OP ZOEK NAAR DE
VERLOREN DOLMEN
(HUNEBED)
Een speelse wandeling van 5 km
voor families of onder vrienden

Met de steun van het
« Commissariat général au
Tourisme »

Men kan vlakbij Wéris een prachtige megalithische site bezoeken, die 5000 jaar oud is, met de
twee laatste in België zichtbare hunebedden of dolmens. Maar sinds mensenheugnis zegt men dat er een
derde dolmen (hunebed) zou bestaan…
We dachten dat het ging om een legende, maar deze mysterieuze « verloren dolmen » is nu pas
ontdekt door buitenlandse archeologen die op bezoek waren in onze streek. En ze hebben hun vlag
geplant op het monument. Kan u op uw beurt dit verloren hunebed lokaliseren, en ook de nationaliteit van
deze archeologen weten te vinden ?
Dit « roadbook » gaat u begeleiden tijdens een wandeling, maar gaat u ook leuke observatie- en
redeneringsvragen stellen, met een keuze tussen drie antwoorden. Bij elk antwoord hoort een woord, of
een woordengroep, dat of die tussen haakjes staat. Kies het juiste antwoord, en onthou het woord of de
woordengroep dat of die erbij staat. Aan het einde van uw wandeling heeft u een aantal woorden, die , als
ze in de goede volgorde geplaatst worden, u aangeven waar het verloren hunebed staat.
Vergeet niet op de schiftingsvragen te antwoorden, en steek dan uw deelnemingsformulier in de
urne van het « Maison des Mégalithes ». Wellicht wint u de eerste prijs : twee nachten (met ontbijt) in een
comfort-kamer voor twee personen, aangeboden door onze partner het vakantiedomein « Mont des Pins »
(Dennenheuvel) in Bomal (Durbuy). Er zijn ook vier exemplaren van het boek « Durbuy Ville et Villages en
liberté » te winnen.

Départ /Vertrek :
Maison des Mégalithes
Place Arsène Soreil, 7
6940 Wéris (Durbuy)
Tel.
Tel. 086/21.02.19.
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Vooraleer u op stap gaat, kan een klein bezoek aan het museum
u iets bijleren over Wéris en zijn megalieten. En u vindt er ook
het antwoord op de eerste vraag.
Vraag 1 : De maquette van het nomadenkamp werd
geïnspireerd door de de opgraving van een site :
Question
1:
- in Dordogne
(VERLOREN DOLMEN-HUNEBED)
- in de Périgord (MENHIR)
- in de Provence (MEGALIET)
Het parcours vangt aan op het pleintje « Place Arsène Soreil », naast het « Maison des Mégalithes ». Volg
de « Rue des Combattants »,
» om op weg te gaan en Wéris te ontdekken, « één van de mooiste dorpen van
Wallonië ». U kan hier oude boerderijen observeren, typisch voor de Famenne, met een lang uitgerekt
volume met verschillende « cellen » (woongedeelte, stal, en schuur) onder één enkel dak. Deze
boerderijen uit de 19de en 20ste eeuw zijn allemaal omgevormd tot privéwoningen.
Eveneens in deze straat kan u een imposante
kasteelhoeve bewonderen die gebouwd werd in 1684
door de meestersmid Jean-Mathieu Marchand, in een
periode waar de metallurgie welvarend was in de streek
van Durbuy. Ziehier een oude foto.
Vraag 2 : Deze kasteelhoeve is vandaag :
een rusthuis (IN)
een hotel-restaurant (VAN)
een informatiebureau voor toerisme (DE)

Bekijk het huis met nummer 22. Aan de rechterkant ziet u de kalkstenen blokken
die zijdelings uitsteken uit de voorgevel. Men noemt deze stenen « pierres
d'attente » (wachtstenen) of « promesses » (beloftes), of nog « s'il plaît à Dieu » (als
het God behaagt). Zij illustreren de gewoonte van vroeger om een nieuwe cel aan
het huis toe te voegen wanneer men hiervoor de middelen had.
Vraag 3 : Tussen het eerste kruispunt en het uiteinde van het dorp ziet u nog een
andere mooie oude boerderij die ook zulke wachtstenen heeft. De deur van de
schuur van de boerderij heeft een kleine opening in de vorm van een :
- klaver (EEN)
- ruit (ONZE)
- hart (HET)

