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Om meer te weten te komen over de megalieten van Wéris, is het handig om 
een klein bezoekje te brengen aan het museum. Het is gewijd aan het 
megalithisme en het dagelijkse leven tijdens het Neolithicum.  
En in het museum vindt u de eerste aanwijzing ! 

 
De wandeling begint op het pleintje Place Arsène Soreil, naast het 
Megalietenhuis. Neem nu de Rue du Mont (links van de kapel) en ga rechtdoor. 
 
VRAAG 2 
 
Op het oudste huis van de Rue du Mont (een oude boerderij) valt te lezen 
wanneer het gebouwd is. Is het bouwjaar :   
- 1911 (DE MOUNTAINBIKER) 
- 1851 (DE BAKKER) 
- 1936 (DE SMID) 
 
 
Stap nog steeds rechtdoor, ongeveer 1 km, tot aan de rand van het bos, tot bij 
een bord over LA COHABITATION DANS LA FORÊT (samenleven in het 
woud). 

 
Hier verlaat u de weg en neemt u het pad naar rechts, omhoog (ja, dat kan 
tellen) in de richting van de Pierre Haina. 
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(NB : het pad stijgt echt wel fel. Er bestaat een alternatief voor personen die niet 
graag klimmen : u kunt rechtdoor stappen tot aan het Lit du Diable. De andere 
personen van uw groep die wel naar de Pierre Haina geklommen zijn, komen 
hier even later ook uit.)  
Het pad brengt ons dus naar een hoog punt op de heuvel, waar zich een soort 
van witgeverfde menhir bevindt : de Pierre Haina. 
Let wel : de Pierre Haina is geen menhir! Het is een naaldvormige, natuurlijke 
rots die vastzit in de puddingsteenlaag waar u op staat. Puddingsteen is een hele 
oude rots, een soort van natuurlijk cement, waarin keien gevangen zitten. 
Volgens een legende verbergt de Pierre Haina een opening die recht naar de Hel 
afdaalt. Om te verhinderen dat de Duivel de steen kan optillen en dat hij buiten 
kan om zijn duivelspraktijken uit te voeren, komen de bewoners van Wéris de 
steen witkalken (wit staat voor zuiverheid) tijdens de zonnestilstand van de 
herfst. Een andere legende vertelt echter dat de rots een gebochelde priester 
was, die hier versteend werd door God omdat hij godslasteringen had geuit. 
Daarom wordt de steen ook “la Pierre du Curé bossu” (de steen van de 
gebochelde priester) genoemd.   
Als we naar beneden kijken, kunnen we een mooi landschap zien. Aan de voet 
van de heuvel ligt een zone, die de Kalksteenrichel genoemd wordt, waar hier 
weiden en velden te zien zijn. Verder daalt het landschap : dat is de Famenne. 
Aan de horizon begint het reliëf van de Condroz. Achter ons, met de heuvelrug, 
beginnen de Ardennen. 
 
VRAAG 4 
 
Hoe hoog is de Pierre Haina ongeveer : 
- 3 m (RUG) 
- 10 m (GEZICHT) 
- 1,80 m (BEEN) 
 
 
U gaat weer naar beneden via het pad dat rechts afdaalt (rechts als u naar het 
uitzicht kijkt). Op een steen is de rood-witte bewegwijzering van de Grande 
Randonnée (GR) geschilderd. 
Beneden vindt u de verharde weg weer, en net aan de overkant, het Lit du 
Diable (of het Bed van de Duivel). Het is eveneens een natuurlijke 
puddingsteenrots. Men vertelt dat de Duivel hier komt rusten op nachten dat hij 
toch buiten raakt! 
Neem de weg in de richting van het dorp Wéris. U stapt een kort stuk in de 
omgekeerde richting, om dan de eerste, echte weg rechts naar beneden te 
volgen (ongeveer 500 m vanaf het Lit du Diable, tegenover een perceel waar 
men hout kapt). Als u beneden komt, staat u aan de weg, die u rechts neemt om 
het dorp Morville binnen te stappen (er staat een kleine kapel rechts van de 
weg). 
 
