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a n denne

en werd nadien eigendom van de
Graven van Namen, meer bepaald
de tak van de heren van Dhuy en
van Flostoy. Het is een opmerkelijke vierhoek rond een geplaveide
binnenplaats met gebouwen van
baksteen en kalksteen uit de zestiende en de achttiende eeuw. Boven de deur van het woongedeelte
is een mooie steen uit 1587 te zien
met de wapens van de families van
Namen en Rowier. Ook een bewonderende blik waard is de prachtige
verankerde deur in rondboog uit
1622. Ze staat tussen de portiek
en het uiteinde van het woongedeelte en wordt beschermd door een
nis op een kwartronde draagsteen.

die dateren uit de tijd van de bezetting door de Franken en de Merovingers. Het fort van Samson was
in drie omwallingen opgedeeld: een
rotsachtig terrein, een voorhof en
gemeenschappelijke delen en, voorbij een ophaalbrug, de woning van
de kasteelheer en zijn donjon. De
dorpsbewoners moesten geen belastingen betalen, in ruil voor de bewaking van de vesting. Deze werd
in de negende eeuw tevergeefs
belegerd door de Noormannen. De
laatste belegering van het kasteel
vond plaats in de zestiende eeuw,
in de tijd van Don Juan van Oostenrijk. Het kasteel werd uiteindelijk in
1690 gesloopt op bevel van Koning
Karel II van Spanje.

■■ Het fort van Samson (Thon-Samson)
Van de versterkte site van de
Samson resten nog maar enkele
overblijfselen, maar ze zou wel
haar naam aan het dorp hebben
gegeven. Deze verdedigingssite
was ideaal gelegen op een uitsteeksel boven de weg naar Gramptinne
en werd onder meer door de Romeinen bezet. Julius Caesar zou
er een verschanst kamp hebben
opgericht. Opgravingen legden ook
graven bloot, evenals muntstukken

Andere brochures over het erfgoed
en de geschiedenis, musea en ontdekkingen en de wandelingen in
de natuur zijn ook verkrijgbaar bij
de Toeristische Dienst van van Andenne.

■■ Eveneens te
ontdekken in onze
gemeente:
Coutisse: de hoeve en het kasteel
van de Koninklijke Arches, de hoeve
«La Croix» hoeve Leumont en hoeve
Lavau;
Seilles: hoeve Atrevida en hoeve
Nivoye;
Bonneville: de Commanderie, hoeve
Crevecoeur, de hoeve Jandren en
de hoeve Sterpisse;
Sclayn: Kasteel Cherimont;
Namêche: de vier boerderijen van
Namêche en het kasteel «Jaune»;
Landenne: hoeve in de Velaine, hoeve Mostombe, grote hoeve PetitWaret, hoeve «Chant d’Oiseaux» en
het kasteel Collignon;
Vezin: Kasteel Melroy, hoeve Montigné, de hoeve en de molen Sclermont van Brichebo;
Andenne : hoeve «au Clair Chêne»,
hoeve «Sur Bruyère», het kasteel
Rieudotte en de molen Kevret van
Treton;
Maizeret: het kasteel en de boerderij Moisnil Romedenne
Thon: de kasteelhoeve en het kasteel «Château des Forges» ...
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Op ons grondgebied zijn talloze hoeves, kastelen en
molens te vinden. Liefhebbers van architectuur of
geschiedenis zullen beslist hun hartje kunnen ophalen
aan deze getuigen van verschillende tijdperken…
■■ De hoeve van
Houssoy en haar
indrukwekkende vierkante toren, de «Tour
Carrée» (Vezin)
De hoeve was eerst de zetel van
een grondheerlijkheid die in de zestiende eeuw door Jean de Houssoy
aan de familie Salmier werd verkocht. Ze wordt sinds 1929 uitge-

baat door de familie Ans. De toren
bevindt zich links van het woongedeelte en kijkt uit over het landschap. Deze donjon is een imposante vierkante massa met muren
die meer dan één meter dik zijn. De
toren is opgetrokken in breukstenen
van ijzerhoudende zandsteen, materiaal dat ter plaatse gevonden werd.
De slottoren van vier verdiepingen
hoog had vroeger een leien dak.
Hij telt een aantal kleine vierkante
raampjes met rondom hardsteen
en wordt betreden langs een rondboogdeur. In de Middeleeuwen dienden de vierkante toren samen met
de hoeve en haar versterkingen als
bescherming van de inwoners van
Houssoy.

