3,4 km
Domaine de Chevetogne

LENGTE

1u30 (snelwandelaar)
tot 2u (wandelaar)
DUUR

Middel
MOEILIJKHEIDSNIVEAU

-130 m aan +118 m

Au cœur
de vos loisirs

Het ornithologische pad van
het Domein van Chevetogne

De belofte van een wandeling rijk
aan ontdekkingen…

HOOGTEVERSCHIL

VERTREK

Dichtbij van de
Kinderboerderij

©Daniel Pigeon

TOERUSTING

Als u me ontmoet, wees aandachtig aan mijn
silhouet, mijn vlucht, mijn lied, de vorm van
mijn bek , mijn vleugels en mijn staart.
Aarzeel niet om een goede ornitho gids en
verrekijker te nemen.
Dit materiaal in uw opmerkingen zal u helpen
en van u een fijne kenner maken.
Hoe meer u discreet zult zijn, hoe meer u het
geluk zult hebben om me te merken.
Domaine provincial de Chevetogne
B 5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
www.province.namur.be

Goede wandeling !

Tekeningen © Pierre Englebert

Door de directie van deze silhouet te volgen
zult u tijdens uw hele wandeling begeleid worden.
Als u de verschillende panelen (geïllustreerd door de kunstenaar Pierre Englebert)
die dit pad afperken wel volgt, zult u veel over de vogels van onze streek leren !

Vertrek van het pad
Aankomst van het pad

Ook om te
ontdekken

Ook om te
ontdekken

1,4 km

Au cœur
de vos loisirs

Domaine de Chevetogne

LENGTE

45’ (snelwandelaar)
tot 1u15 (wandelaar)

DUUR

Het tuinpad van het
Domein van Chevetogne

Middel

De belofte van een parcours rijk
aan ontroeringen…

MOEILIJKHEIDSNIVEAU

-35 m
HOOGTEVERSCHIL

VERTREK

Met behulp van het plan van het Domein, zult u door de thematische tuinen van
het park begeleid worden.
De pedagogische panelen van het pad zullen u helpen om de plantaardige taferelen interpreteren die door de Antwerpse architect Benoît Fondu worden gedacht.

Dichtbij van de
Info punt

©Vero Lagneaux

TOERUSTING

Kom en genieten van de rust, de schoonheid,
de verscheidenheid, de originaliteit… van onze
tuinen.
Aarzeel niet om een goede natuur gids en
verrekijker te nemen.
Dit materiaal in uw opmerkingen zal u helpen
en van u een fijne kenner maken.
Goede wandeling !

Domaine provincial de Chevetogne
B 5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
www.province.namur.be
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De Woodland garden

Hoogopgaand woud waar zich
loofbomen en naaldbomen
verheffen, waar toverhazelaars
op een groen tapijt in het
winter schitteren. U kunt van
april tot juni een fel gekleurde
verzameling rododendrons en
azalea’s bewonderen.

S

De haagbeukenlaan

Voorbij een mooi houten bruggetje
ontplooit zich een statige laan met
viburnums, azalea’s, hortensia’s,
boerenjasmijnen met naar het
hoofd stijgende geuren die slechts
door de haagbeukenmuren
weerhouden worden. Dit toverspel
van kleuren en geuren is van de
lente te ontdekken.

Drempel van uw ontdekking,
weelderige tuin met zomerse
bloeitijden waar siergrassen
en vaste planten in kleuren
en luchtigheid wedijveren.
Bijzonder in de herfst te
beoordelen.

Vertrek van het pad
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Aankomst van het pad
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De Tuin van het Plein

© CH

©A

Deze toverachtige tuin, op de
viersprong van de stille waters
van het Domein, geeft tempo
aan de wandeling en uitnodigt
u om uw weg te vervolgen door
de panoramische wandelpad
die het kasteel aan de vijvers
verbindt.
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Op een schorstapijt ontrolt,
slingert en grijpt exotische
braamstruiken met
voorjaarbloeitijden en lekkere
oogsten. Na deze schaduwrijke
weg een elegant kiosk nodigt u
uit tot een kleine pauze.
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Nabij het oud jachtpaviljoen van
het park, uitstekend boven een
prachtig bosdal en verwezenlijkt
door de tuiniers van het park
verenigt de plantentuin de
betovering van een bloeiende
boomgaard aan deze van een
verkwikkend watertuin. Jullie
zullen van zijn verzameling van
geneeskrachtige en aromatische
planten van juni tot september
genieten.