Aan het eerste kruispunt (met een kapel) gaat u rechtdoor. U loopt het dorp uit en komt aan bij de grote
weg (N841). Steek deze over en neem het wegje aan de overkant.
Na enkele meters slaat u rechtsaf, een paar stappen, en bevindt u zich voor
twee oude kruisen. Deze kruisen zijn een gedenkteken voor het overlijden
van twee jonge mannen in 1733. Bij hun terugkeer vanuit Barvaux, waar zij
gefeest hadden, vielen ze in slaap bij een kalkoven, en zijn ze gestorven
door het inademen van de giftige rook van de oven. Indertijd bestonden er
veel kalkovens in deze streek, waar kalksteen veel voorhanden is. De
mensen uit de kortbijgelegen Ardennen kwamen hier kalk halen om hun
huizen te bouwen en de grond van hun velden een amendement te geven.
Vraag 4 : de naam van de in 1733 gestorven jongeren was :
François et Bartholomy (MUSEUM)
François et Robert (HUIS)
Charles et François (KERK)
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Als u op deze vraag geantwoord heeft, keer dan op uw stappen terug, en vervolg u weg rechtdoor. Weldra
komt de (stijgende) weg uit op een asfaltweg, die u rechtdoor volgt (u neemt niet het kleine wegje rechts).
U komt aan bij het kruispunt van «Pas
PasPas-Bayard ».
Steek de grote weg N841 over, en neem de straat « Rue des Trois Fontaines » aan de overkant. Neem de
weg naar links voor het huis met nummer 1. Na enkele meters komt u bij een kapel.
Het is de kapel « Notre-Dame de Lourdes », die in 1908 werd gebouwd om de vijftigste verjaardag van de
verschijning van de Maagd Maria in Lourdes te vieren. Let op : de kapel is in puddingsteen gebouwd. Over
deze rots praten we later nog.
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Vraag 5 : Van deze drie foto’s is er één geen detail van de façade van de kapel ?
- 1 (EN ZOEK)
- 2 (EN ZIE)
- 3 (EN VIND)

Keer weer naar de « Rue des Trois
Fontaines » en volg de weg omhoog. Voor
het huis met nummer 3, langs de weg,
bevindt zich een rots uit puddingsteen,
met een lange groef. Het gaat om de « Pas
Bayard ». Deze naam komt van de legende
van het Ros Beiaard, dat de Vier
Heemskinderen, die door Karel de Grote
achtervolgd werden, op zijn rug droeg. Een hoef van het paard zou deze
steen geraakt hebben om zich af te duwen en in één sprong tot in Durbuy te raken !
Ga nog verder omhoog in de « Rue des Trois Fontaines ». Aan het einde van de straat slaat u linksaf en
komt u bij de voetbalterreinen van de lokale club, « l'Alliance Oppagne-Wéris ».
Vraag 6 : Welke kleuren heeft deze club ?
- rood en wit (VOOR)
- blauw en wit (HET)
- groen en wit (ACHTER)
Volg deze weg verder in de richting van het bos. Bij het binnenstappen van dit bos ziet u een bord met
richtlijnen over het verkeer in het woud.
Vraag 7 : Wat mag men doen in het bos, volgens dit bord ?
- met een moto rijden (GA)
- vuur maken (NEEM)
- de paden volgen (KIJK)
3

