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Op de prachtige site van de megalieten van Wéris, die 5000 jaar oud zijn, staan een reeks menhirs, 
maar ook de twee enige zichtbare dolmens/hunebedden (collectieve graven) in België. Maar men 
praat al sinds lang van het bestaan van een derde dolmen… 
Het verhaal over het bestaan van een mysterieuze derde dolmen/hunebed trekt niet alleen de 
archeologen aan, maar ook schattenjagers en kunstenaars, die hun verbeelding de vrije loop geven. 
Sommigen tekenen het geheimzinnige monument of beschrijven het ; anderen geven het een 
naam… En zo is het gebeurd : een groep dichters zat samen op het terras van het “Maison des 
Mégalithes”, op een zonnige midzomerdag nog wel. Als wij eens een naam uitvonden voor die derde 
dolmen… ! 
Zij hebben inspiratie gevonden in boeken en kunstwerken, dat is zeker, maar ook, volgens sommige 
ooggetuigen, in een amberkleurige drank die de naam “Dolménius” draagt. Wie weet wat zij hebben 
uitgevonden !? Wel, het is aan u om dit uit te zoeken !  
Dit “roadbook” gaat u op weg helpen : tijdens een wandeling van ongeveer 5 km gaan er u een 
aantal leuke observatie- en denkvragen gesteld worden. Verschillende antwoorden worden u 
voorgesteld : bij elk antwoord hoort een woord (of een woordengroep). U kiest het juiste antwoord, en 
u onthoudt of noteert het woord dat er bij staat.  
Aan het einde van uw wandeling heeft u tien woorden (of woordengroepen) die u in de juiste 
volgorde dient te zetten. U bekomt zo een zin die u uitlegt waar het verloren hunebed verborgen is en 
welke naam het gekregen heeft. Vul uw antwoordformulier in (en antwoord op de bijkomende vraag!). 
Steek uw antwoordformulier in de urne in het “Maison des Mégalithes”. Wellicht wint u de eerste prijs: 
een verblijf voor twee personen met ontbijt in de “Gîte d’Étape” van Villers-Sainte-Gertrude. Ook vier 
exemplaren van het meertalige boek “Durbuy, Ville et Villages en liberté” kunnen gewonnen worden.  
Gebruik onderstaand plan : volg de rode pijlen en de aanwijzingen van het roadbook om uw weg te 
vinden. Veel geluk er mee en … ogen open !            
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Voor u begint, is het natuurlijk erg nuttig een bezoek te brengen aan het museum  om iets bij te leren 
over de megalieten van de streek. Maar u kunt ook een korte film (12 min) bekijken die u wellicht 
gaat helpen om op de eerste vraag te antwoorden. Het is natuurlijk ook mogelijk het museum na de 
wandeling te bezoeken.  
 

* Vraag 1 : 

Wie van deze personen komen niet voor in de film over de megalieten van Wéris ?  

 

 
 
Bij het buitenkomen van het “Maison des Mégalithes” gaan we eerst naar het pleintje ”Place Arsène 
Soreil” . Het werd zo genoemd ter nagedachtenis van Arsène Soreil (1893-1989), een Waalse 
professor en schrijver, waarvan het boek met de titel “Dure Ardenne” het meest bekende is. Het gaat 
om een verzameling van jeugdherinneringen. Hij bracht zijn kindertijd door in de buurgemeente 
Erezée, en zijn zuster kwam later wonen in Wéris. Hij kwam soms bij haar op bezoek. Arsène Soreil 
is de grootvader van de bekende journalist Philippe Soreil, en de humorist Alain Soreil (alias Albert 
Cougnet).   
 

* Vraag 2 : 

Hoe heette de zuster van Arsène Soreil ? (Tip : de informatiepanelen rond het “Maison des 
Mégalithes” kunnen u helpen) 
 
- Juliette (CROMLECH)  - Julia (DE NAAM) 
 
- Maria (RIJ)    - Hortense (MENHIR) 

 
En nu in de richting van de ”Rue des Combattants”  (opgelet : er is geen straatnaam zichtbaar : het 
is de straat met een bushalte van de TEC) !  
Antwoord nu op vragen 3 en 4.  
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* Vraag 3 : 

Wéris was vroeger een erg vroom dorp, met vele kapelletjes. U ontmoet er meteen drie aan het 
begin van uw wandeling : één op het pleintje  “Place Arsène Soreil”, en twee in de straat “Rue 
des Combattants”. In deze kapelletjes staan standbeelden uit plaaster. Kijk naar deze foto’s : 
welk standbeeld vindt men niet in één van de drie kapellen?  

 
* Vraag 4 : 

Wéris is één van de mooiste dorpen van Wallonië (officiële titel : “un des  plus beaux villages 

de Wallonie”). Er zijn o.a. vele typische oude boerderijen voor de Famenne-streek. In de “Rue 
des Combattants” kan u er enkele bewonderen. Ze zijn nu omgevormd tot woonhuizen, maar 
hebben veelal de vroegere poort van de schuur behouden, soms zelfs met het bouwjaar. Kijk 
goed naar deze foto’s : welke bevindt zich niet langs uw wandeling ? 
 

