Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand
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Zwembad
« All-sports » terreinen
Minigolf
Mini-stadion
Voetbalveld
Romantische boten – Boterham
Indiaanse kano’s

VRIJE TIJD - CULTUUR

29

11

47

12. Russisch kasteel (3 tot 7 jaar)
13. Elfen plein/Dwergen plein (onder 6 jaar)
14. Het grote speelplein (ieder leeftijd)
15. Het Ros Beiaard (vanaf 7 jaar)
16. Voeten en Handen in het water (3 tot 7 jaar)
17. Picknick (ieder leeftijd)
18. Het spinnenweb (vanaf 6 jaar)
19. Boomhutjes (ieder leeftijd)
20. Het vliegtuig van de Rode Baron (ieder leeftijd)
21. Het Einde van de Wereld (ieder leeftijd)
22. Vergeten Goudmijn (ieder leeftijd)
23. Zugspitze (vanaf 6 jaar)
24. Kinderboerderij (3 tot 7 jaar)
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47. Ark van Noach
48. Tuin van het plein
49. Landschapstuin
50. Woodland garden

TUINEN
		

36. Ornithologisch wandelpad
37. Boswandelpad
38. Schuilplaatsen (Observatieplaatsen)
39. «NEM» Nature Extraordinary Museum
40. Manege
41. Bosklassen
42. Barbecues
43. Belvédère van de vogels
44. Mijmerij aan de boomgaard
45. Mini-woonwagen
46. Windmolen
67. Chinese pagodes
68. MHiN - NEW

(Personen met beperkte mobiliteit)

12

27

59

Vita parcours
Tiny wandelpad
Panoramische wandelpad
PBM wandelpad

26

32.
33.
34.
35.

42

Charte graphique

7

TERRASSEN
EN RESTAURANTS

Hotel « Les Rhodos »
Gezinschalets
Delta chalets
Gîtes
Boswachterswoningen
Wooncaravaning terrein

62. Les Rhodos
63. L’Aquarium
64. La Pause de Noé
65. Le Héron
66. De Herberg van het Einde van
de Wereld, Indiaanse kano’s

56.
57.
58.
59.
60.
61.

VERBLIJFMOGELIJKHEID

51. Haagbeukenlaan/Rops tuin
52. « Bazin » tuin
53. De geneeskrachtige plantentuin
54. Braamstruikentuin
55. Tuin van de Eenhoorns

28

61

38

Conception et réalisation : Imprimerie provinciale de Namur - April 2017

Gastronomische
wandelingen

51

De Rops tuin: het park brengt hulde aan
;
een
grote
Naamse
kunstenaar door in de
haagbeukenlaan
een
tafereel te onthullen
over de lusttuin. Félicien
Rops,ddkunstschilder,
steendrukker, tekenaar,
lithograaf, graveerder,
bezat ook een grote
gevoeligheid voor de
natuur waar hij rust en
kalmte vond.

65

De «Hervé Bazin» tuin : een kleine
;
knopentuin in de traditie van de Renaissancetuin
52

De geneeskrachtige plantentuin : een
;
tuin met gemengde sferen bestaande uit

Enkele richtpunten op het wandelpad
doorheen de tuinen:

De 2 PKs in
;
snoeiwerk:deen

©Laloux

mooie visuele verrassing te ontdekken in de landschapstuin rondom
het door Henri
Beyaert getekend
kasteel in neobarokstijl. De twee
snoeiwerken
(ars
topiaria, zo noemt
men het snoeien
van planten in bepaalde
vormen)
herinneren aan het
grote Citroen Event
dat in de zomer
1998 in Chevetogne
plaats vond. 49

L’Aquarium : 083/ 68 72 10

53

een boomgaard, een moestuin, een kleine
watertuin en een verzameling van meer dan
300 geneeskrachtige en aromatische planten.
Deze tuin uitgerust met een klein ponton op het
water laat toe samen met de kinderen kikkers,
watersalamanders, vissen, ....te bekijken.
Het is ook de gelegenheid om, waarom niet, het
verhaal «Le Dernier Dragon de Chevetogne» aan
de kinderen voor te lezen. Het verhaal speelt
zich af in de tuinen en het boek is verkrijgbaar
in de winkel op het plein.
54

Deze speelruimte geeft aan de kinderen die
doorheen de tuinen gewandeld hebben de mogelijkheid zich af te reageren. Begeef U dan naar
het terras van de Brouwerij Chevetogne 65 waar
U een verfrissende specialiteit van de streek kan
proeven.

