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HOEI
3 WANDELINGEN
L I N K E R O E V E R , R E C H TE R O E V E R
& TIHANGE
Van de ene oever naar
de andere. Ontdek Hoei
vanuit een groen oogpunt.
De geschiedenis uitpluizen
via verwijzingen naar de
natuur.

tourisme.huy.be
Ofﬁce du Tourisme de Huy
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Trappen op het
parcours

DE TUIN
VAN HOEI

Breid uw kennis uit en
ga 2 andere blokjes
om...
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Zet al uw zinnen
02. Steek de brug over, sla ←
03. Steek het zebrapad over, ↑
op een rij, loop
af Quai de Compiègne
(cours Colin Maillart)
het parcours op de
Parc des Récollets
linkeroever af en schaaf Compiègne is een Franse gemeente
uw kennis van Hoei bij. gelegen in het departement van de
Dit is de vroegere tuin van het Kloos-

V

01. Vertrek op de
rechteroever bij
de Europabrug

Europa is een continent maar wij
mogen ook beschouwen dat hier
wordt verwezen naar de Europese
Unie?
V Hoeveel deelstaten telt de EU ?
18 27 38

Oise, in de regio ‘Hauts-de-France’
met dewelke Hoei sinds 1959 een
stedenband heeft.
V In een spoorwegrijtuig te midden
in het Bos van Compiègne werd de
wapenstilstand gesloten tussen Frankrijk
en Duitsland om een eind aan de Eerste
Wereldoorlog te stellen. Wanneer?
op 11 november 1918
op 8 mei 1945
op 28 januari 1871

ter van de Recollecten (1640). Het
steegje tussen de ‘Quai de Compiègne’ en de ‘Chaussée de Liège’,
langs het park draagt de naam
‘Ruelle des Récollets’.

V Recollecten? Naar wat verwijst
dit woord?
een religieuze gemeenschap
een collectie
een collecterende handel

04. Sla ← af (Rue Saint-Pierre),
neem de 1ste →
Rue des Jardins
In het begin van de 20ste eeuw
stond hier nog geen enkel huis en
was deze straat slechts een smal
pad. Het steegje liep langs de tuinen
en de wijngaarden van de gebouwen
in de ‘Rue Entre-deux-Portes’ (rechts
wat hoger gelegen).

V Wat is een ander woord voor
“tuin”?
garden gaard grond

05. Ga ↑
Rue des Vignes
Wetend dat ‘vigne’ wijngaard betekent, verwijst deze straatnaam naar
één van de belangrijkste inkomstenbronnen van onze voorouders.
Q Hoe heette de wijn van Hoei in
die tijd?
Château Mouton
Petrus
Briolet

V Hoe noemt men een met water
gevulde gracht rond een kasteel?
een slotgracht
een sloot
een kanaal
09. Sla ← af via
Place Saint-Germain *
* De naam van deze plaats komt van een vroegere
kerk gewijd aan de Heilige Germanus, reeds in 1233
vernoemd maar waarschijnlijk ouder. Ze bevond zich
op de hoek van de ‘Rue Saint-Martin’ en de ‘Avenue
des Fossés’

06. Neem de trappen rechts van
nr. 7 ← via Impasse Fraiteur *
(niet ofﬁcële benaming)

10. Bij de verkeerslichten, de
tegenover gelegen straat nemen
↑ Rue Saint-Pierre *

* Dit pad verbindt via een arbeiderswijk gebouwd in
1897,1903 en 1912 door Hubert Fraiteur, de ‘Vieille
chaussée de Statte’.

* Dankt ook haar naam aan de Sint-Petruskerk (in
Overmaas) die één van de oudste van de stad is.
Ze bestond al in 1020. Het huidige gebouw werd
verschillende keren gerestaureerd.

