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Andenne – Wandeling op ontdekkingstocht in het Oude Andenne

Het Office du Tourisme (i) is gelegen 

op de place des Tilleuls (1), nummer 

48. Andenne heeft altijd al een pla-

ce des Tilleuls of Lindenplein gehad. 

Het heette vroeger «promenade 

des Tilleuls» omdat het toen een 

uitgestrekt weiland met linden be-

trof. Het Office du Tourisme is ge-

huisvest in een prachtig herenhuis 

in Art nouveau stijl. Dit huis werd 

gebouwd in 1907 door architect 

Achille Simon, zoon van de toen-

malige burgemeester. Het huidige 

stadhuis was vroeger een casino 

(schouwburgzaal), dat in 1871 werd 

ingehuldigd. Het werd een stadhuis 

in 1922. De kiosk is het werk van 
de Société Simon d’Andenne. Ze 
werd in 1879 in het midden van 
het plein opgetrokken en werd weer 
verwijderd toen duidelijk werd dat 
deze plaats rampzalig was voor de 
akoestiek. Kort daarna kreeg ze een 
andere plaats en daar staat ze nu 
nog altijd. Vanaf 1905 was er op 
het Perron elke dinsdagochtend een 
markt en een vrijdagmarkt op de 
place des Tilleuls. De markt op het 
Perron verdween al snel, terwijl de 
markt op de place des Tilleuls als-
maar drukker werd. 
U keert uw rug naar het Stadhuis 
en u neemt de eerste straat links: 
rue du Commerce. De rue du Com-
merce werd altijd al voornamelijk in-
genomen door winkels, vandaar zijn 
naam. In het midden van de rue du 
Commerce, nummer 34, ziet u een 
winkel (2) die al bestond in 1910. 
De winkel heeft nog steeds de origi-
nele etalage van toen. 
Wandel verder tot aan het belang-
rijkste kruispunt dat ook het “vier-
hoeken-kruispunt” (“quatre coins”) 
genoemd wordt. 
Steek de avenue Reine Elisabeth 
over. Hier ziet u de Kattenfontein 
(3) (Fontaine des Chats), een werk 

Lengte: 7,5 km 
Duur: 2 uur (zonder de eventuele bezoeken) 
Toegankelijkheid: gemakkelijk 
Vertrek: aan Toeristische Dienst, Office du Tourisme, 
place des Tilleuls 48

Collegiale Sint-Beggakerk Sint-Etiennepoort en het gele huis van Sint-Begga

volgens de legende die vertelt dat 
Begga een kip en zeven kuikens zag 
en dit opvatte als het teken van God 
om haar te vertellen dat ze hier 
haar klooster moest vestigen. Be-
gga stierf in 694 en haar graf, en 
ook haar relikwieën, bevinden zich 
in de huidige Collegiale Sint-Begga-
kerk. (Een bezoek aan het Museum 
en aan de Schatkamer van de Col-
legiale kerk is mogelijk op verzoek, 
meer informatie via het nummer 
+32 (0)85 84 13 60). 
Tegenover de fontein, uiterst rechts, 
ziet u de Sint-Etiennepoort (6), een 
mooi classicistisch portaal, het eni-
ge overblijfsel uit de tijd van de ze-
ven kerken die Begga er liet bouwen 
als aandenken aan haar reis naar 
Rome, de stad met de zeven basi-
lieken. Een beetje verder staat het 
gele huis (nummer 5) van Sint-Beg-
ga, dat dateert uit 1623. Het is één 
van de oudste huizen van de stad. 
U wandelt langs de Collegiale kerk, 
langs de rechterkant. Op één van 
de zijdeuren van de kerk staat een 
opmerkelijke tekst boven de deur:  
« LES CHIENS HORS DE LA MAISON 
DE DIEU ». (geen honden in het huis 
van God). De anekdote vertelt dat de 
wasvrouwen en hun honden door de 
Collegiale kerk gingen, omdat dat een 
kortere weg was naar de Sint-Begga-
fontein, dan helemaal rond de kerk. 

Daarna slaat u de rue Charles 
Lapierre in, de tweede rechts. U 
loopt voorbij het Keramiekmuseum 
(7) (bezoek aan het museum op 
aanvraag via het nummer +32 
(0)85 84 41 81) dat enkele van 
de mooiste stukken aardewerk en 
keramiek van België bevat. Dan 
gaat u verder rechtdoor naar de 
place du Perron (8). Dit plein was 
vele eeuwen lang het hoofdplein, 
waarrond het handelsleven zich 
afspeelde. Zijn naam herinnert aan 
de zogenoemde Pairon-fontein die 
in 1764 werd gebouwd. Deze be-
stond uit acht stenen bekkens in 
twee rijen. Ze werd voornamelijk 
opgetrokken om eventuele branden 
in het stadje te blussen. In 1992 
werd voor de 1300ste verjaardag 
van de stad, na de afbraak van de 
twee vorige fonteinen, een derde 
fontein van het Perron opgetrokken. 
In een versterkt gedeelte van het 