63

Le Héron : 083/68 72 29

in Engeland. Ter ere van de schrijver die zijn
verblijf in Chevetogne onsterfelijk maakte in zijn
roman «Le Démon de Minuit». Wat Hervé Bazin
naar de Provincie Namen trok is zijn liefde voor
de natuur en zijn verzamelwoede. Hij begeerde
een slakkenhuisje met linksdraaiende winding. In
Chevetogne vond de schrijver zijn geluk, hetgeen
hem ook een mooi verhaal inboezemde.

De braamstruikentuin: uniek in België.
;
Deze tuin integreert zich in het onderhout
©Gerald Feret

Vanaf 7 jaar: «Voeten en handen in het water» (vlak tegenover de Brouwerij Chevetogne).
Daar kunnen de kleintjes in het kabbelend water
spartelen. 16

de subtiele bloemengeuren gevangen blijven,
wordt elk jaar in de lente een kleurenpracht.

66

De Herberg van het Einde van de Wereld :
083/68 72 47

64

Het vliegtuig van de Rode Baron : In droom
over prachtige landschappen vliegen, zich vrij
als de lucht voelen, zweven zoals een vogel over
de zee. 20
Maar als U het paradijs der Caraïben verkiest en
de gevangene prinsessen en het verdelen van de
buit met veel rhum, ga dan onmiddellijk naar «het
Einde van de Wereld» waar de tuinarchitecten

La pause de Noé : 083/ 68 72 28
©Nathalie Barrière

en ontwerpers van het Domein er zichzelf mee
vermaakten nauwkeurigdde stemming van de
beroemde roman van Daniel Defoe, «Robinson
Crusoe» te reconstrueren. 21

De tuin van de Eenhoorns: in de geest van
;
de 19de eeuw geprezen valse rotsen is dit
55

©Laloux

De avonturiers: «terug in de tijd». Volg het pad
met de stenen ridders tot in de schuilplaats van
de Vier Heemskinderen waar het beroemde Ros
Beiaard staat... Uitgaande van de volkse uitbeelding van het Paard van Troje hebben de ontwerpers het mythische paard gecreëerd dat de
kinderen aanzet tal van fysische of ingebeelde
avonturen te beleven.
De kleine archeologen vinden er de mogelijkheid
aan didactische opgravingen over de Middeleeuwen deel te nemen. Denk eraan Uw ontdekkingen met de inhoud van de didactische platen
te vergelijken. 15

Actieve
wandelingen

Verscheidene boeken werden in het Domein geschreven. Zij bieden U de gelegenheid een ‘ander’ bezoek met de kinderen te plannen. (Verkrijbaar voor een democratische prijs aan het
museum (NEM). 39
Le Dernier Dragon de Chevetogne is een
kinderboek waarvan het verhaal zich in de
geneeskrachtige plantentuin afspeelt. Gehuld in
kleuren en geuren, ontdekt U opnieuw met de
kinderen de diertjes die in de vijver wonen en
de bloemen die ze beschermen.
L’Autre Mystère de Chevetogne onthult een
andere magische plek van het park: de Tuin van
de Eenhoorns en haar «Source aux Belles». Dit
verhaal verwelkomt de kinderen in de wereld
van sprookjes en legenden, een ingebeelde
wereld bewoond door wonderlijke wezens.
Tiny, de Ark van Noach : loop mee met Tiny
op één van de talrijke paden die zij moest
doorkruisen om alle door een hevige storm
meegenomen dieren van de Ark terug te
vinden. Het ‘Tiny wandelpad’ vertrekt van het
infogebouw op het plein. 33

Het Domein van Chevetogne is een verwezenlijking van de
Provincie Namen
GPS coördinaten : 50°13’03’’N 5° 08’ 54’’ E

en bevat een mooie verzameling exotische
braamstruiken. Deze ruimte nodigt ons uit een
plant die zelden in een tuin welkom is anders te
bekijken.