07. Sla ← af, steek de rue Entredeux-Portes over / Sla → af en
onmiddellijk ← Rue Axhelière

11. Sla af in de 2de straat →
Rue sur Meuse

De oorsprong van het woord ‘Axhelière’ moet gezocht worden in
het Waalse woord ‘arzèie’ wat leem
betekent. Achter de school waren
er vroeger verschillende poelen gevormd door het regenwater dat de
bodem niet kon absorberen. Dit was
ondoorlaatbare leemgrond die tegen
de oppervlakte kwam.
V Sinds de Oudheid zijn de deugden van klei gekend. Veelal gebruikt
voor curatieve doeleinden wordt hij
echter ook gebruikt voor het vervaardigen van (3 antwoorden):
potten
schoenen
juwelen
schrijftablet
taart
bakstenen
08. U komt toe in de
Avenue des Fossés
Toen de stad nog door muren omringd
was, werd hier, aan de voet van de
dikke muur voorzien van vijf torens,
die van de Poort Sint-Germanus tot
aan de ‘Rue d’Amérique’ liep, een
diepe gracht gegraven voor een efﬁciëntere verdediging. Toen de muur
werd afgebroken, werd ook de gracht
opgevuld maar de zo ontstane laan
bleef de naam van “grachten” dragen.

Dit klein straatje heeft de naam van
een majestueuze stroom geërfd: de
Maas, Europese stroom van 950 km
lang die door Frankrijk, België en Nederland stroomt en in de Noordzee
uitmondt.
Dit straatje, bijna een steegje, heeft
een geschiedenis en niet de minste:
volgens meerdere historici zou de
wieg van onze nationale friet zich
precies hier bevinden.

V Op het einde van het straatje ziet
u op de andere oever een zijriviertje
van de Maas. Hetwelk?
de Ourthe
de Hoyoux
de Samber
12. Sla → af Pont Roi Baudouin
(steek de brug over) *
* De Koning Boudewijnbrug is de laatste afstammeling van de ‘Pontia’. Ze werd door Koning Boudewijn,
vijfde koning der Belgen, op 9 juni 1956, ingehuldigd.

A

13. Aankomst
Koning Boudewijnbrug op de rechteroever.

01:A=27 – 02:A=11/11/1918 – 03:A=een religieuze gemeenschap – 04:A=gaard – 05:A=Briolet – 07:A=potten, schrijftablet, bakstenen – 08:A=slotgracht – 11:A=de Hoyoux
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Vertrek bij de Europabrug.
Ga op ontdekking van de linkeroever
vroeger “Klein Hoei” genoemd.
Talrijke zinspelingen op de natuur
zijn er te ontdekken.

HOE I
DE DIEREN

VA N D E RE CH T ER O E V E R

Ontdek het stadscentrum uit een ander
oogpunt d.m.v. dit parcours! Als de natuur zich in de stad vertoont, geeft dit
een buitengewone wandeling...
3KM / 01u00

V V

A

Koekoek, Hert, Kalf
tonen hun snuitje
in de stad..
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27

06
07

08
09

04. Sla → af via
Rue Vierset-Godin *

10
11

* Betreft Emile Vierset, echtgenoot van Fanny Godin,
stadsarchitect in de 19de eeuw.
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05. Ga ↑ door
via Rue des Rôtisseurs
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* Brillat-Savarin zei: men wordt kok maar vlees braden krijgt men met de geboorte mee.
In deze straat verkochten de vleesbraders in stukken
gesneden gebraden vlees.
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06. Sla ← af, tussen nr. 7 en 9
Ruelle des Moutons

17

21
20

A

V
01. Vertrek
Place SaintSéverin
De naam van deze plaats is alles wat er
overblijft van de kerk waarvan de eerste
vermelding van 1438 dateert maar de
bouw ervan loopt enkele jaren terug.
01. Neem het straatje achter nr. 4,
Rue des Coucous
Verwijst de naam ‘Koekoekstraat’ wel
degelijk naar de grijze vogel of zijn zang?

Een haan, symbool van de waakzaamheid, tooit de gevel van het
vroegere stadhuis, Huis van de Haan
genoemd. In 1451 door de stad gekocht, werd het verlaten, omdat het
in ruïne lag, voor een nieuw stadhuis
op de Grote Markt in 1766 gebouwd.

V Wie heeft de haan gebeeldhouwd?
Paul Delvaux
Mady Andrien
Jacques Bouchat

04

05

03. Aan de kruising (met de Rue
des Augustins) ↑ Rue du Coq

PLACE
SAINT-SÉVERIN
© Colguy

De koekoeken zijn ook
gekend omdat ze geen nest
bouwen. Ze leggen hun eieren in het nest van een andere
vogel en laten ze zorg nemen
voor hun jongen. De zang en het
gedrag van deze vogel liggen aan
de oorsprong van het woord ‘cocu’ (bedrogen echtgenoot). In 1661 woonde
er een zekere ‘Jean le Coccux’ (Jan de
Bedrogen Echtgenoot?)...

