hopelijk leveren deze bescheiden verwijzingen
extra aandacht op voor de nood aan volhoudend duurzaam gedrag.

Wegwijs in de Ardennen

De mooiste dorpen van Wallonië
Wallonië is rijk aan mooie dorpjes, plaatsjes met karakter en charme,
met pittoreske straten en huizen in een prachtig landschap. En liefst zijn
er ook nog streekeigen producten te proeven. Er zijn zodanig veel oor‐
den die voor de omschrijving ‘mooiste dorp’ in aanmerking komen,
vooral dan in de Ardennen, dat er maar ineens een heuse vereniging voor
werd opgericht: ‘Les plus beaux villages de Wallonie’, de Mooiste dorpen
van Wallonië.
Zowat 25 dorpen of gehuchten mogen de titel ‘mooiste dorp’ dragen. Er
zijn regels waaraan de huidige leden-dorpen zich moeten houden of
nieuwe dorpen kunnen toetreden. ‘Mooiste dorp’ voor de eeuwigheid
bestaat niet; de lokale besturen moeten inspanningen leveren om het
karakter van hun dorp te behouden.
Om alle ‘mooiste dorpen’ voor te stellen is er onvoldoende ruimte in deze
uitgave, maar in de volgende hoofdstukken wijs ik er graag enkele aan
die bijzonder in de smaak vallen. In alle betekenissen van smaak. Op
www.plusbeauxvillages.be staan alle ‘mooiste dorpen’ netjes gegroe‐
peerd en beschreven.
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Veel kleur in de mooiste dorpen van Wallonië
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