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urbuy is een van de

wonderlijkste bestem-

mingen in de Belgische

Ardennen. Pintsize, zoals de

Ëngelsen zo mooi zeggen, en toch
jaarlUks goed voor dik een miljoen

toeristen. Krap vierhonderd

stadsbewoners maar wel een

VW-kantoor waar je bijkans

verdwaalt. Elf straatjes (we hebben

ze geteld) waar gegidste wandelin-
gen in vier talen worden aangebo-

den, naast excursies met paarden-

span, een circuit voor blinden en

slechtzienden en een toeristisch

treintochtje... Wat maakt dit

Madurodamstadje middenin de

dichtbeboste heuvels van Belgisch

Luxemburg toch zo allemachtig
populair?

We moeten eerlijk toegeven dat

we geÍascineerd zijn door de

reputatie van Durbuy als "s

werelds kleinste stad'. Buitenissige

etiketten hebben een keur aan

steden geen windeieren gelegd.

Maar terwijl het Monster van Loch

Ness vrolryk zijn kunstjes vertoont,

liggen er voor Durbuy concurren-

ten oo de loer. Ook het Kroatische

Hum, het Franse Larressingle en

ons eigen Friese Sloten noemen

zichzelf 's werelds kleinste stad.

Vaak wordt de Belgische variant

daarom bescheidener getypeerd

als allerkleinste Belgische

stadskern. Ëen op een zonnige

weekenddag met dagjesmensen,

motorrijders en watersporters

overláden stadskern.

Myttrische stahrs
In alle vroegte is van soesa weinig

te merken op de slingerweg dwars

door de frisgroene Ourthe-vallei.

Langs de rivieroever lappen twee

kanoverhuurders het dauw van

hun felgekleurde bootjes, een

Adidas campingsmoking passeert

op zijn vouwÍlets met drie

baguettes onder de arm. De zon
prikt nog net niet door, maar we

voelen dat de Nivea Sun niet lang

in de kofÍer hoeft te bllven. Durbuy

kan zich opmaken voor de hordes

wandelaars en kanoërs die het

stadje al meer dan een eeuw

weten te vinden. Op sportief

terrein duldt dit deel van de

Ardennen geen enkele concurrent.

De hoogteverschillen in het

zogeheten Land van Ourthe en

Aisne zijn maximaal, met uitschie-

ters tot 650 meter. Alleen de Alpen)
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De kleinste stad ter w-ereld is crrlinair' sportief en
past in een selroenendoos...
bieden meer drama.

Om nu te zeggen dat we in

Durbuy lettedqk met onze neus In

de boter vallen is een beetje

flauw... maar het ministadje telt

opvallend veel klasserestaurants.

Aan het buitenissig grote Place

aux Foires treffen we het befaam-

de hotel-restaurant Jean de

Bohême, een kloek etablissement

dat het niet van de daghap moet

hebben. De Menukaart heeft bii

de lokale bevolking een bijna

mythische status veruorven.
'Mewwie, c'est une cuisine

for- mi- da- ble', prtjst mtln buurman

in de hotelbar. 'Mewwie, suqerbe'

délicieux, très symPa', vult zijn

drinkmaat aan. We weten niet hoe

snel we het vijÍ gangen tellende

Menu Bohême (55 euro) moeten

bestellen: een feestje van

garnalenrisotto, grapef ruitsorbet

en Ardenner kaasjes. Obers

fladderen rond met zilveren

broodmandjes, sauskannetjes'

kreeftenscharen. Dat wordt

morgen een boswandeling XXL!

Elf steegies
Durbuy is culinair, sportieÍ... en past

in een schoenendoos. 's Ochtends

vroeg verkennen we in alle rust de

elÍ historische steegjes genaamd:

Durbuy centrum. Het originele

middeleeuwse stratenplan laat zich

het beste in het tempo Piano

bekijken, want wat het stadje mist

aan vierkante meters, biedt het

ruimschoots aan sfeer. Elk steegje

is versierd met een schare

zeventiende- en achttiende-eeuw-

se panden in grijs natuursteen -

een kleur waar deze streek Patent

op heeft. Achter de deuren gluren

cadeauwinkels, geurige wafel- en

crêpebakkerijen en restaurants met

Ardenner lekkerniien. OP de

terrasjes lonktde DurbuY Blonde

als een Íemme Íatale.

Kajakken en kanoën - al stroomt

de Ourthe-rivier zowat door het

dorp - slaan we dit keer over. Maar

voor'geen emmerke goud' - zo

verzekert de VW ons - mogen we

de zes kilometer lange wandeling

langs de Ourthe naar Barvaux

skippen. Het is de Ardenner

Koningin der Wandeltochten. Een

dramatisch schouwspel met een

woelige rivier, mystieke eikenbos-

sen (Ar-Denn is het Keltische

woord voor eik!) en scherP

gekartelde rotsPartijen in de

hoofdrol. De terugreis doen we met

de bus - we zijn ook maar mens.

OXO-bekers
Geen klassieker in De Hoge

Ardennen slaan we over. We

bezoeken de kasteelrurhe in het

leuke toeristenstadje La Roche-en-

Ardenne met z'n 360 graden

vergezicht (plus het intrigerende

bord: 'Brj regenweer: geen sPook'),

de raadselachtige megalieten van

Wéris en de kolossale grotten van

Hotton. Gek eigenlijk dat laatstge-

noemde attractie geen bel doet nnke-

len bij de gemiddelde Nederlander.)



Via een winryar van verlichte gangetjes belanden we in de grootste

onderaardse galerij van België: een druipsteenkathedraal van 10 bij 200

meter lang. Ter stimulering van het bezoek werd de bijnaam 'De grotten van

Duizend-en-één-Nacht' gelanceerd.

Wat is nu toch het geheim van het immens geliefde Durbuy? Meer dan

alles: een stukje vertrouwd vakantiegeluk. Generaties toeristen pakten hier

de fiets, strikten in het stadje hun Lowa's vast of genoten - heel doodge-

woon - op de talrijke tenasjes. In de loop der tijd ontkwam ook Durbuy niet

aan de grillen van de modeme toerist. Er vestigden zich woonwinkels die

van die leuke OXO-bekers uit W Wonen verkochten. Op een ochtend

heette de snackbar'Hamburgeresto'. En we kunnen nu kiezen uit hippe

uitstapjes naar een ecologisch pretpark (Parc Chlorophylle), een artisanale

chocoladefabriek (Defroidmoni) en een state-of-the-art doorsnede van een

rivier (Riveo). Maar brj brasserie 'La Canette' in Durbuy staan de tenasstcel-

tjes nog aitijd schots en scheef en wordt de voordeur bijna overwoekerd

door een antieke perenboom. Oelala, quelle ambiance! t

Durbuy
pralrtisctl
Durbuy ligt op 260
kilometer vanaf
Utrecht. InÍo: Syndicat
d' Initiative de Durbuy,
Place aux Foires 25,
Durbuy, www.
durbuyinfo.be, tel.
o0-32-86212428,
email: durbuyinfo@
belgacom.net.
Streekinfo: www
echte-ardennen.be


