
Haar fantastische en romantische ruïnes

Autorit, wandeling en fietstocht 

De vallei 
van de Maas



De vallei van de Maas  
Haar fantastische en romantische ruïnes
De vallei van de Maas brengt de bezoeker in een land  met een uitgebreid erfgoed en een 
rijke geschiedenis. Met de ontwikkeling van steden zoals Dinant of Bouvignes kreeg de rivier 
een culturele uitstraling en werd een begeerd gebied. Hier en daar ontdek je in de vallei 
romantische resten van burchten die ooit waakten over de scheepvaart op de rivier.
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De Burcht van Poilvache

De burcht die 300 meter lang is en de kruin 
vormt van een hele rotskam, is duidelijk zicht-
baar vanuit de vallei van de Maas. De ruï-
nes van Poilvache getuigen van de vroegere 
kracht en tonen een echt versterkt stadje. De 
graaf van Luxemburg bouwde in de 13e eeuw 
een vesting die zijn grondgebied moest ver-
dedigen. Het was gewaagd om een burcht 
op te trekken in het gezicht van de machti-
ge graaf van Namen, die zijn vesting had in 
Bouvignes! Hij zag het groots en bij de burcht 
kwam ook nog een omwald dorp. Poilvache 
werd beschouwd als een echte ‘staatsburcht’. 
Zijn macht was zo groot dat er een eigen munt 
werd geslagen! Maar mooie liedjes duren 
niet lang. De aanspraken van de graaf van 
Luxemburg vielen niet in goede aarde bij de 
prinsbisschop van Luik. In 1430 werd Poilva-
che belegerd door troepen uit Luik en Dinant. 
Om de burcht binnen te dringen zonder op-
gemerkt te worden, hadden de mannen zich 
bedekt met koeienhuiden en zich gemengd 
onder de kuddes die de burcht binnengingen. 
Een sterk verhaal dat het Paard van Troje 
evenaart! De burcht werd geplunderd en ver-
woest. De muren werden afgebroken en ge-
bruikt als steengroeve: een triest lot voor de 
eens zo machtige burcht.

Open tijdens de weekends en op feestdagen van 
begin april tot eind oktober, van 10.30 tot 18 u.  
Dagelijks open in juli en augustus, van 10.30 tot 18 u.

Chemin de Poilvache
5530 Yvoir
+32 82 61 36 82 • www.poilvache.be
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De Burcht “Château Thierry”

Lianen en klimop verbergen een burcht die de geschiedenis vergeten 
is. Nochtans was Château Thierry in de middeleeuwen een van 
de machtigste vestingen van de streek! De burcht verrees op een 
rotsplateau en controleerde de handel in de vallei van de Maas. 
De heren hadden geen scrupules en lieten handelaars betalen om 
hun boten te laten passeren. Château Thierry verzekerde ook de 
bescherming van de Abdij van Waulsort, gelegen aan de voet van de 
burcht: wereldlijke en geestelijke macht gingen hier hand in hand.
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Crupet

De donjon van Crupet is onderdeel van het landschap in 
een van de “Mooiste Dorpen van Wallonië”. Het robuuste 
gebouw verrijst als een eiland te midden van de moerassen 
gevormd door de Yerve. Zijn uitzicht is nauwelijks veranderd 
sinds de 14e eeuw.
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http://www.poilvache.be


De abdij van Maredret

De monastieke ijver die zich manifesteerde op het ein-
de van de 19e eeuw heeft geleid tot de stichting van 
nieuwe abdijen in Europa. Maredret, op een steenworp 
van Maredsous, vertoont de kenmerkende neogoti-
sche stijl van die tijd: sober en indrukwekkend. De abdij 
herbergt benedictijnenzusters. De winkel van de abdij 
verkoopt jam, fruitpasta’s en appelsap, gemaakt met 
het fruit van de boomgaarden. De abdij kan niet be-
zocht worden, maar de benedictijnenzusters bieden de 
kans om er te verblijven. ©
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Maredsous

Nu al 140 jaar schittert de Abdij van Maredsous in 
de mooie vallei van de Molignée. Haar grondplan, 
geërfd van de abdijen van Aulne en Villers-la-Ville, 
maakt indruk en geeft een impressie van wat de 
abdijen waren op hun hoogtepunt. De ligging in het 
hart van de vette weides van het plateau van Namen, 
heeft de monniken geïnspireerd tot het maken van 
de befaamde Maredsous-kaas, een activiteit die ze 
al een halve eeuw beoefenen. Het Onthaalcentrum 
Sint-Jozef biedt je de mogelijkheid om de traditionele 
specialiteit van de abdij te proeven: brood, kaas, bier, 
maar ook andere streekproducten.
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 De Burcht van Crêvecoeur en het Huis 
van het middeleeuwse Maaserfgoed

