Van de Lesse
naar de Maas
Sprookjeskastelen
Autorit, wandeling en fietstocht
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Met de auto

Van de Lesse naar de Maas
Sprookjeskastelen
Laat ons vertrekken voor een ontdekking van vier kastelen die thuishoren in de mooiste
sprookjesboeken. Zij kijken uit op de vallei van de Lesse en de vallei van de Maas en bevinden
zich in landschappen die behoren tot de meest bucolische en romantische van Wallonië.
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Het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne

Open van 10 tot 18 u. 7/7 van 1/06 tot 30/09 en tijdens
de schoolvakanties. De rest van het jaar enkel van
woensdag tot zondag.

Rue du Château, 8
5580 Lavaux-Sainte-Anne
+32(0)84 38 83 62
www.chateau-lavaux.com
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Het Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne, gebouwd tussen de 15e en de 16e eeuw, is een
van de mooiste vlaktekastelen van Wallonië.
Slotgrachten, ronde torens en schietgaten
vormen een echo uit de middeleeuwen, maar
vormen ook een harmonieus geheel met de
bolvormige daken, vensterlijsten en pilasters
uit de renaissance. Het kasteel werd oorspronkelijk gebouwd om de grens met het Hertogdom Luxemburg te bewaken, maar in de 17e
eeuw werd het een lustslot. Vandaag nodigt
het groot en klein uit om een duik te nemen in
het leven van een kasteelheer. Zijn drie musea
laten je het gebouw ontdekken van de kelders
tot de donjon, maar ook de natuur en de landelijke activiteiten uit het dagelijkse leven van
deze streek: de Famenne. Een didactisch parcours laat ook toe het natuurlijke milieu van
de vochtige zones te ontdekken, een typisch
landschap van deze streek.
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Het Kasteel van Vêves
Vêves, gesticht door Pepijn van Herstal in de
7e eeuw, heeft niet alleen ideale proporties
maar is tegelijk een schitterend voorbeeld
van een burcht. Wanneer je binnen in de
symmetrische torens en op de weergang
wandelt, kan je je levendig de wachters
voorstellen die hier vroeger een oogje in het
zeil hielden. Al acht eeuwen lang waakt de
familie Liedekerke-Beaufort over Vêves, een
zeldzaam lange periode in de geschiedenis.
Hoewel het kasteel grondig gerestaureerd
werd in 1969, blijft de middeleeuwse periode
binnen goed zichtbaar in de weelderige
wapenzaal en de grote keuken.
April-oktober: open tijdens het WE en op feestdagen;
half juli - eind augustus, paas- en herfstvakantie:
dagelijks open van 10 tot 17 u (laatste bezoek).

Rue de Furfooz, 3
5561 Celles
+32(0)82 66 63 95
www.chateau-veves.be
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Dinant, dochter van de Maas
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Net zoals Luik is Dinant een dochter van de Maas en
koppelde haar lot aan dat van de prinsenstad, in goede
en slechte tijden… Tijdens de middeleeuwen is Dinant
buitengewoon welstellend: men organiseert er een
jaarmarkt, er wordt druk handel gedreven, er wordt
messing behamerd. Maar de welvaart stopt abrupt op
een dag in 1466... Karel de Stoute, erfvijand van Luik
en dus ook van Dinant, zet deze laatste in vuur en
vlam. Dinant zou deze slag nooit te boven komen. De
middeleeuwse stad is vandaag verdwenen maar het
koor en de dwarsbeuk van de collegiale Onze-LieveVrouwekerk getuigen nog van de glorierijke tijden van
Dinant. De fraaie doopvont uit de 12e eeuw toont het
knappe vakmanschap van de steenkappers uit die tijd.