 
Een beetje verder komt u aan bij een kruispunt met een kapel (vergeet vraag 3 niet !). Draai hier links 
en neem de straat ”Rue de Marlaine” . 
 
Aan het eind van deze straat komt u aan bij de baan Barvaux-Erezée. Steek over (maar opgelet voor 
het soms snelle verkeer!) en volg de kleine, stijgende weg (de ”Rue Pas Bayard” ). 
 
Ga steeds rechtdoor, tot u aan een groter kruispunt komt in het gehucht “Pas Bayard”. Blijf aan deze 
kant van de weg ! 
Om de twee jaar organiseert de Stad Durbuy een internationaal symposium voor beeldhouwwerken. 
De kunstwerken die daar gemaakt worden, sieren pleintjes en kruispunten. Hier staat een voorbeeld, 
een beeldhouwwerk van Caroline Ruizeveld, met de naam ”Requiem” . 
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* Vraag  5 : 
Op welk silhouet lijkt het standbeeld “Requiem” ? 

 
Volg de weg die naar rechts afdaalt. Het is de  ”Rue Wénin”  (weer geen straatnaam, maar ook hier 
is er een bushalte in het begin van de straat).  
Beneden aangekomen, bij de verkeersplaat om de bebouwde zone van Oppagne aan te geven, 
neemt u de weg rechts (naast het huis), die het bos binnengaat.  
Bij het buitenkomen van het bos (net voor u bevindt zich een groot gebouw bestemd voor 
landbouwactiviteiten) komt u bij een weg. U neemt links en wandelt tot aan de asfaltweg (dit is de 
”Rue Soussy” ).  
U slaat rechtsaf, en daalt af, nog steeds langs het landbouwbedrijf. Het is niet druk op deze weg, 
maar gelieve toch uit te kijken.  
Eerst komt u aan een kruispunt met twee landwegen, en vervolgens, een beetje verder, kan u op uw 
linkerkant, in het veld, bij een boom, de 3 menhirs van Oppagne zien. Volg het pad dat naar deze 
stenen leidt. 
 

De 3 menhirs van Oppagne  bevinden zich aan één van de uiteinden van het veld van de op rij 
geplaatste megalieten van Wéris. Het andere uiteinde bevindt zich op 8 km afstand naar het 
noord/noordoosten, bij de menhir van Ozo. De 3 menhirs bevinden zich niet op hun originele 
staanplaats (die we wel kennen). Sinds de ontdekking van de stenen aan het einde van de 19de 
eeuw hebben ze een bewogen geschiedenis ondergaan. Zo zijn er twee stenen gebroken en dragen 
ze sporen van een herstelling. 
De perenboom die er vlak bij staat is een “arbre à loques” (arbre = boom ; loques = vodden) 
geworden. Mensen komen hier vodden aanhangen om de genezing van zieken te vragen. De 
vodden die hier gelaten worden, zijn in contact geweest met het zieke lichaam. Wellicht een manier 
om de ziekte of de handicap over te dragen aan de boom… Men kan er ook een papier aanhangen 
waarop men een wens uit. Waarom niet ?   
 
* Vraag 6 : 
Van de drie toppen van deze menhirs, welke komt overeen met één van de menhirs van 
Oppagne ?     
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Hier aan de 3 menhirs is het ook het moment dat u 
kan deelnemen aan de wedstrijd #SELFIEOMUSEE, 
georganiseerd door Marmaille & Co. 
 

Neem hier een selfie en plaats hem op de sociale media met de vermelding #selfieOmusee (zonder 
accent en met een hoofdletter O), @museozoom, en @maisondesmegalithesweris.  
Verdere informatie staat op de laatste pagina van dit roadbook.  
 

********** 
 
Tussen de 3 menhirs en het einde van de wandeling gaat u verscheidene informatie- en 
signalisatiepanelen tegenkomen. Let er op, om op vraag 7 te kunnen antwoorden !  
 
* Vraag 7 :  
Welk bord komt u niet tegen tijdens uw wandeling ? 
 

 
Stap vanaf de 3 menhirs terug naar de weg, draai rechts, maar vervolgens onmiddellijk links, de 
veldweg in.  
 
Sla linksaf aan het eerste kruispunt, en een beetje verder, bij een tweesprong, weer links. De weg 
begint te dalen, en weldra kan u op uw rechterzijde het landschap van de ”Calestienne”  
(Kalksteenrichel) bewonderen. Dit is een plateau dat zich bevindt tussen de Famenne (links), en de 
Ardennen (rechts, vanaf de heuvelrug in de verte). Op dit plateau zit er kalk (vandaar zijn naam) in 
de ondergrond. De grond is hier vruchtbaar en leent zich tot landbouw en veeteelt. De hoofdrichting 
van de op lijn geplaatste dolmens en menhirs lijkt overeen te komen met de richting van dit plateau.  
 