een kleine kunstmatige tuin zoals wij er ook
in wonderland in de sprookjes en legenden
aantreffen. Een heroic fantasy onlangs in de
mode gebracht door de ‘Lord of the Rings’. Het
is een bron, een waterval van 6 meter waar drie
eenhoorns staan in een omgeving waar de planten
overvloedig te
midden van de
rotsen groeien.
De tuin dient
ook als voorwendsel voor een
prentenboek dat
de kinderen tussen 5 en 10 jaar
zal verheugen :
«L’Autre Mystère
de Chevetogne»
is verkrijgbaar
aan het museum
(NEM). 39

De acrobaten: het grote speelplein en het
dubbel spinnenweb geven ook aan de kinderen
tussen 6-12 jaar de mogelijkheid hun stoutmoedigheid en hun avontuurgeest te meten terwijl
ze zich op een hoogte van 9 meter koorddanser
wanen. 14 18
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Les Rhodos : 083/ 68 89 00

Het grootste speelplein
van het land
«Alle wegen leiden naar ‘het Einde
van de Wereld’»

Een tiental spectaculaire speelpleinen werden
ontworpen volgens een origineel decorontwerp.
Vanaf hun ontwerp trekken al deze speelpleinen
de bijzondere aandacht van de tuinarchitecten,
die voor een perfecte integratie in het landschap zorgen.
Het wandelpad doorheen de speeltuinen nodigt
U uit, speelse en aantrekkelijke wandelingen in
familie te ontdekken waar de veiligheid is een
steeds aanwezige voorrang van onze ploegen.
Denk er nochtans aan zelf een oogje te houden op
het gebruik dat de kinderen van de speeltuinen
maken. Geniet van dit bevoorrecht ogenblik om
met Uw kind een ogenblikje puur geluk te beleven.

De boomhutjes : men zegt dat vlakbij het Einde
van de Wereld, in het hart van het woud, er
een dorp is uit boomhutjes. Wie heeft er nog
nooit van gedroomd, een tijd in de natuur te
vertoeven, zijn eigen hutje te bouwen en daar
als kluizenaar te leven? 19
De laatste, « De Vergeten goudmijn » 23 , zich
laat inspireerd door de spooksteden van het
Wilde Westen. Wegschuild zeer ver, in een open
plek nabij een meer, is zijn ontdekking aan de
mythische expedities van de grote onderzoekers
verwant. Als de mannen hebben verlaten, de machines, de werktuigen, de galerijen en de saloon
zijn wel degelijk daar ! Maar voorzichtigheid, de
deuren klappen en de gieren wachten op.

Een burchtvrouw in de loopgraven. « Dit boek
vertelt ongewone verhalen, authentieke, van de
14-18 oorlog, in vergeten bewaarde dagboeken
en door een dame vastbesloten om zijn land en
zijn koning te dienen geleefd : de gravin van den
Steen de Jehay. Burchtvrouw van Chevetogne,
stichster van de Sint-Camilla school voor
verpleegsters in Brussel, ze was ook een erkende
vrouw van letteren. »
Le Démon de Minuit : Wist U dat Hervé Bazin in
de jaren 80 bij ons tijdelijk verbleef en dat hij
zich van het park inspireerde om zijn roman te
schrijven?
Chevetogne 1828-2016, de la villégiature
aristocratique au tourisme social intégré et
durable. Voor degene die de grote geschiedenis
en de kleine geheimen van het park willen
kennen.

Chevetogne
praktisch

Gedeeltelijk
open
Domein
voor PBM
Verplicht
de honden
aan de
lijn houden.
Verboden op
speeltuinen,
wateractiviteiten
en mini-golf

TARiEVEN :
Dagelijkse individuele ingangsprijs : 10€
Ingangsprijs voor groepen (vanaf 20 personen) : 6€
0-5 jaar : gratis met de familie
Jaarlijkse abonnement voor inwoners van de provincie
Namen (alleen aan u gemeentebestuur) : 60€
Jaarlijks abonnement in de partnergemeenten buiten
Provincie Namen : 80€
Jaarlijkse familie-abonnement bij de ingang : 100€
Verplichte sticker op de auto
Ticket verkooppunten in de partnergemeenten en online
op www.domainedechevetogne.be
De toegang aan « De Nacht van het Vuur van de Abonnee »
zal uitsluitend gereserveerd voor de houders van de sticker
zijn.
Onze partenairs
Charte graphique