V Welke foto verwijst naar het dier?
A
B
C

02. Sla → af
Rue l’Apleit

B

C

‘L’Apleit’ (op de Maas) was reeds in
de 12de eeuw de benaming voor de
ganse wijk tussen de samenvloeiing
van de Maas en de Hoyoux tot aan
het gebouw ‘Napoleon Games’ en
de straat die nu die naam draagt. Het
woord betekent oever, kaai, steiger,
haven maar ook vismarkt.
V Op de hoek van de ‘Rue des Coucous’ en de ‘Rue l’Apleit’ staan twee
plaatjes aan weerszijden van de muur.
Welk merkteken stellen ze voor?
vloed altimetrisch technisch

Middeleeuws
overblijfsel.
De
schapen verbleven er tijdelijk vóór
de afslacht in de nabijgelegen straat
‘Mounie’, vroeger ‘Rue des Bouchers’
(Beenhouwersstraat).

V Hoe heet in de schapenfamilie...
Het mannetje?
ooi lam
Het vrouwtje?
ooi lam
Het jong?
ooi lam

ram
ram
ram

07. U komt op de
Place Arlette de Huy * uit

Het ideale
moment voor een
pauze....

09. U komt op de
Grote Markt toe
V Rechts van het koetshuis van
het nr. 28 (Café ‘Le Littéraire’) op
een hoogte van +/- 1m20, staat een
merkteken van een overstroming.
Welke datum staat erop?

/

/

V Ga naar nr. 25 (café ‘45 Bar’).
Tussen de twee verdiepingen zijn
twee vierkante en gebeeldhouwde
kalkplaten ingemetseld met data
1691 en 1692. Waarschijnlijk is dit het
vroegere lokaal van de beenhouwers.
Welk dier herkent u op de stenen?
koe schaap varken
V Ook het nr. 19 (café ‘La Brasserie’) heeft een merkteken van een
overstroming, op de onderbouw
rechts. Welke datum staat erop?

/

/

In het midden van de Grote Markt
staat een fontein: ‘Li Bassinia’ genoemd. (Bassin=kom). Ze dateert
van 1406. Ze wordt van water voorzien
dankzij een bron die in de Sint-Katharinawijk ontspringt ongeveer 1 km
buiten het centrum. Het water vloeit
in een ondergronds toevoersysteem
bestaande uit een buis die door een
goot is beschermd. In 2009 werd de
fontein voor restauratie uit elkaar genomen en in 2019 weer opgesteld.

V Van welk element komt de naam
van de fontein?
van de vijf beeldjes
van de bronzen bak (waaronder
vier stenen bakken)
van de naam van de bron

* Arlette (· in Hoei rond 1100 – † in Falaise rond
1050), moeder van Willem de Veroveraar.

08. Ga ←
de galerij binnen, sla dan →
af via de Rue des Fouarges *
* Oud Waals woord voor edelsmid.

V Zoek ook op de fontein het
merkteken van een overstroming.
Welke datum staat erop?

/

/

01:A=A – 02:A=vloed – 03:A=Jacques Bouchat – 06:A=ram, ooi, lam – 09:A=23/01/1893, schaap, 22/12/1880, van de bronzen bak, 22/12/1880
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DE DIEREN
VA N D E R E C H T E R O E V E R

* Hulde aan Koning Leopold II die tijdens de Zevenjaarlijkse Feesten in 1872, de stad Hoei heeft
bezocht.

De Hoyoux is een zeer snelstromende rivier die in Verlée op 290 m
hoogte ontspringt. Ze vloeit uit in de
Maas in Hoei (rechts bij de Koning
Boudewijnbrug) na een parcours van
29 km in de Condroz. Sinds eeuwen
wordt de Hoyoux uitgebaat voor haar
waterkracht.
V Wetend dat de Hoyoux op een
hoogte van 290 m ontspringt en ze
in de Maas uitvloeit op een hoogte
van 75 m, hoeveel bedraagt dan de
denivellatie?
215 m 115 m 365 m

16. U komt uit in de
Rue des Tanneurs *

Brede maar zeer korte
laan die in 1967 werd
ingehuldigd. Ze verbindt
de N66 (of ‘Route de Hamoir’) met de ‘Avenue des Ardennes’. De Condroz is een streek in
België die zich in de provincies Luik,
Namen en Henegouwen uitstrekt en
ook even over de grens met Luxemburg gaat.
De hoofdstad is Ciney.

