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ze geteld)waargegidstewandelingen in viertalenwordenaangebo-

liggener voorDurbuyconcurren-

span,eencircuitvoorblindenen

Madurodamstadje
middeninde

ons eigenFrieseSlotennoemen
zichzelf's wereldskleinstestad.
Vaakwordt de Belgischevariant
daarombescheidenergetypeerd

dichtbebosteheuvelsvan Belgisch

alsallerkleinste
Belgische

Luxemburgtoch zo allemachtig
populair?

weekenddagmet dagjesmensen, wandelaarsen kanoërsdie het

z

kanoverhuurders
het dauw van

ten oo de loer.Ook het Kroatische hun felgekleurdebootjes,een
paardenden,naastexcursiesmet
Hum, het FranseLarressingle
Adidascampingsmokingpasseert o
en

slechtzienden
en eentoeristisch
treintochtje...
Wat maaktdit

urbuyis eenvande
wonderlijkste
bestemmingenin de Belgische
Ardennen.Pintsize,zoalsde
Ëngelsenzo mooizeggen,en toch
jaarlUks
goedvoordik een miljoen
toeristen.Krapvierhonderd
stadsbewoners
maarwel een
VW-kantoorwaarje bijkans
verdwaalt.Elfstraatjes(wehebben

stadskern.Ëenop een zonnige

op zijnvouwÍletsmet drie
baguettesonderde arm. De zon
prikt nog net niet door,maarwe
voelendat de NiveaSun niet lang
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in de kofÍerhoeftte bllven.Durbuy 5
z
kan zich opmakenvoor de hordes

s

We moeteneerlijktoegevendat
we geÍascineerdzijndoor de
reputatievan Durbuyals "s

motorrijdersen watersporters

stadjeal meerdan een eeuw

o
u.l

overládenstadskern.

wetente vinden.Op sportief

E.

wereldskleinstestad'.Buitenissige

Myttrische stahrs

etikettenhebbeneen keuraan
gelegd.
stedengeenwindeieren

In allevroegteis van soesaweinig

te merkenop de slingerwegdwars zogehetenLandvan Ourtheen

Maarterwijlhet Monstervan Loch

door de frisgroeneOurthe-vallei.

Aisnezijnmaximaal,met uitschie-

Nessvrolryk
zijnkunstjesvertoont,

Langsde rivieroeverlappentwee

terstot 650 meter.Alleende Alpen)
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Y
terreinduldt dit deelvan de
Ardennengeen enkeleconcurrent. uz
De hoogteverschillen
in het
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H
en
sportief
is
crrlinair'
w-ereld
ter
stad
kleinste
De
past in een selroenendoos...
biedenmeerdrama.
Omnu te zeggendat we in
met onzeneusIn
Durbuylettedqk

MenuBohême(55euro)moeten
bestellen:een feestjevan

de botervallenis een beetje
flauw...maarhet ministadjetelt

en Ardennerkaasjes.Obers
fladderenrond met zilveren

grapefruitsorbet
garnalenrisotto,

sauskannetjes'
opvallendveelklasserestaurants. broodmandjes,
Dat wordt
kreeftenscharen.
Aanhet buitenissiggrotePlace
XXL!
boswandeling
een
auxFoirestreffenwe het befaam- morgen

woeligerivier,mystiekeeikenbosis versierdmet een schare
en achttiende-eeuw- sen (Ar-Dennis het Keltische
zeventiendewoordvooreik!)en scherP
panden
in grijsnatuursteen
se
een kleurwaardezestreekPatent
op heeft.Achterde deurengluren
geurigewafel-en
cadeauwinkels,

in de
gekartelderotsPartijen
hoofdrol.Deterugreisdoenwe met
de bus - we zijnook maarmens.

met
en restaurants
crêpebakkerijen
OPde
Ardennerlekkerniien.

OXO-bekers

terrasjeslonktde DurbuYBlonde
alseenÍemmeÍatale.
Kajakkenen kanoën- al stroomt

in De Hoge
Geenklassieker
we
over.We
slaan
Ardennen
in het
bezoekende kasteelrurhe

Jeande
de hotel-restaurant
Bohême,een kloeketablissement Elf steegies
Durbuyis culinair,sportieÍ...en past
dat het nietvan de daghapmoet
's
zowatdoor het
in eenschoenendoos. Ochtends de Ourthe-rivier
hebben.De Menukaartheeftbii
we
dorp slaan dit keerover.Maar
vroegverkennenwe in allerustde
de lokalebevolkingeenbijna
voor'geenemmerkegoud'- zo
elÍ historischesteegjesgenaamd:
mythischestatusveruorven.
'Mewwie, c'estune cuisine
verzekertde VW ons - mogenwe
Durbuycentrum.Het originele
stratenplanlaatzich de zes kilometerlangewandeling
for-mi-da-ble', prtjstmtlnbuurman middeleeuwse
'Mewwie,suqerbe' het bestein hettempoPiano
langsde OurthenaarBarvaux
in de hotelbar.
skippen.Het is de Ardenner
bekijken,wantwat het stadjemist
délicieux,trèssymPa',vult zijn
Een
Koninginder Wandeltochten.
drinkmaataan.We wetenniethoe aanvierkantemeters,biedthet
ruimschootsaansfeer.Elksteegje dramatischschouwspelmet een
snelwe het vijÍ gangentellende

La Roche-enleuketoeristenstadje
Ardennemetz'n 360 graden
(plushetintrigerende
vergezicht
'Brjregenweer:
geensPook'),
bord:
van
megalieten
raadselachtige
de
grottenvan
Wérisen de kolossale
Hotton.Gekeigenlijkdat laatstgenoemdeattractiegeenbeldoetnnkelenbijde gemiddeldeNederlander.)

Viaeenwinryarvanverlichtegangetjesbelandenwe in de grootste
onderaardsegalerijvan België:een druipsteenkathedraal
van 10 bij 200
meterlang.Terstimulering
vanhet bezoekwerdde bijnaam'Degrottenvan
gelanceerd.
Duizend-en-één-Nacht'
Watis nu toch hetgeheimvanhet immensgeliefdeDurbuy?Meerdan
alles:eenstukjevertrouwdvakantiegeluk.
Generatiestoeristenpaktenhier
de fiets,striktenin het stadjehun Lowa'svast of genoten- heeldoodgewoon - op de talrijketenasjes.In de loop der tijd ontkwamook Durbuyniet
aande grillenvande modemetoerist.Ervestigdenzichwoonwinkels
die
vandieleukeOXO-bekers
uitW Wonenverkochten.
Op eenochtend
heettede snackbar'Hamburgeresto'.
Enwe kunnennu kiezenuit hippe
pretpark
(ParcChlorophylle),
uitstapjesnaareenecologisch
een artisanale
(Defroidmoni)
chocoladefabriek
en eenstate-of-the-art
doorsnedevaneen
'La
rivier(Riveo).Maarbrjbrasserie Canette'in Durbuystaande tenasstceltjes nog aitijdschotsen scheefen wordt de voordeurbijnaoverwoekerd
door een antiekeperenboom.Oelala,quelleambiance!t

Durbuy
pralrtisctl
Durbuyligtop 260
kilometer
vanaf
Utrecht.InÍo:Syndicat
d'Initiative
de Durbuy,
PlaceauxFoires25,
Durbuy,
www.
durbuyinfo.be,
tel.
o0-32-86212428,
email:durbuyinfo@
belgacom.net.
Streekinfo:
www
echte-ardennen.be

