
 

 
TUKHUT TIP: BURCHT VAN LOGNE 

 
1 Inleiding 
Ergens halverwege de Ourthe, tussen Sy en Bomal, liggen de eeuwenoude ruïnes van de burcht 
van Logne. U vindt er een van de mooiste vergezichten van de Ourthe-vallei. De vesting bestaat 
uit meerdere delen: Een vestingtoren, dikke muren met een hoge binnenplaats, waar omheen de 
woning (waarvan de kelders nog bestaan), de keuken, de resten van diverse andere gebouwen 
en verschillende waterputten. 
 
De burcht van Logne beschikt overigens over een uitgebreid onderaards gangenstelsel waar 
volgens de overlevering nog steeds de Gouden Geit ronddoolt om een goed verborgen schat  
te bewaken. Al met al is de burcht van Logne zeker een bezoek waard.  
 
2 Openingstijden 
Van 01-04 t/m 30-06: Alle weekenden tussen 13.00 en 18.00 uur 
Van 01-07 t/m 31-08: Alle dagen tussen 10.30 en 18.30 uur.  
Van 01-09 t/m 31-10: Alle weekenden tussen 13.00 en 18.00 uur 
Tijdens openingsuren vindt in principe elk uur een 
rondleiding plaats. 
 
3 Toegangsprijzen 
Burchtbezoek 
- Volwassenen: 3 euro 
- Kinderen: 2,50 euro 
Combitarief: burchtbezoek + familiespel + arch. museum  
- Volwassenen: 5,20 euro 
- Kinderen: 4,20 euro 
Schattenjacht 
- Volwassenen: 5 euro 
- Kinderen: 4,50 euro 
 
4 Een van de vele legendes 
In de burchtruïne van Logne zou volgens een oude legende een onmetelijke schat verborgen 
liggen, ergens in de rots waarop de burcht van Logne is gebouwd. Een dag per jaar, alleen om 
middernacht op St. Jansdag (midzomer: 24 juni), zou het mogelijk zijn om deze schat te vinden, 
tenminste als men maar de moed zou hebben om het donkere gangenstelsel van de rots te betre-
den. Dan zou men als beloning de gehele schat of minstens een deel ervan kunnen meenemen. 
 
Zo had een boer, aldus de legende, uit de omgeving van Logne eens de euvele moed om de 
gangen onder de burcht in de nacht van 24 juni binnen te gaan. Maar toen hij na het nodige dwalen 
in een grote ruimte kwam, waren andere mensen hem al voor geweest. Enkele mannen waren met 
koevoeten bezig een enorme steen op te lichten. Terwijl een pastoor in vol ornaat, volgens de boer 
een pastoor uit een naburige parochie, bezig was de duivel aan te roepen om hen te helpen.  
 
De schat kwam echter niet te voorschijn. Maar het hele verhaal kwam wel ter ore van de bisschop 
van Namen, die de pastoor onmiddellijk uit zijn ambt heeft gezet.  
 
5 Websites 
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www.palogne.be

 

http://www.palogne.be/


 

 
 
6 Belangrijke data en feiten 
 
- 600.000 – 90.000 jaar voor Christus is het dal van de rivier de Lembrée en de heuvel waarop 

later de burcht van Logne is gebouwd, al in gebruik bij onze verre voorouders. Dit is met name 
duidelijk geworden door de vondst van diverse geslepen vuurstenen die destijds al als gereed-
schap werden gebruikt. 

 
-  200 – 300: De Romeinen leggen in de buurt van Logne de eerste verdedigingswerken aan 

om zich te weren tegen de steeds frequenter wordende Frankische invallen.  
 
- 600 – 700: Stichting van de abdij van Stavelot door de heilige Remacle. De monniken van 

Stavelot brengen verspreid over tientallen jaren “aarde van Logne” in cultuur en stichten 
diverse dorpen voor de boeren die in dienst treden van de abdij van Stavelot. 

 
- 873: De koning van Lotharingen (Lotharius II) bevestigt de eigendom van de plaats “Lomna” 

aan de abdij van Stavelot. 
 

- 883 – 885: Het kasteel van Logne, voor de eerste keer vermeld, wordt gebruikt als 
schuilplaats voor de monniken van Stavelot die op de vlucht zijn voor de Noormannen. 
 