© Colguy

* In 1329 stichtte de schepen Jean Mottet een gasthuis in deze straat die later zijn naam kreeg.

Doorloop de rechteroever van de stad met al uw zintuigen op een rijtje
en schaaf uw kennis bij.
bovendorpel met een merkteken “A
l’Arbre d’Or”.

V Welk bier brouwt men op basis
van ‘kersen’?
Trappist
Lambiek
Kriek
11. Loop ↑ door via
de Rue Montmorency *
* Het betreft hier de hertog van Montmorency eigenaar van het kasteel van Modave van 1772 tot 1785.

13. Steek over op het zebrapad
(tegenover de School SaintLouis), sla dan → af
via Rue des Croisiers *
* Vroeger klooster van de Kruisheren gesticht door
Theodorus van Celles in 1211.

De snelste rivier van België vloeit
langs dit straatje: de Hoyoux (zie 19).

17. Sla ← af, steek het bruggetje
over de Hoyoux over, sla dan →
af via Ruelle Mottet *

18. U komt bij de ‘Porte des
Maillets’(Mokerspoort – moker
= een soort hamer). Voor u is
er een bruggetje: ‘Pont des
Gattes’‘Gatte’ is een Waals woord
voor Geit. (Geitenbrug).

© Georges Pirlet

V Ieder jaar, sinds 1974, wordt een
belangrijke ronde van de autosport
begin november georganiseerd.
Onder welke benaming is deze
gekend?
de GP formule 3
de Rally van de Condroz
de WTCC
(World Touring Car Championship)

* Het leder door de leerlooiers in Hoei geproduceerd,
was zeer gewaardeerd. Het schijnt dat het water van
de Hoyoux bijzondere kwaliteiten heeft om het product te vervaardigen.

V 20 % van de bevolking in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wordt in drinkwater voorzien dat uit
de Hoyoux komt. Welk riviertje voorziet de stad Hoei in water?
Het antwoord vindt u in de ‘Rue des
Tanneurs’ (bijna tegenover de ‘Rue
Léopold’).
de Bonne de Lilot de Triffoy

12. Sla → af op de
Avenue du Condroz

PLACE
SAINT-REMI

Deze benaming komt van het woord
‘cerisier’ (kerselaar) en meer bepaald
van een soort typische Hoeise kers
‘griotte’ (een soort Noordkriek), in het
Waals ‘griaingue’. Een plan daterend
van 1766 vermeldt de naam ‘Rue
Grienge’. Nr. 22: op de hoek van de
‘Rue Griange’ en de ‘Rue des Soeurs
Grises’, ziet u boven de deur een

19. Steek het bruggetje over.
Avenue du Hoyoux

3KM / 01u00

OVER DE
HOYOUX

10. Kijk naar het stadhuis en
neem de straat → in de hoek met
de Grote Markt, Rue Griange

15. Sla in de 1ste straat → af
via Rue Léopold *

14. Ga ↑ door
Rue du Haut Chêne
Deze straat loopt langs de muur van
het vroegere Kruisherenklooster.
Haar naam dankt zij aan de eiken in
het park van het klooster.

V Welk wapenschild is dat van de
Reguliere Kanunniken van het Heilig
Kruis of Kruisheren?
A

B

C

De vroegere ‘Pont des Gattes’ door een
ijzeren loopplank vervangen, vormde samen met een grote toren de
‘Porte des Maillets’ (De Mokerspoort).
V Wat betekent de uitdrukking
“vooruit met de geit”?
aan de slag gaan
staken
de handen in de mouwen steken

A

B

20. Sla ← af, neem dan de
2de straat → Rue l’Acosse
De naam van deze straat moet ondergronds gezocht worden waar
een beekje loopt dat in de Hoyoux
vloeit. De bron ontspringt bij de kerk
van ‘Saint-Leonard’ (gehucht op de
zuidelijke helling). Er wordt verondersteld dat het woord ‘acosse’ een vervorming van ‘aqua’ (water) zou zijn.