De Citadel van Dinant
Vandaag rest niets meer van de burcht die
in de 12e eeuw op deze plaats werd gebouwd
door de prins-bisschop van Luik. Op de site
troont nu de vesting die getekend werd door
Vauban. Het bezoek aan de Citadel dompelt
de bezoeker onder in de militaire geschiedenis, toen ons land nog onder de heerschappij
viel van Nederland en het huis van Oranje.
Je krijgt er een historisch overzicht, van de
belegering van de stad door Karel de Stoute tot
de Tweede Wereldoorlog. Deze reis door
de tijd zorgt voor heel wat verrassingen... En
eigenlijk is het uitzicht boven op zich al het
bezoek waard.
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Open van 10 tot 18 u. 7/7 van 1/04 tot 30/09. Van 10 tot
17.30 u van 1/10 tot 15/11. Dagelijks behalve op vrijdag
van 10 tot 16.30 u van 15/11 tot 30/03. In januari open
tijdens het WE en de schoolvakantie.

Chemin de la Citadelle, 1
5500 Dinant
+32(0)82 22 36 70
www.citadellededinant.be

Tijdens de middeleeuwen was de Maas het veiligste en
meest zekere transportmiddel, vergeleken met de wegen in
de Ardennen. De rijkdommen van de Maassteden werden
wereldwijd uitgevoerd en werden op de Maas vervoerd op boten
met een platte bodem, die weinig diepgang hadden. Hun profiel
liet toe dat ze konden aanmeren op de oevers en geen kaaien
of aanlegsteigers nodig hadden. Meegevoerd door de stroming
konden ze meer dan 100 km per dag afleggen.
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De riviervaart op de Maas

Het Kasteel van Freÿr
Terwijl de meeste burchten in de Maasvallei
zich verheffen op rotsen hoog boven de rivier,
werd die van Freÿr gebouwd aan de oever van
de Maas om te waken over de rivierdoorgang
die de grens vormde tussen het Prinsbisdom
Luik en het Graafschap Namen: twee staten
die voortdurend met elkaar in de clinch lagen.
De burcht werd in de 16e eeuw vernield door de
Fransen. In de 16e en 17e eeuw hadden de kasteelheren genoeg van de feodale twisten en
hoopten op een normaal leven als ‘edellieden’.
De architectuur van de burchten wijzigde. De
vensters werden groter, siertuinen vervingen
de burchtmuren. Freÿr volgde dezelfde weg:
het kasteel werd in 1571 herbouwd als residentie. Het Kasteel van Freÿr, opgetrokken in
renaissancestijl aan de oever van de Maas, is
nu al meer dan 400 jaar een parel in de vallei.
Zijn tuin is een ode aan de klassieke en formele Franse tuin. De rechtlijnigheid vormt een
duidelijke breuk met het omliggende woeste landschap. In de zomerperiode worden de
meer dan 250 jaar oude sinaasappelbomen
uit de oranjerie gehaald en sieren de geometrische lanen van de tuin. Het bezoek aan Freÿr
is een plezier voor de zintuigen.
Van 1/04 tot 30/06 en van 1/09 tot 15/11, tijdens het WE
van 11 tot 17 u. Van 1/07 tot 31/08, dagelijks behalve op
maandag van 11 tot 17 u.
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Freÿr, 12 - 5540 Hastière
+32(0)82 22 22 00 • www.Freÿr.be
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Het dorp Celles
Celles was ooit een heerlijkheid die afhing van het Prinsbisdom Luik.
Het dorp heeft zijn vroegere charmes kunnen behouden en is lid van
de vereniging van ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Dit plaatsje met
gebouwen die zijn opgetrokken in blauwachtige kalksteen en natuurlijke
leisteen, verbergt details die een geoefend en nieuwsgierig oog beslist
zullen interesseren (originele sloten, ornamenten…). De collegiale SaintHadelinkerk is een van de mooiste voorbeelden van Maasarchitectuur en
lijkt zo weggelopen uit de middeleeuwen. Zij heeft de tand des tijds intact
doorstaan en is een echt romaans juweeltje.
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Te voet