plein troont het oude stadhuis, een 
mooi beschermd gebouw in clas-
sicistische stijl, dat tussen 1772 
en 1780 werd gebouwd. U loopt 
langs een zijkant van dit gebouw en 
u komt dan, achter het gebouw, in 
de rue Winand, die u rechts inslaat. 
Deze weg is momenteel bijna ont-
volkt, maar was onder het Ancien 
Régime een belangrijke verkeers-
ader van het stadje. Blijf verder de 
straat volgen tot aan de T-splitsing, 
dan enkele meters rechts volgen 
en vervolgens dadelijk links, de rue 
Hanesse en de rue d’Horseilles in, 
naar de Berenfontein (9) die herin-
nert aan de krachttoeren van Karel 
Martel, kleinzoon van Sint-Begga. 
Het is immers op deze plaats dat 
hij een beer die terreur zaaide in de 
streek zou gedood hebben; daaruit 
ontstond ook het thema van het 
Berencarnaval en het symbool van 
de stad. Aan de fontein keert u om 
en slaat u de tweede straat links in, 
de rue de Loen. Daarna wandelt u 
de rue Bertrand in. In deze straat 
zijn enkele Art nouveau-gevels (10) 
te zien. U volgt deze straat verder 
tot aan het eerste kruispunt en 
u draait naar rechts, om terug te 
gaan naar de Place des Tilleuls, uw 
vertrekpunt.

Toeristische Dienst van Andenne - place des Tilleuls, 48 - 5300 Andenne - +32 (0) 85 84 96 40  - www.andennetourisme.be
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van Arthur Craco (1869-1955), de 
keramiekkunstenaar die werkte aan 
de heropleving van de keramiek in 
Andenne tijdens het interbellum.  De 
onderkant van de fontein is getooid 
met koppels opgerolde slangen rond 
een schaal waarin ze hun gif spuwen. 
Dit herinnert aan de esculaap die 
symbool staat voor het apothekers-
vak. Deze zuilen dragen een sokkel 
met nog eens vier paren katten 
met open muil. Eén troont bovenop 
de fontein. De katten (die eerder 
honden zijn) staan 
tegenover elkaar 
met open mond. 
Ze durven elkaar 
niet aankijken, 
uit angst elkaar 
te verslinden. 

Deze figuren symboliseren dat de 
mens een wolf is voor de mens. 
Steek terug de avenue Reine Elisa-
beth over en wandel naar rechts, 
richting Namen. U komt dan voorbij 
het Politiekantoor. Neem de eerste 
straat links en wandel de rue Be-
trand in. 
Als u aan het kruispunt komt, gaat 
u naar links en u wandelt langs het 
mooie plein «place des Tilleuls». 
Aan het nummer 17 was er een ka-
pel en een hotel dat later een café 
werd toen er een bioscoop naast 
gebouwd werd. In de aanpalende 
muur zijn nog sporen van kogels 
te zien. Ze blijven de getuige van 

de tragische schietpartij op 21 au-
gustus 1914: Duitse troepen ver-
zamelden er meer dan 800 mensen 
uit Andenne en Seilles.  Een groot 
deel van hen werd geëxecuteerd. 
In 2001 werd bij de heraanleg van 
het plein de «Porte du Millénaire» of 
Millenniumpoort, een werk van Félix 
Roulin, opgetrokken. 
Nu slaat u, met de rug naar het 
stadhuis, aan de apotheek, rechts 
de rue Brun in. Aan de Christus 
(«Vieux Bon Dieu» of oude goede 
God genoemd), slaat u links de rue 
Janson in. Volg rechtdoor langs de 
rue de l’hôpital.
Ga op het einde van deze straat da-
delijk naar rechts. U bent nu in de 
rue Provost.
Wandel verder naar het plein: Place 
du Chapitre.
Voor u ziet u de Collegiale Sint-
Beggakerk (4). De Collegiale kerk in 
neoclassicistische stijl is een werk 
van architect L-B Dewez (die eerder 
ook de abdijen van Orval, Gembloux 
en Affligem en het Kasteel van Sen-
effe ontwierp). 
De kerk werd gebouwd in de 18de 
eeuw ter vervanging van een kloos-
ter dat gesticht werd door Sint-Be-
gga, betovergrootmoeder van Karel 
de Grote.
In een inham van de place du Cha-
pitre, aan de linkerkant, ziet u de 
Sint-Beggafontein (5). Deze fontein 
heette vroeger de kuiken-fontein, 

Place des Tilleuls - Het stadhuis en de kiosk
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