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Bonneville - een dorp dat de omweg waard is
Drie wandelingen om het dorp en zijn schatten te verkennen

■ Het dorp Bonneville
Dit dorp ligt op de hoogtes van het 
Condroz-plateau en bezit verschil-
lende eeuwenoude gebouwen: een 
romaanse kerk, een kasteel en ook 
heel wat hoeves.  
Het is gewoonweg zalig om al die 
parels van de architectuur en van 
het erfgoed te ontdekken, tussen 
de uitgestrekte velden. En de boei-
ende fauna en flora onderweg ma-
ken uw tocht nog prettiger!
Bonneville is een dorp met vele 
facetten. Het zal u beslist voortdu-
rend verbazen en de bewoners zul-
len u zeker zin geven om terug te 
komen en er nog eens aangename 
momenten door te brengen. 

■ De romaanse kerk (1)
Er is nergens bevestiging van ge-
vonden, maar de kerk van Bonnevil-
le zou uit de elfde eeuw dateren. Ze 
vertoont inderdaad alle kenmerken 

van de vele kerken uit de streek die 
in de tijd van de bloeiende abdijen 
werden gebouwd: Cornelimunster, 
Sclayn, Strud, Seilles, Wierde, enz.  
Ze is opgetrokken uit ruwe breuk-
stenen van lokale kalksteen, in een 
mengeling met mooie roestkleurige 
ijzerhoudende zandsteen. In de loop 
der eeuwen onderging de kerk tal 
van verbouwingen. Daarom oogt ze 
nu ook zo stijlvol. 

■ Het kasteel (2)
Dit harmonieus geheel van gebou-
wen heeft een L-vorm en is omlijst 
door drie hoektorens. Het oudste 
gedeelte aan de kant van de in-
gangspoort was vroeger een hoeve 
van breukstenen met een vestingto-
ren uit de vijftiende eeuw. Daarvan 
rest enkel nog de basis. De mooie 
gevel in traditionele Maaslandse 
stijl nodigt ons uit om nader ken-
nis te maken met een subtiel 

samenspel van rode baksteen en 
horizontale stroken in kalksteen. Er 
veranderde zo goed als niets aan 
het kasteel sinds de bouw op het 
einde van de zeventiende eeuw. De 
Franse tuinen dateren uit de acht-
tiende eeuw. Dit mooie, bescherm-
de kasteel wordt nog bewoond door 
de rechtstreekse afstammelingen 
van ridder Jean-Hubert de Tignée 
die het omstreeks 1690 aankocht…
meer dan drie eeuwen geleden dus. 
Achter het kasteel ligt de ‘Cense de 
Jandren’ (8), een hoeve uit de ne-
gentiende eeuw die onlangs geres-
taureerd werd om er recepties in 
te kunnen organiseren. De gebou-
wen staan nu rond een binnenplaats 
met een indrukwekkend grasveld in 
Franse stijl. 

■ De hoeve van Dhuy (3)
Deze mooie hoeve behoort tot de 
oudste gebouwen van het dorp. Ze 
hoorde oorspronkelijk bij de abdij 
van Cornelimunster om nadien 
eigendom te worden van de Gra-
ven van Namen, van de tak van de 
heren van Dhuy en Flostoy. Deze 
opmerkelijke vierhoek omvat, rond 
een geplaveide binnenplaats, ge-

Lengte van de wandeling: blauw 4 km, rood 5 km, groen 7 km
Duur van de wandeling: 1 tot 2 uur
Soort weg: aarde, grind en asfalt  
Toegankelijkheid: voetgangers met laarzen en mountainbikes  
Bewegwijzering: blauwe, rode of groene rechthoeken
Vertrek: aan de kerk van Bonneville  

bouwen van baksteen en kalksteen 
uit de zestiende en de achttiende 
eeuw. Boven de deur van het woon-
gedeelte prijkt een zeer fraaie wa-
pensteen uit 1587, met de wapen-
schilden van de families van Namen 
en Rowier. Ook een bewonderende 
blik waard is de prachtige veran-
kerde 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.  

■ De hoeve van de “Comman-
derie”(4)
De hoeve die onder de naam «La 
Commanderie» bekend staat, 
vormt een halfgesloten geheel uit 
kalkbreukstenen, in het hart van 
het dorp. De orde van Malta bezat 
een hoeve in Bonneville, die voor 
het eerst werd vernoemd in 1466. 
De tweede vermelding dateert van 

1503, toen ze aangesloten werd bij 
de Commanderie van Villers-le-Tem-
ple (vandaar de naam van de hoeve). 
In 1613 vonden er bouw- of renova-
tiewerken plaats, zoals blijkt uit de 
datum in de sleutelsteen boven de 
ingang van het woongedeelte.  

■ De kapel van ‘Fond del côre’ 
(5)
Deze kapel, met twee oude linde-
bomen ernaast, is opgedragen aan 
Onze-lieve-Vrouw-van-de-Goede-
Bijstand en kwam er in 1850 door 
een belofte van twee broers. Terwijl 
ze met hun boerenkar voorbijreden, 
werden ze verrast door een hevige 
storm. Hun paarden sloegen op 
hol uit angst. De twee broers be-
loofden de Heilige Maagd dat een 
kapel voor haar zouden oprichten. 
Op datzelfde ogenblik brak de dis-
sel van de kar, die pal bleef staan 
terwijl de paarden hun helse tocht 
voortzetten. Op de sluitsteen van 
de boog staat «NOTRE DAME/
DE/BONSECOURS/PRIEZ POUR/
NOUS/1850» (Onze-Lieve-Vrouw-
van-de-Goede-Bijstand-Bid voor ons 
1850)

■ De hoeve van Crèvecoeur (6)
De bezoeker die over de kronkelen-
de weg van Bonneville naar Anton 

kuiert, zal aangenaam verrast zijn 
dat hij over de binnenplaats van 
deze pittoreske hoeve kan lopen. 
De twee gebouwen van Crèvecoeur 
uit de negentiende eeuw staan in-
derdaad langs de weg. Blijf even 
stilstaan bij de oude «zaktrekker» 
boven de deur van het woonge-
deelte. 

■ De vijver van Joskinhaie (7)
De vijver van Joskinhaie strekt zich 
uit over het gebied van een oude, 
openlucht kleimijn. Deze schilderach-
tige lokatie ziet er een stuk woester 
uit sinds er in de jaren vijftig een 
einde kwam aan de ontginning. Er 
doken heel aparte fauna en flora 
op, die momenteel geïnventariseerd 
worden.  

Informatie over deze wandeling
BonnevIlle 2001 a.s.B.l.
M. Mathieu 
Tel/Fax : +32(0)81 58 81 91 
M. Chasseur 
Tel. : +32 (0) 81 58 10 63 
Rondleidingen voor groepen (mini-
maal 5 personen) op aanvraag

allerlei wandelkaarten en -voor-  
stellen zijn beschikbaar bij de 
Toeristische Dienst van andenne.

De kapel van «Fond del côre» De Cense de Jandren De hoeve van Dhuy

Het kasteel

Toeristische Dienst van andenne - place des Tilleuls, 48 - 5300 andenne - +32 (0) 85 84 96 40  - www.andennetourisme.be
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Met dit plan kunt u de wandeling gekozen zonder problemen. tags 
gemarkeerd met een blauwe rechthoek, rood of groen, afhankelijk 
van de gekozen route zal je helpen «vinden» wanneer je wandeling 
door de stad Bonneville.
De inhoud van deze pagina is ontwikkeld door de asbl Bonneville 
2001..