Rond het Kasteel van Vêves
Vanuit Celles kan je te voet naar het Kasteel van
Vêves via een zeer aangename wandelroute die
bewegwijzerd is met een rode driehoek. Vanuit het
dorp klim je onmiddellijk naar de Hermitage door de
treden te volgen van de kruisweg. Daar krijg je een
uitzicht op Celles, geklasseerd bij de Mooiste Dorpen
van Wallonië.
De wandeling volgt de heuvelkam om daarna af te
dalen naar de vallei, aan de voet van het kasteel. De
route gaat verder naar Boisseilles en neemt dan een
steenslagweg terug naar Celles.
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Als je in het dorp arriveert, is het aangenaam wandelen tussen de huizen in kalksteen en hun gevels die
opgesierd zijn met bloemen.
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Vertrek
Rue de la Cachette - 5561 Celles
Een trap leidt naar de
Hermitage.

Parking
In het dorpscentrum van Celles.
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BEWEGWIJZERING
Rode driehoek

MOEILIJKHEID

Boisseilles

Celles

Hubermont

Ermitage

Croix de Lavis

Château de Vêves

Vêves

Bekijk en download de route op visitwallonia.be

Tip
De wandeling loopt langs het Kasteel van Vêves: een bezoek is een aanrader !

Moeilijkheid
Weinig moeilijkheden tijdens deze landelijke wandeling, behalve de helling ter hoogte van het
Kasteel van Vêves.

Hoogteverschil
Graphique

pied Celles

199 m

199 m
155 m

Celles

Vêves

Celles
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Graphique velo Rochefort
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Met de fiets

Rond het Kasteel
van Lavaux-Sainte-Anne
Vanuit Han-sur-Lesse doorkruist een mooie route de
vlakte van Eprave, omringd door heuvels die gevormd
zijn door de Lesse. Wij nemen vervolgens de RAVeL waar
we even halt houden bij Li p’tit bambou en genieten van
een verfrissing in een groen kader.
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In Wanlin verlaten we de groene weg en trekken naar de
heuvelkammen. Kort voor de rijksweg slaat de route af
naar links richting Lavaux-Sainte-Anne. Op de top van
de heuvel slaan we rechtsaf om het kasteel te benaderen
langs de westelijke kant. In het dorp leidt een kleine weg
links naar het mooie platteland van de Calestienne, waar
hier en daar zogenaamde ‘Tiennes’ verrijzen, kalkheuvels
die natuurreservaten werden.
In de afdaling naar Lessive en Éprave is de kronkelende
weg doordrongen van de geur van de dennenbomen.

Vertrek
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Kerk van Han-sur-Lesse,
Place Théo Lannoy
5580 Han-sur-Lesse

8

Parking
Tal van parkings in het centrum
van Han-sur-Lesse en ter
hoogte van het voetbalveld.
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Belvaux
Ave-et-Auffe

Bekijk en download de route op visitwallonia.be
Soort route

Graphique pied Celles

RAVeL en plattelandswegen. Korte passages op steenslagwegen.
199 m
Bewegwijzering

199 m

Volg de knooppunten 158, 170, 39, 40, 174, 173, 172, 159 en 158.
155 m
Opgelet: voorlopig geen herhaling van de bewegwijzeringen tussen de knooppunten
40 - 174 en 174 - 173.
Vêves

Celles

Celles

Moeilijkheid
Helling naar de heuvelkammen van de Plaine de Focant. De weg boven Ave-et-Auffe is stenig.

Graphique velo Rochefort
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Volg ons op
wallonie.ardennen
Echte Ardennen en veel meer
Ardennen België Toerisme

(België)

(Nederland)

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (Wallonië België Toerisme) (WBT) vzw – Ondernemingsnummer 0888.366.085.
Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel) •
Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: A. Robert • Concept en prepress: Lielens
• Foto’s cover: © WBT - Denis Erroyaux - © FT Province de Namur • Alle gegevens op deze brochure werden nauwgezet verzameld
maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze brochure is in geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit
aansprakelijk worden gesteld. Alle onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten
de aansprakelijkheid van Wallonië België Toerisme vzw.