Neem de kleine weg rechts die leidt naar de site van de dolmen van Oppagne, aan de voet van vier 
eiken, vlakbij een reeks menhirs.  
De dolmen van Oppagne  is, net zoals die van Wéris, een collectief graf dat opgericht is tussen 3000 
en 2800 v .C. door Neolithische landbouwers (en niet door de Galliërs, dus !). De langgerekte vorm 
geeft de naam van “allée couverte”, vrij vertaald “bedekt ganggraf”. Het monument bestaat uit grote 
puddingsteenrotsen die de bouwers hebben verplaatst vanaf de heuvel in het oosten, 
hoogstwaarschijnlijk door ze te rollen op ronde boomstammen. Dit is een delicate onderneming, die 
veel mankracht en organisatie vereiste.  
 

* Vraag 8 : 

Uit hoeveel blokken puddingsteen bestaat het hunebed van Oppagne ?  
 - 12 (DE LAAN)    - 17  (DE RIJ) 
 - 22 (DE WEG)    - 26 (DE LIJN) 
  
 
 
U gaat terug naar de weg, die u naar rechts volgt. Bij het eerste kruispunt gaat u rechtdoor en u komt 
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al snel bij de baan Barvaux-Erezée. Wees voorzichtig bij het oversteken en volg de betonnen 
landbouwweg recht tegenover. Neem vervolgens de eerste weg rechts.  
 
U komt al snel bij een asfaltweg. Let op : zes oude wegen ontmoeten elkaar hier. Men noemt dit het 
“le carrefour des sorcières” of “het heksenkruispunt”… Men vertelt dat de heksen uit de streek hier ‘s 
nachts, bij volle maan, kwamen dansen.  

 

Het “heksenkruispunt” op de Ferraris-kaart van 1770-1778. 
 
U steekt de hoofdbaan over en volgt de asfaltweg aan de overkant (”Rue du Menhir” ) die naar het 
dorp Wéris leidt. 
Na 100 m komt u aan een kruispunt met twee veldwegen. Neem de linkse (in de richting van de 
kerktoren), maar antwoord eerst op vraag 9. 
 
* Vraag 9 
Op dit kruispunt bevond zich indertijd een kruis met een Christus-beeld. Dit kruis werd daar 
geplaatst : 
 
- in 1895 (VAN)   - in 1905 (VOOR) 
- in 1885 (NAAR)   - in 1835 (ACHTER) 
 
Aan het einde van de weg, bij de eerste huizen, gaat u rechtdoor, en komt u aan bij de taverne “Au 
milieu de nulle part”. Voor de taverne staat een wagen met een namaak-menhir “WERIX”. Dit is een 
overblijfsel van het “Fête de la Pierre” of “Steenfeest” dat vroeger in dorp werd gehouden. Bij de weg 
slaat u linksaf, enkele meters maar, en vervolgens neemt u de tweede trap, die naar de kerk leidt.  
 
De kerk is bijna duizend jaar oud. Ze werd gebouwd rond 1030 in de lokale Romaanse stijl van de 
Maasstreek. Ze heeft verscheidene transformaties ondergaan sindsdien. Ze is gewijd aan de Heilige 
Walburgia, patrones van de landbewerkers, en wordt ingeroepen tegen beten van hondsdolle 
honden, en tegen ratten. 
 
* Vraag 10 : 
In de kerkmuren en rondom zitten en staan grafstenen, een souvenir van het oude kerkhof rond 
de kerk. Welke van de volgende namen kan u hier lezen :  
 
- Servais Richel (VAN)    - Jean Deleuze (LINKS) 
- Guilielmus Andreas de Boumal (NAAR)  - Raymond de Brisbois (RECHTS) 
 
Draai nu naar rechts voorbij de oude school en keer terug naar het “Maison des Mégalithes” om uw 
woorden op volgorde te zetten en de zin te vormen die u leidt naar de verloren dolmen. 
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NAAM : ……………………………………………………………………………………………. 

VOORNAAM : …………………………………………………………………………………… 

ADRES : ……………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………….. 

E-MAIL : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

Deelnameformulier 
 

 
Op zoek naar de verloren dolmen (HUNEBED) 

2018 
 
 
U heeft de tien woorden (of woordgroepen) verzameld ? Zet ze in de juiste volgorde, en de 
zin legt u uit hoe en waar u de verdwenen dolmen kan vinden, en welke zijn naam is ! 
 

De naam van de verloren dolmen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Bijkomende vraag :  
 
In de toonkast van de boetiek van het “Maison des Mégalithes” bevindt zich een Dolménius-
bierglas met schelpen. Schat het aantal schelpen dat er zich in bevindt.  
 
Antwoord : ……………….. 
 

Bij het invullen van dit deelnameformulier, geeft u toestemming aan de vzw Terre de Durbuy, 
die het spel organiseert, uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Deze zullen enkel 
aangewend worden in het kader van dit spel, en zullen niet bewaard worden. 
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