Vanaf hier vertrekken drie wegen : neem de middelste. Ga steeds rechtdoor. Na 100 meter ziet u een bank,
en enkele meters verder komt u bij een opsplitsing. Neem de weg links omhoog.
Vanaf hier kan u aan de twee kanten van de weg
grote blokken steen zien liggen, in groepen of
geïsoleerd. Bekijk ze goed : ze zijn samengesteld uit
in cement hardgeworden rolstenen. Het lijkt op
beton… maar het is een natuurlijk fenomeen. Dit is
puddingsteen
puddingsteen. In het Engels zegt men « pudding
stone » vanwege de gelijkenis met de Engelse koek.
De hele heuvelrug boven Wéris (die u volgt) wordt
doorkruist door een laag puddingsteen, en dit
gedurende enkele kilometers. Het is een erg oude
rots (uit het Devoon-tijdperk, d.i. ongeveer 350
miljoen jaren geleden) en heel hard. Dat legt uit
waarom hij beter weerstand heeft geboden tegen
de erosie dan andere, zachtere rotsen.
Een beetje verder stijgt de weg niet meer, en komt u bij een geodetische steen (borne géodésique)
géodésique).
ue) Dit is
een lage paal die de coördinaten (lengte- en breedtegraad) en de hoogte aangeeft van deze plaats. Deze
zijn officieel door het Nationaal Geografisch Instituut vastgesteld. De paal staat links van de weg, op
enkele meters afstand. We staan hier op het hoogste punt van Durbuy.
Volg de weg die nu zachtjes begint te dalen. U komt al snel op een plaats vanwaar twee paden vertrekken,
links en rechts van de weg. Neem het linkse pad, dat afdaalt. Opgelet ! Gedurende enkele tientallen
meters gaat het steil naar beneden.
Beneden geeft een klein bord aan dat u aan de « carrière » bent aangekomen, op 360 m boven de
zeespiegel.
Vraag 8 : Hoeveel meter bent u gedaald vanaf de geodetische steen, die het
hoogste punt van de gemeente Durbuy aangeeft ?
- 35 m (RONDE RAAM)
- 25 m (VIERKANT RAAM)
- 30 m (DRIEHOEKIG RAAM)
Vanaf dit bord aan de carrière neemt u het brede pad naar links. Al gauw ziet u een indrukwekkende hoop
van grote blokken puddingsteen, vandaar de naam « carrière », (steengroeve). Dan komt u bij een blok
puddingsteen dat uitgehouwen is in de vorm van een stuk taart, met name één vierde van een taart.
Inderdaad, de puddingsteen van Wéris wordt al lang
gebruikt door de mensen van de streek. 5000 jaar
geleden hebben de mensen van het Neolithicum de
blokken puddingsteen gebruikt om hun hunebedden
te bouwen, en hun menhirs recht te zetten op het
plateau dat ten westen van het dorp ligt. Ze hebben
deze zware stenen verplaatst door ze voort te rollen
op ronde boomstammen (zoals u in het museum al
geleerd heeft).
In een meer recent verleden heeft men puddingsteen
gebruikt voor de aanleg van wegen of het optrekken
van gebouwen (de kerk van Wéris onder andere is
gebouwd met kalksteen, zandsteen en puddingsteen,
drie soorten materiaal die in de streek te vinden zijn).
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Maar het steenblok dat op relatief rechte manier uitgehouwen is, is een overblijfsel van de industriële
uitbating van de puddingsteen tussen 1865 en 1914. Puddingsteen biedt goede weerstand aan vuur, en
werd dus gebruikt voor de ovenvloeren van de hoogovens van de Luikse staalindustrie. De uitgekapte
stenen werden naar het station van Barvaux gebracht, waar ze op de trein werden geladen. In 1914, in het
begin van de oorlog, is de uitbating van de steengroeve plots gestopt en is nooit meer terug opgestart. Dat
legt uit waarom sommige al afgewerkte stenen ter plaatse zijn achtergelaten.
Ga terug naar de wegwijzer « La carrière » en daal af via het pad, tot aan het bospad dat u naar rechts
volgt.
Na enkele honderden meters komt u aan een weg, de « Rue du Broux », die u naar beneden volgt tot aan
het pleintje « Place Arsène Soreil », uw vertrekpunt.
Zoek op dit pleintje het standbeeld « l’hôte » (de gast of de gastheer), en antwoord op vraag 9.

Vraag 9 : Wie heeft « l’hôte » gebeeldhouwd ?
- Arsène Soreil (LANGS)
- Jean Grignard (DOOR)
- Constantin Meunier (VOOR)

In het « Maison des Mégalithes », terwijl u een verfrissende drank proeft (en waarom geen Dolmenius ?),
antwoord op de vraag die door onze partner, de « Mont des Pins - Dennenheuvel » wordt gesteld met
behulp van de brochure, of door te kijken op http://dennenheuvel.be/nl.

Vraag 10 : Rond welk thema draait het gastronomisch weekend dat de Mont des
Pins - Dennenheuvel voorstelt van 14 tot 16 oktober 2016 ?
- wild (DAT)
- paddestoelen (DIT)
- bier (HET)

Goed zo ! Als u juist heeft geantwoord, heeft u alle elementen in
bezit om de zin te vormen die u naar de verloren dolmen
(hunebed) voert !
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Deelnameformulier
Op zoek naar de verloren dolmen
(hunebed)
U hebt de tien woorden of woordgroepen verzameld ? In
de juiste volgorde geplaatst, geven deze een zin die helpt
én de verloren dolmen (hunebed) terug te vinden, én de
nationaliteit van de archeologen die hem hebben ontdekt.

Uit welk land komen de archeologen die de verloren dolmen
(hunebed) hebben ontdekt ?
Antwoord : ………………………………………………………..……

Schiftingsvraag : Hoeveel betalende bezoekers gaat het « Musée des
Megalithes » tussen 1 januari en 6 november ‘s avonds 2016 geregistreerd
geregistreerd
hebben?
hebben?
Antwoord : ……………………………….
Bijkomende schiftingsvraag (voor een eventueel exex-aequo bij de eerste vraag)
vraag) : En
En hoeveel
van deze bezoekers behoren tot de categorie « senior » ?
Antwoord : ……………………………………
……………………………………….
………….

NAAM : …………………………………………………………………………………………….
VOORNAAM : ……………………………………………………………………………………
ADRES : …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………

Met de steun van het « Commissariat général au Tourisme »
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