■■ Het kasteel
van Bonneville
Dit geheel, tegenover de kerk, heeft
een ‘L’-vorm en wordt voorafgegaan
door een park. Het werd in meer-

dere keren gebouwd, vandaar dat
de kalksteenblokken ook uit verschillende tijdperken dateren. Het
gebouw vormt een vierkant, dat geflankeerd wordt door drie vierkante
torens, waarvan één uit 1538. De
mooie gevel in traditionele Maaslandse stijl nodigt ons uit om nader
kennis te maken met een subtiel
samenspel van rode baksteen en
horizontale stroken van kalksteen.

Het was Jacques Zuallart, heer
van Sclayn en van Bonneville, die
in het begin van de zeventiende
eeuw het initiatief nam voor de
bouw van de hoofdvleugel (noorden,
naast de kerk). In 1690 moest zijn
zoon Tilman Zuallart, die financieel
helemaal aan de grond zat door
de bouw van het kasteel, de eigendom afstaan aan zijn hoofdschuldeiser, ridder Jean-Hubert de Tignee.
Sindsdien werd het kasteel van
Bonneville bij erfenis tien generaties
lang doorgegeven, tot aan zijn rechtstreekse afstammeling en huidige
eigenaar, ridder Baudouin de Theux.
De klassieke Frans geïnspireerde
tuin uit de achttiende eeuw bleef zo
goed als ongewijzigd sinds de aanleg. Hij strekt zich uit over ongeveer
anderhalve hectare ten noorden en
ten westen van het gebouw.

■■ De hoeve van
“Grosse” (Coutisse)
De voorouders van Philippe de
Grosse (vroegere burgemeester
van Andenne) kregen van het Kapittel van Andenne het leengoed onder
de naam «Ferme de Grosse» of
hoeve van Grosse. De eerste hoeve

van Grosse zou al in de tijd van SintBegga gebouwd zijn. In 1678 brak
brand uit in de hoeve en ze werd
met de grond gelijk gemaakt tijdens
de oorlog die Frankrijk met Spanje
tegen Holland voerde. In die tijd, en
tot in 1975, was de hoeve in het
bezit van de familie Limet. Joseph
Limet (1868-1954), burgemeester
van Coutisse, was één van de laatste landbouwexploitanten van de
site. Tijdens de Eerste Wereldoorlog brachten enkele andersdenkenden dreigende affiches aan om hun
eis kracht bij te zetten : «Le beurre
à deux francs ou l’on boute le feu à
la ferme!» (boter voor twee frank of
we steken de hoeve in brand). En
toen de Duitse troepen de mannen
van het landbouwbedrijf opeisten,
maakten ze van de gelegenheid gebruik om de daad bij het woord te
voegen en de hoeve inderdaad in de
as te leggen. Ze werd, nog groter,
heropgebouwd: de buitenmuren
werden binnenmuren en ook de binnenplaats werd groter. Op het domein van Grosse werden ook steen
en grijze en witte klei ontgonnen.
De hoeve is nu mooi gerestaureerd
en onderhouden en is een mooi
voorbeeld van een vierkantshoeve.

■■ Het kasteel van
Seilles (Seilles)

■■ De hoeve van Vaudaigle (Bonneville)
Het geheel in ‘U’-vorm omvat constructies van kalksteen uit de zeventiende en de achttiende eeuw
en was vroeger door grachten
omgeven. De ronde toren met vier
verdiepingen heeft een aantal kijkgaten die vroeger dienden om de
omgeving in het oog te houden. Alle
grote veldslagen van de geschiedenis sloegen zware littekens en
lieten diepe sporen achter in ons
platteland. De hoeve van Vaudaigle
werd niet gespaard.

Het kasteel zou wel eens uit de
elfde eeuw kunnen dateren. Het is
in ieder geval van vóór 1340. Het
bestaat uit een lang woongedeelte
van kalksteen uit de zestiende en
de negentiende eeuw. Het gebouw
wordt geflankeerd door twee ronde
torens en paalt in het noorden aan
een vierkantshoeve. Het ligt in een
park met een hoge muur rondom
en is toegankelijk langs een neogotische bakstenen poort.

die voornamelijk uit de zestiende en
de zeventiende eeuw dateren. Dit
was vanaf de 14de eeuw de zetel
van een Naamse heerlijkheid. Oorspronkelijk grensde de hoeve aan
een kasteel. Maar nadat dit kasteel
jarenlang onbewoond bleef, werd
het in 1946 afgebroken. Er rest
enkel nog een gedeelte van een stenen muur links van de hoeve, aan
de voet van de vijver.

■■ De hoeve van
Libois (Landenne)
De hoeve van Libois is een mooie
stenen geheel met twee torentjes

■■ De hoeve van Dhuy
(Bonneville)
Deze mooie hoeve behoort tot de
oudste gebouwen van het dorp.
Ze was oorspronkelijk verbonden
aan de abdij van Cornelimunster