Concerten

«Matins câlins, matins jardins»
Iedere zondag van mei, juni, juli,
augustus, september en oktober.
Vanaf 10 uur wordt u in het restaurant “ L’Aquarium”
verwacht voor een gratis kopje koffie.
Om 11 uur zullen jazztonen u meetrekken voor
een promenade-concert van anderhalf uur
doorheen de tuinen.
Als trouwe partner van de “matins câlins - matins
jardins” vanaf het begin, in 1997, biedt de firma
“FELLER” u als aperitief haar lekker “Maitrank”
op basis van lievevrouwebedstro aan.

juillet 2015

Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse

Provinciaal Domein van Chevetogne
B - 5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
DomaineChevetogne

Conception et réalisation : Imprimerie provinciale de Namur - Augustus 2017

Het traject dat tot in het hart van de tuinen
leidt telt slechts weinige speelruimten. Nochtans wordt U ter hoogte van de tuin van de
Eenhoorns 55 een omweg geboden tot bij het
Ros Beiaard, 15 een neoromantisch geïnspireerde
tuinruimte waar de betovering van de ruïnen en
de muurtjes voor speelplezier mekaar ontmoeten. Het hoofdspel integreert zich in de tuin
zoals een ‘folie’ (Frans woord: onconventioneel
gebouw zoals in de 18de eeuwse Engelse parken)
en net zoals «Gulliver» zonder rekening te houden
met proporties. Een perfecte buitensporigheid!

De haagbeukenlaan : deze lange gang in een
;
19de eeuwse stijl met haagbeuken waarin

Ontdek ook de Kinderboerderij, evenbeeld van een
echte boerderij op maat
van de kleuters met haar
dierenparkjes. Uitsluitend voor
kinderen van 3-7 jaar. 24

De NEM, Nature Extraordinary Museum, is de
tempel van nieuwsgierigheid van het Domein
van Chevetogne. Dit museum als geen ander nodigt u uit om de natuur anders ervaren. Hier kan
men zich afvragen, vragen we ons af, we leren
en vooral… wij hebben bewondering ! 39

Au cœur
de vos loisirs

Vanuit het infogebouw brengt een wandeling U
op het pad met enkele pedagogische platen die U
zullen helpen bij het begrijpen van de verscheidene plantentaferelen. Het is een comfortabele
wandeling, ze strekt zich uit over een afstand
van 2 km en duurt ongeveer 1u 30 naargelang
Uw belangstelling. Ze is overal toegankelijk voor
wagentjes...

Vijf kwaliteitseetmogelijkheden en picknick
gebieden maken van Chevetogne een plaats waar
de genoegens van de natuur ook gastronomische
genoegens zijn.

Nature Extraordinary Museum

Domaine de Chevetogne

De Ark van Noach 47 is een symbool. Over het algemeen beschouwd als het eerste natuur-reservaat, openbaart de Ark van Noach zich in onze
parken en tuinen, tegelijkertijd oase van natuur,
ontspanning en vrije tijd.
Het werkelijke of ingebeelde inschepen op de
Ark nodigt uit, een grens te overschrijden om
een andere wereld te betreden, een gebouwde,
aangelegde wereld. De tuinarchitecten zeggen
in het Frans ‘artialisé.’Ze is een uitkijkpost die
onze blik opent op de natuur.

;

De woodland garden : een bosachtige tuin
die een paar mooie variëteiten rododendrons,
azalea’s en hamamelissen voorstelt. De
schaduw- en lichtspelen geven aan de tuin een
impressionistische noot.
50

NEM

PARKPLATTEGROND

Van het plein tot aan de landschapsvijvers biedt
het wandelpad doorheen de tuinen een emotievol parcours waar de taferelen elkaar opvolgen
en de aandacht van de wandelaar trekken op de
schoonheid van de natuur voor wie haar met de
blik van een kunstenaar kan aanschouwen.

Voor de kleinsten: Elfen
plein, dwergen plein en het
Russisch Kasteel. In de nabijheid van het grote centrale
speelplein. 13 12

Tél. : 083 687 211 - Fax : 083 688 677
m@il : info.chevetogne@province.namur.be
www.domainedechevetogne.be
DomaineChevetogne

De wandeling
door de tuinen

		