De tuin van de eenhoorns

De braamstruikentuin

©Thomas Dubois

De Hervé Bazin tuin

Klein groen en kronkelend,
zorgvuldig gesculpteerd tuintje,
ter ere van de Franse schrijver.

©L

De geneeskrachtige
plantentuin

De Félicien Rops Tuin of
moestuin der begeerte

Als een klein artistiek
tussengebiedje in het hart van
de haagbeukenlaan gewijd
aan de beroemdste Naamse
kunstschilder. Komen en
genieten van het geluk dat de
natuur verschaft.

©A
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De landschapstuin

Groene verbinding tussen het
Plein en het barok kasteel.
Uitgestrekt grasveld volledig
gewijd aan de wandeling en
omringd door uitheemse bomen
die verre omgevingen oproepen.

Ook om te ontdekken : de
Japanse tuin van het NEM.
Om het eind van de Natuur
interpretatiecentrum, hebben
jullie toegang tot een gesloten
ruimte die de sublieme
samenvoeging van erts en
gewas het mineraal looft.

Getekend door Wybe Kuitert,
een tuinarchitect uit Nederland
die ook professor is aan de
Universiteit voor Kunst en
Design in Kyoto.

1,3 km

Au cœur
de vos loisirs

Domaine de Chevetogne

LENGTE

1u (snelwandelaar)
tot 2u (wandelaar)

DUUR

De Folies van het Domein
van Chevetogne

Middel

De belofte van een tochtje vol
verbeelding en verbazing…

MOEILIJKHEIDSNIVEAU

-60 m
HOOGTEVERSCHIL

VERTREK

Door het panoramische pad te volgen, zult u naar de samenkomst van enkele ‘folies’
van het park vertrekken. Kom reizen, observeren, mediteren of rusten.
Ontdekt onze «folies», kleine fantastische bouwwerken die de wandeling benadrukken.

Dichtbij van de
Info punt

©Daniel Pigeon

TOERUSTING
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Aan elke step van het parcours, geef aandacht aan
de gebruikte materialen, de gekozen geografische
situaties, de gebruikte vormen… het is niet de
vrucht van het toeval !
Deze elementen zullen u deze ‘folies’ anders laten
kennen.
Aarzeel niet om verrekijker te nemen.
Het ideale panorama, de ‘folie’ is een perfecte
opmerkingsplaats.
Dit materiaal zal u dus zeer nuttig zijn…

Domaine provincial de Chevetogne
B 5590 Chevetogne

Goede wandeling !

Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
www.province.namur.be
©Sophie Gillain
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De Mijmerij aan de boomgaard

De Hut van de houthakker

Deze hutten zijn de vrucht van het partnership tussen Vernaterre en het
provinciaal Domein van Chevetogne.

Een folie die de verre landen
vermeldt. Kunstwerk van de
maatschappij Stabilame.

Vertrek van het pad

©A

Oorde van vrede en meditatie,
perfecte plaatsen om te gaan
zitten, te discussiëren of zich
berusten.

De Pagodes

Echte ontspanners aan
denkbeelding.

gi

Om deze wandeling te
verlengen, ontdekt onze
andere folies :

Observatie belvédère van de
fauna en groeiend flora in water
en in meren. Nuttig en estetisch,
is hij zowel hutje van opruiming
als opmerkingsponton.
Kunstwerk van de maatschappij
Stabilame.

De kiosk

Aperitieve pauze van de
muzicale wandelingen «matins
câlins, matins jardins».
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De Boterham

hom

Genesteld in een eik van ongeveer
80 jaar, die om meer dan 8m
hoog wordt gezeten,die biedt
een opmerkelijk standpunt over
de nabijgelegen natuur aan. Deze
hut is een partnership tussen
Le Cabanier en het provinciaal
Domein van Chevetogne.

