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Thon-Samson - Eén van de mooiste dorpen van Wallonië
De ‘Promenade du Trou Perdu’
Lengte van de wandeling: 7 kilometer
Duur van de wandeling: anderhalf tot twee uur
Soort weg: aarde, grind en asfalt
Toegankelijkheid: voetgangers met laarzen en mountainbikes. Niet toegankelijk voor kinderwagens en paarden
Bewegwijzering: een blauwe kruis

■ Het dorp Thon-Samson
Het dorp Thon-Samson nestelt zich
deels op hoogtes, in het groene
decor van de velden en hagen van
de Samson-vallei (1). Het dorp
telt een aantal bezienswaardige
erfgoed-elementen, van bescheiden
tot indrukwekkend, die door hun architectonische, stedenbouwkundige,
toeristische of gevoelsmatige aspecten het hele landschap een ziel
geven. Het hart van het gehucht,
met zijn kalkstenen gebouwen, oogt
nog even charmant als vroeger. De
kronkelende straatjes van dit dorp
met bijna 800 inwoners onthullen inderdaad een onaangeroerd
architectonisch erfgoed dat mooi
aangevuld wordt door de natuurlijke rijkdommen van de Samson.
De Sint-Remikerk (2) (1780) en de
kasteelhoeve (3) (17de eeuw) lijken
het dorp te beschermen. De rotsen

(4), van meer dan 100 meter hoog,
bieden een prachtig uitzicht en vormen een geweldige kalkmuur. Boven
dit rotsuitsteeksel, dat sinds 1944
beschermd is, torenen de overblijfselen van de oude vesting (5).
Ook de hoger gelegen uitgestrekte
akkers bieden een adembenemend
uitzicht over de schitterende landschappen van de valleien in petto.

■ Gedetailleerde uitleg bij de
route
Vertrek aan de Sint-Remikerk (2).
De straat volgen en rechts inslaan,
in de rue des Sarrasins: Markeringsteken. De weg 1 kilometer
volgen. Aan de kapel van NotreDame-du-Bon Secours, links inslaan:
Markeringsteken. Het pad 1 kilometer volgen. Aan de tweede baan
links, links inslaan, in de rue du
Chaufour: Markeringsteken. Na

300 meter de tweede weg links inslaan: Markeringsteken. De weg
gaat over in een aardeweg. Voorbij
een nis aan de rechterkant. Rechtdoor tot aan de kruising en verder
rechts: Markeringsteken. Na
500 meter links inslaan: Markeringsteken. Daarna langs het bos
lopen: Markeringsteken. Op het
kruispunt in Y, de weg rechts inslaan, deze wordt een weg die langs
het veld loopt: Markeringsteken.
Aan de verkeersweg, links inslaan:
Markeringsteken. Daarna de
rue de Mosseroux inslaan: Markeringsteken. Op het volgende kruispunt, links inslaan en de steile weg
links inslaan: Markeringsteken.
Aan het eind van de weg, rechts
inslaan, de rue de Thon enkele meters aflopen en dan links een klein
weggetje inslaan: Markeringsteken. Daarna meteen links, de weg
volgen tot aan de kruising met de
rue du Try: Markeringsteken. De
weg oversteken en verder langs de
hoeve lopen, op de weg links gaan:
Markeringsteken. Terug aan het
vertrekpunt.
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De kasteelhoeve
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De inhoud van deze pagina werd ontwikkeld door de leden van het Opvolgingscomité van Thon-Samson op basis van de wandelkaarten van Andenne.

Met deze plattegrond kan u uw wandeling van 7 kilometer probleemloos afleggen. Markeringstekens met een blauw kruis
zullen u helpen om de weg te vinden op de route door het dorp Thon-Samson.

4

X

EROU

DE

MOSS

6

SAINTE-ANNE

TEILLE

De Samson

RU
E

Thon-Samson
LA
BO
U

RUE

R

2

3

© Plan Cartobel S.A.