- 925: Annexatie van Lotharingen door Germania 
 

- 1138: De abt Wibald gaat over tot de restauratie en de algemene versteviging van de plaats. 
Een grote vestingtoren wordt ten noorden van de heuvel gebouwd.  Voor de bevoorrading en 
het vestigen van een garnizoen sticht Wibald het nieuwe dorpje van Logne aan de voet van 
het kasteel. Het oude centrum van het domein, dat 800m stroomopwaarts ligt in het dal van 
de Lembrée, heette vanaf dat moment Vieuxville (de oude stad). 
 
1300 – 1400: De graven van Luxemburg bezetten de burcht tot tweemaal toe omdat zij vinden 
dat de plaats door de vazallen van de abdij onvoldoende wordt beschermd en dat ze daardoor 
makkelijk in de handen van de bisschop van Luik zou kunnen vallen. 
 

- 1427: In het nauw gedreven door enorme financiële problemen wordt Logne door de abt Jean 
Godeschale de Gueuzaine beleend voor 4000 florijnen aan Everard II de la Marck, heer van 
Arenberg. 
 

- 1478: Bezetting van de vestingplaats door de kleinzoon van Everard, Willem met de Baar heer 
van Lummen. Gesteund door Frankrijk, gebruikt Willem de vestingplaats tegen de bisschop 
van Luik Louis de Bourbon en tegen de bourgondische belangen in de Nederlanden. 
 

- 1480: Maximiliaan van Oostenrijk, regent van de Nederlanden, neemt Logne in.  
 

- 1482: Willem krijgt het kasteel terug en geeft de leiding aan zijn schoonzoon 
Jeannot de Bastaard. Logne wordt een waar roversnest. 
 

- 1485: Executie van Willem in Maastricht. Zijn broers zetten de strijd voort en vallen 
de nieuwe bisschop van Luik, Jean de Hornes, aan.  
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- 1514: Logne komt in de handen van Guillaume de Jametz, zoon van Robert II de la Marck, 

heer van Sedan en neef van Willem met de Baard. 
 
- 1521: Robert II, bijgenaamd de duivel, kiest voor de koning van Frankrijk, Francois I. Hij 

trotseert het gezag van keizer Karel V. Bij wijze van vergelding stuurt Karel V een leger van 
20.000 man om de vestingplaatsen van de la Marck te veroveren. Van 20 april tot 1 mei wordt 
Logne gebombardeerd door 20 kanonnen. Het volledig uitgedunde garnizoen geeft zich over 
en wordt geëxecuteerd (800 personen: 400 gedood tijdens de belegering en 400 opgehangen 
na overgave). Het kasteel wordt gesloopt en Karel V verbiedt de wederopbouw ervan.  
Op 24 mei 1521 wordt de heuvel van Logne, met de restanten van de eens zo trotse burcht, 
aan de monniken van Stavelot teruggegeven. 
 

- Na 1521: Wederopbouw van de dorpen in het dal door middel van stenen afkomstig van 
de ruïnes. In Vieuxville is de oude abdij-boerderij “de Bouverie” nog steeds een prachtig 
voorbeeld van landelijke bouwkunst in de 16e eeuw (beschermd monument met daarin de 
voorwerpen die bij opgravingen in het kasteel zijn gevonden). 
 

- 1600 – 1890: De ruïnes van de burcht van Logne raken volledig in de vergetelheid. Slechts in 
de van generatie op generatie aan elkaar doorvertelde verhalen leeft de herinnering aan 
vervlogen tijden van een machtige en welvarende burcht nog voort. De ruïne is volledig 
overwoekerd geraakt door natuurlijke begroeiing. 
 

- 1899 – 1907: De familie Dupont, eigenaar van de ruïne, begint met opgravingen en neemt  
de eerste restauraties ter hand. De archeologische oogst is schitterend: stenen kanonskogels 
van 30 kg, ijzeren helmen, een bronzen kanon, massa’s wapens, hamers, messen, kleine 
dolken, stijgbeugels, voetangels, gespen en deurhengsels. En niet te vergeten: talrijke munten 
en medailles uit de jaren 1200 – 1600.  
 

- Sinds 1967: De ruïnes van de burcht 
van Logne zijn eigendom van de 
provincie Luik. Het beheer is in han-
den van de “Domaines Touristiques 
du Vallon de la Lembrée. Men werkt 
gestaag door aan het blootleggen en 
restaureren van de fundamenten 
van de burcht van Logne. Er wordt 
nog steeds het nodige archeologisch 
onderzoek gedaan.  
 

- 2006 – heden: Met uw bezoek levert 
ook u een concrete bijdrage aan de 
instandhouding van de ruïnes en 
aan het archeologisch onderzoek.  
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