©T

De Belvédère van de vogels

© Baptiste Brichart

©B
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Een rustieke folie gerealiseerd
door Vernaterre, partner van
het provinciaal Domein van
Chevetogne.
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Het Hobbit huisje

Aankomst van het pad

HOOGTEVERSCHIL

VERTREK

Het Einde van de
Wereld speelplein en
de kampeerwagen
terrein

Domaine de Chevetogne

Au cœur
de vos loisirs

De schuilplaatsen van het Domein
van Chevetogne

TOERUSTING

De belofte van een wandeling die weg
gaat van het begane paden…

Volgt de verrekijkers en u zult tot de verschillende observatieplaatsen van het Domein
begeleid worden. Kom er de fauna en de flora in alle rust observeren !
In 10 tot 15 minuten zult u aan de observatieposten zijn.
Twee vertrekpunten : het Einde van de Wereld speelplein en de kampeerwagen terrein.

© Vincent Matthys

« En als de rijkdom terugkwam om
over eenzaamheid, ruimte en stilte te beschikken
– alle dingen waarvan de toekomstige generaties
zullen missen ? Zolang er hutten in het diepst
van de bossen zullen zijn, zal niets volkomen
verloren worden. »
Sylvain Tesson, Dans les forêts de Sibérie.

Aarzeel niet om een goede natuur gids en verrekijker te nemen.
Dit materiaal in uw opmerkingen zal u helpen en
van u een fijne kenner maken.
Hoe meer u discreet zult zijn, hoe meer u het
geluk zult hebben om de dieren die in
ons Domein wonen te merken.
Goede wandeling !

Domaine provincial de Chevetogne
B 5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
www.province.namur.be

© Vincent Matthys

Tekeningen © Pierre Englebert

1050 m

550 m

LENGTE

LENGTE

+/- 15 min.
DUUR

Kom het leven van
de zoogdieren
van onze bossen en hun
karakters ontdekken :
zorgzaam, gehaast, pestlijder
of goede ouders.

Middel
MOEILIJKHE
IDSNIVEAU

HOOGTEV
ERSCHIL

+/- 15 min.
DUUR

Moeilijk
U
MOEILIJKHEIDSNIVEA

-10 m aan +

-10 m aan +50 m

55 m
HOOGTEVERSCHIL

Kom ontdekken welke

VERTREK

VERTREK

430 m
LENGTE

Kom ontdekken welke
wonen en hun
geheimen.

TOERUSTING

DUUR

Middel
MOEILIJKHEIDSNIVEAU

+50 m
HOOGTEVERSCHIL

Vertrek van het Einde
van de Wereld speelplein

TOERUSTING

van onze bossen er zijn.

vogels
inUonze
TOER
STING bossen

+/- 10 min.

VERTREK

pioniers boomsoorten

Ornithologisch en zoogdieren schuilplaatsen

Vertrek van de kampeerwagen terrein
Schuilplaats van de integrale reserve

2,2 km
Domaine de Chevetogne

LENGTE

1u (snelwandelaar)
tot 2u (wandelaar)

DUUR

Middel
MOEILIJKHEIDSNIVEA
U

- 60 m aan + 50 m
HOOGTEVERSCHIL

VERTREK

Dichtbij de
Info punt

Het Tinypad van het Domein
van Chevetogne

De belofte van een gedane ballade
vol avontuur en hartstocht.…

Door de bewegwijzering te volgen, verzoekt Tiny je om de geschiedenis van de Ark
van Noach in het Domein van Chevetogne te leven. Deze weg loopt door de bossen
en vertelt de verhalen van Tiny, het beroemde heldinnetje van Gilbert Delahaye en
Marcel Marlier.

TOERUSTING

GEDEELTELIJK TOEGANG

© Casterman

Gaat op avontuur op deze bebakende weg uit
en ontdek met Tiny de mooiste plaatsen van het
park.
Op het einde van de ballade, dichtbij van hier, zal
de Tuin van de Ark van Noach zich onder jouwe
ogen met al zijn dieren onthullen.
Goede wandeling !

Domaine provincial de Chevetogne
B 5590 Chevetogne
Tél. : +32(0)83 687 211
www.domainedechevetogne.be
www.province.namur.be

Au cœur
de vos loisirs

Het boek « Tiny en de ark van Noach » wordt in
de NEM verkocht en langsheen het Tinypad kan
men tekeningen van het verhaal bekijken.

Volgens de figuren die door Gilbert Delahaye en Marcel Marlier
worden gecreërd Léaucour Création © Casterman
© Casterman

Vertrek van het pad
Aankomst van het pad

Volgens de figuren die door Gilbert Delahaye en Marcel Marlier worden gecreërd Léaucour Création © Casterman