V De Hoyoux heeft veel bijriviertjes
maar is de ‘Acosse’ de…
de eerste bijrivier op het parcours?
de laatste bijrivier op het parcours?
of ligt ze ergens in het midden van
het parcours?
21. Sla → af dan ←
Place du Tilleul

Gemakkelijk! De naam komt gewoon
van een lindeboom die hier werd geplant.
V De lindeboom is een zeer mooie
decoratieve boom waarvan gedeelten
een invloed op de slaap, de stress en
de angst hebben. Welk gedeelte?
schors bladeren bloemen

C

10:A=Kriek – 12:A=de Rally van de Condroz – 14:A=B – 16:A=de Triffoy – 18:A=aan de slag gaan – 19:A=215m – 20:A=de laatste – 21:A=de bloemen

Koekoek, Hert, Kalf
tonen hun snuitje
in de stad..

2

3

Zelfs in het hartje van de stad is de
natuur alomtegenwoordig.

VA N D E R E C H T E R O E V E R

22. Keer terug en draai
← Rue Sous-le-Château *
* Deze straat volgt de voet van de rots waarop het
Fort is gebouwd.

23. Sla bij de 2de straat →
af Rue du Cerf
Dit middeleeuws steegje dankt zijn
naam aan het vroegere hotel ‘Alle
corne de Cherf’ (In het hertengewei),
gelegen op de hoek met de ‘Rue
Sous-le-Château’.

V Hoe noemt men de roep van
het hert?
burlen
loeien
hinniken
24. U komt toe in de Rue des
Foulons, sla ← af
via de Rue des Foulons *
* Het vollen van de lakens (vilten van de wol)
gebeurde in een voldermolen waar de stof werd
bewerkt met mokers (een soort hamer) die door de
waterkracht van de Hoyoux werden aangedreven.

26. Sla ← af
Avenue des Ardennes

09

Weg die naar de Ardennen
gaat via de Condroz. Het is
een natuurstreek die zich in
België, Frankrijk, Luxemburg en
Duitsland uitstrekt.
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PONT DES
VEAUX

© Colguy

A
V De Tuin van Hoei
Linkeroever (verbinding via de
Europabrug)

V

V

De slagers bonden de kalveren vast
aan de leuning van de brug nabij het
slachthuis. Deze dieren hebben hun
naam aan de brug gegeven.
V Een aantal uitdrukkingen houden
het woord ‘kalf’ in, zoals het gouden
kalf aanbidden, over koetjes en kalfjes praten, als het kalf verdronken is
dempt men de put, het gemeste kalf
slachten,… Wat betekent in feite:
hoe komt het kalf bij zijn maat?
bomen ontmoeten elkaar niet
mensen wel
je als een vis in het water voelen
blaffende honden bijten niet

i

06
14

16

27. De 3de straat ←
is de Pont des Veaux
(Kalverenbrug)

* Deze straat draagt de naam van de kerk die zich er
bevindt. Ze werd reeds in de 11de eeuw vernoemd.
Het huidige gebouw werd in 1742 gebouwd en
tussen 1885 en 1889 vergroot.

08

12

V Een zeer oud dierenras dat traditiegetrouw in de Ardennen wordt
gekweekt, is gekend onder de naam
‘Ardens’. Hetwelk?
een kippenras
een paardenras
een varkensras

25. Sla na de kerk →
af via Rue Saint-Remi *

De o n tdek k i ng k an
verl e ngd word en m et
2 an dere wa nd el i ng e n

T I HAN G E

5,5KM / 02u00

28. Bij de Koning
Boudewijnbrug
op de rechteroever.

V In de voetstappen van de warmoezenier*. Tihange (verbinding via
de Quai Dautrebande en de Avenue
Delchambre). *groententeler

20

A

V

V

01. Vertrek in het
Parc Vierset bij
de metasequoia

(watercipres, Chinese mammoetboom).