VRAAG 5 
 
In welke zone van de TEC-bussen bevindt Morville zich? 
- 86 (DE GALLIËRS) 
- 83 (HET MEGALIETENHUIS) 
- 90 (LANDBOUWERS) 
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Sla na het huis met nummer 25 links af. En 400 meter verder (en naar beneden) 
aan het kruispunt opnieuw linksaf, de betonnen weg op. U stapt op de 
Kalksteenrichel, een zone van vruchtbare gronden tussen de Famenne en de 
Ardennen. 5000 jaar geleden deden hier mensen al aan landbouw, en het is net 
op de kalksteenrichel dat deze eerste landbouwers dolmens en menhirs hebben 
gebouwd. De stenen bestaan uit puddingsteen die ze verplaatst hebben vanaf de 
heuvel waar u zich daarstraks bevond. Ze zijn op lijn geplaatst over een afstand 
van 8 km lang! 
 
U stapt rechtdoor (700 m) tot aan het kruispunt en komt aan bij de dolmen van 
Wéris, ook de noordelijke dolmen genoemd. Dit hunebed is een collectief graf 
dat tussen 3000 en 2800 voor onze tijdrekening werd opgetrokken door de 
neolithische landbouwers. Vanwege de langgerekte vorm, zegt men dat het een 
“allée couverte” is (wat je als “bedekt ganggraf” kan vertalen). De pijlers en de 
dekstenen vormen een grafkamer waar de doden werden bijgezet. Het geheel 
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was (waarschijnlijk) door een grafheuvel bedekt. Rond het graf grepen 
ceremonies plaats. Archeologen hebben hier voorwerpen opgegraven : 
menselijke beenderresten, pijlpunten uit vuursteen, en scherven aardewerk. 
 
We gaan verder op weg richting Wéris. Uw aandacht gaat zeker getrokken 
worden door het eerste huis links (nr. 32). Het lijkt uit een Harry Potter-boek te 
komen! Het is echter het resultaat van de verbeelding van de architect 
Dominique Noël. 
 

 
We gaan nog steeds in de richting van Wéris, en stappen bij het eerste kruispunt 
rechtdoor. Neem een beetje verder (80 m) de kleine weg die links omhoog gaat 
(tegenover de oude boerderij uit 1908). Als u boven aankomt, komt u uit in de 
Rue de Heyd en ziet u een kruis op het kruispunt. 
 
VRAAG 9 
 
Dit kruis werd hier geplaatst voor de 25ste verjaardag van de “Association 
Catholique de la Jeunesse Belge”. Maar in welk jaar ? 
- 1912 (ONS) 
- 1952 (MIJN) 
- 1937 (ZIJN) 
 
 
Volg de Rue de Heyd naar rechts, naar het centrum van het dorp. 250 m verder, 
tegenover de feestzaal, staat een klein gebouw in houten vakwerk, een oude 
bouwmethode, typisch voor de Famenne. Het gaat om een ovenhuis, waar de 
dorpsbewoners indertijd hun brood kwamen bakken. Om brandgevaar te 
vermijden werden de ovens op een afstand van de huizen gebouwd. De oven 
dateert uit de 19de eeuw, en werd onlangs gerestaureerd. Hij wordt regelmatig 
gebruikt door een ambachtelijke bakker uit het dorp. 
Huizen in houten vakwerk bestaan uit een structuur van eiken balken 
waartussen pleisterspecie (een mengeling van klei en stro) werd aangebracht op 
een vlechtwerk van takken. In de meeste huizen waar het houten vakwerk nog 
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bestaat, werd de specie vervangen door bakstenen (zoals in de zijgevel van het 
dichtbij staande huis). 

 
 
U bent weer bij het Megalietenhuis aangekomen! Plaats de woorden en 
woordengroepen in de juiste volgorde en u krijgt een zin die u naar de derde 
dolmen leidt. Vul het formulier in en stop het in de urne! En ondertussen proeft u 
wellicht u een lekkere Dolmenius ? 
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