Deze boom werd in 1850 geplant.
Zijn afmetingen maken dat het een
buitengewone boom is. De evolutie
van de omtrek van deze cipres is belangrijk: 540 cm in 1969, 620 in 1989
en 662 in 2013.
02. Verlaat het park via het kleine
paadje links van het kasteel, sla
dan ← af Rue Rioul

Dit woord is gevormd door twee
woorden ‘ri’ voor rivier + ‘oul’
verkleinwoord. Rioul betekent dus
riviertje. De bron ligt op het plateau
van ’La Sarte’ nabij de ‘Chemin
Saint-Joseph’. Nr. 15 is een belangrijk herenhuis gebouwd rond 1875
ook ‘Château Vierset’ genoemd. Het
park ligt tussen de achterkant van
dit huis en de parking op de ‘Avenue
Godin-Parnajon’.
V Wie was de architect van dit herenhuis?
Emile Hellemans
Santiago Calatrava
Le Corbusier

03. Sla → af Rue d’Angleterre
Dit is een gedeelte van de ‘Rue de
la Motte’ die in 1918 ‘Rue d’Angleterre’(Engelandstraat) is geworden om
de overwinning van de geallieerden te
vieren. Engeland is een constitutionele monarchie binnen het Verenigd Koninkrijk die ten noorden aan Schotland
en ten westen aan Wales grenst.
V Net zoals in de stad Hoei loopt
door de hoofdstad van Engeland,
Londen, ook een stroom. Dewelke?
de Thames
de Seine
de Rijn

02:A= Emile Hellemans – 03:A=de Thames

HOEI
DE DIEREN

HOEI
GROENTETUIN
DE

23:A=burlen – 26:A=eean paardenras – 27:A=bomen ontmoeten

2

Ga op ontdekking van Tihange en
de talrijke straatnamen die verwijzen
naar de natuur en de warmoezeniers
die vroeger in dit dorp woonden!

HUY
HO
EI
LES
ANIMAUX
GROENTETUIN

Wees aandachtig en doorloop de “Tuin van Hoei” (Tihange) op de
rechteroever. Ontdek dit dorp specifiek geschikt voor de fruit- en
groenteteelt.

07. Sla ← af op de hoek van het
Tuinbedrijf Flamand (tegenover
nr. 134) ‘Sentier des Campagnards’(plattelandsbewoner)

D E LA
RIVE DROITE
TI HANGE

12. Steek de ‘Avenue de la Croix
Rouge’ over en sla → af
Rue des Vergiers

© Colguy

5,5KM / 02u00

DE

Het woord ‘vergier’ heeft meerdere betekenissen maar wij nemen
aan dat deze wijk refereert aan de
fruitteelt.

Wat een originele naam voor dit paadje dat naar de ‘Rue de la Campagne’
(platteland) loopt. Tihange was een
dorp waar groente- en fruitteelt de
belangrijkste bron van inkomsten was.
Zo heeft het de reputatie van ‘tuin van
Hoei’ gekregen.
V In Tihange leefde in de 7de eeuw
een zeer gekende landman. Een weg
werd naar hem genoemd. Van wie is
er sprake?
Saint Jean l’Agneau (Sint Jan het Lam)
Theoduinus van Beieren
Pierre l’Hermite (Pieter de Kluizenaar)

V Wat betekent dan
‘Rue des Vergiers’?
ooftbomenstraat
orchissenstraat
ocelotstraat
13. Sla ← af
Chemin des Écoliers

08. Ga ↑ door
rue des Saules

PARC
VIERSET

© Colguy

04. Sla ← af Rue de la Motte *
* Dankt haar naam aan de heuvel (motte = middeleeuwse kunstmatige heuvel) die boven het kasteel
Springuel, daterend van 1870, uitsteekt.

05. Sla ← af via Cité Springuel *
* Tegenover het kasteel Springuel staan kleine arbeidershuisjes gebouwd door Barthélémy Springuel
(eind 19de eeuw).

06. Sla → af Rue du Marais
V Het woord ‘mot’ wordt ook nog
in andere uitdrukkingen gebruikt. In
Deze wijk, vroeger moerassige
welke niet? (2 antwoorden)
grond, nu drooggelegd, bevindt zich
in het meest oostelijke gedeelte van
een mottekasteel
de stad in Tihange.
een mot bier
V Een (moeras-)wijk ‘Quartier du
een mot hooi
Marais’ genoemd, bestaat ook in een
een mot druiven
andere stad dan Hoei. Deze stad
een mot boter
wordt ook de ‘lichtstad’ genoemd.
een mot aarde
Van welke stad is er sprake?
Berlijn Rome Parijs

De wilg is een boom die vooral in
koele en vochtige zones groeit. Sommige soorten leveren hout dat namelijk wordt gebruikt voor het vervaardigen van stelen voor werktuigen,
stokken, …
V Jonge, soepele twijgen worden
ook gebruikt:
voor vlechtwerk
voor het vervaardigen van potloden
om zich uit een netelige situatie
te redden

GRAFMONUMENT
VAN P. DE
KLUIZENAAR.

09. Sla ← af (naar de atletiekpiste
– naast nr. 16A) ‘Sentier des
Pommiers’ (Appelen pad)

10. Ga ↑ door
Clos du Vélodrome

Nog een eer gebracht aan de fruittelers van Tihange.
V Tihange is nochtans beter
gekend voor de teelt van ander
fruit dan appelen. Welke? (2)
banaan
aardbei
pruim
kiwi
peer
kers

11. Sla ← af
Impasse des
Maraîchers

* Via de ‘Avenue Louis Chainaye’, burgemeester
van Hoei van 1895 tot 1919. In deze laan vindt u de
overblijfsels van de abdij Neufmoustier gesticht door
Pieter de Kluizenaar rond 1101.

17. Neem in de rotonde de 2de
afslag → en neem de oprit van de
Europabrug.
Vanaf hier kan u uw
wandeling verlengen
met wandeling 2. . .
"De tuin van Hoei".
V z ie k aart.
18. Steek de Maas niet over maar
neem de 1ste afslag ←
Quai d’Arona

…de scholierenweg heeft een naam
conform zijn gebruik vermits hij bijna
uitsluitend door de scholieren wordt Arona is een gemeente in de Italiaanse regio Piëmont, in de provingebruikt.
cie Novara met dewelke Hoei is verzusterd. De stad ligt aan de voet van
14. Sla → af
de Alpen op de rand van het Lago
Rue des Bons Enfants
Maggiore.
In 1619 kwamen de Reguliere Ka- V Arona kan echter ook verwijzen
nunnikessen van het heilig Graf of naar (2 antwoorden):
een wagen van de constructeur Seat
Sepulchrienen ook Bonnefanten
een soort aardbeien
genoemd omdat ze jonge kinderen
een gebak
opvoedden, zich in deze straat veseen gemeente in Tenerife
tigen.
een kelkbloem
15. Sla → af
Poissonrue
Dit is evident… straat waar de vissers
woonden.

V Het nr. 48 van deze straat is een
zeer mooie constructie uit de 17de
eeuw. Op de bovenverdieping staat
een ankerdatum vermeld. Dewelke?
1606

1625

i

Breid u w
o ntdekk ing uit
met 2 andere
w a ndelingen….

16. Sla ← af
Rue des Vergiers * (voir 12)

1657

V De Tuin van Hoei
Linkeroever (verbinding via de
Europabrug)

19. Ga ↑ door op de
Quai d’Arona,
langs de Maas

A

20. Aankomst
bij de Koning
Boudewijnbrug.

V Koekoek, hert, kalf,… tonen hun
snuitje in de stad. Rechteroever
(verbinding ‘Avenue des Ardennes’)

04:A=een mot bier, een mot druiven – 06:A=Parijs – 07:A=Saint-Jean l’Agneau – 08:A=voor vlechtwerk – 09:A=aardbei, kers – 12:A=ooftbomenstraat – 15:A= 1625 – 18:A=wagen SEAT, gemeente Tenerife
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HO E I

3 WANDELINGEN
LINKEROEVER, RECHTEROEVER
& TIHANGE

V
V

A
A
A

1 De Tuin van Hoei
Linkeroever (verbinding
via de Europabrug)

V

U BENT
A A N G E K OM E N !
Deze drie wandelingen en andere
bestaan als gpx-bestand (gps) en
zijn beschikbaar op www.huy.be
(balades découvertes). Download
gratis de toepassing Cirkwi om
het gedownload gpx-bestand
te kunnen lezen (werkt zonder
internetverbinding).

2 Koekoek, hert, kalf,… tonen 3 In de voetstappen van de warmoezenier*.
hun snuitje in de stad. Rechteroever Tihange (verbinding via de Quai Dautrebande en
de Avenue Delchambre). *groententeler
(verbinding ‘Avenue des Ardennes’)

Talrijke andere wandelingen,
parcours en inlichtingen
voor bezoeken zijn eveneens
beschikbaar! Gewoon vragen!
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