Vandaag leven de middeleeuwen verder in 
Bouvignes. Met een beetje verbeelding kan 
je de hoeven van de paarden horen op de 
stenen van de smalle straatjes die afdalen 
naar de Porte Chevalier. In de 12e eeuw was 
Bouvignes op het toppunt van zijn macht. 
Op de hoogtes domineerde de burcht het 
landschap en zijn heer legde zijn gezag op 
aan het hele graafschap Namen. Aan de voet 
staat het “Maison du Patrimoine Médiéval 
Mosan”, gebouwd in de 17e eeuw onder de 
Spaanse heerschappij, dat je onderdompelt 
in de geschiedenis van de Maas. Het mu-
seumbezoek is zeer boeiend en evoqueert de 
middeleeuwse maatschappij met een reeks 
anekdotes.

Dagelijks open, behalve op maandag. Van 10 tot 
18 u van 1 april tot 31 oktober. Van 10 tot 17 u van 1 
november tot 31 maart

Place du Bailliage, 16
5500 Bouvignes 
+32 82 22 36 16 • www.mpmm.be
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De Burcht Montaigle

De site van Montaigle troont hoog op een rots 
die neerkijkt op de vallei van de Molignée en 
biedt een van de mooiste en meest romanti-
sche plaatjes van een middeleeuwse burcht 
die je je kan indenken. Helaas hing de burcht 
af van de hertogen van Bourgondië en hij 
werd verwoest door het leger van de Franse 
koning Hendrik II in 1554. Hij werd nooit her-
bouwd maar de ruïnes zijn tot vandaag ma-
jestueus gebleven.

Open tijdens de weekends en op feestdagen van 13 
tot 18 u, in februari, maart en november; op weekda-
gen van 11 tot 16 u tijdens de schoolvakanties. Open 
tijdens de weekends en op feestdagen van 11 tot 18 u, 
in april, mei en oktober. Open op weekdagen van 11 
tot 16 u en tijdens weekends en op feestdagen van 11 
tot 18 u in juni en september. Dagelijks open van 11 tot 
18 u in juli en augustus.

Rue du Marteau, 10 • 522 Onhaye
+32 82 69 95 85 • www.montaigle.be
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Het Kasteel van Spontin

Het Kasteel van Spontin straalt nog altijd kracht uit, ook al werd het 
verschillende keren belegerd. De Luikenaars braken er hun tanden op 
maar de troepen van Dinant, aangevoerd door Guillaume l’Ardennais 
konden door de muren breken en het kasteel verwoesten. Het werd in de 
16e eeuw gerestaureerd en evoqueert de bewogen geschiedenis van het 
graafschap Namen. Het kasteel is privébezit en kan niet bezocht worden.
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De Abdij van Hastière…

In Givet geeft de Maas zich een beetje respijt en vloeit lui door 
een alluviale vlakte om zich nadien tussen de uitlopers van 
het kalkmassief te wringen. De snellere loop verhindert dat er 
doorwaadbare plaatsen zijn, met uitzondering van de meander 
van Hastière waar de mens al sinds de Merovingische tijd een 
religieuze nederzetting oprichtte. Van de benedictijnenabdij 
uit de 11e eeuw rest vandaag enkel het romaanse schip van de 
abdijkerk Notre-Dame d’Hastière.

… en die van Waulsort

4  kilometer stroomafwaarts biedt een eiland in de rivier een  
plaats om aan te meren. Men bouwde er dus… een abdij! Heer 
Eilbert de Florennes ging in Ierland 12 monniken zoeken om de 
streek te evangeliseren. Deze geestelijken uit het noorden, geleid 
door Maccalan, legden de eerste stenen van de benedictijnenabdij 
van Waulsort. Het zou een abdij worden met een grootse toekomst 
die haar invloed zou verspreiden tot voorbij de Condroz. In 
tegenstelling tot de afgelegen abdijen in de Ardennen die hun 
inkomsten vooral haalden uit de bosontginning, profiteerden 
deze langs de Maas van het innen van doorgangsrechten op de 
rivier om rijkelijke winsten te maken... Van de benedictijnenabdij 
resten enkel de muren van de kloostergang en het paleis van de 
abt dat verbouwd werd tot lustslot.
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Naar Montaigle 

Vanuit Falaën, een van de Mooiste Dorpen van 
Wallonië, brengt de bochtige weg ons door de 
inzinkingen van de Naamse Condroz. Iets verder 
duikt een bos op en we passeren langs La Héronnière. 
Wij volgen een weg met steenslagverharding en plots 
verschijnen op de hoogtes de ruïnes van de vesting. 

De wandeltocht loopt nu door het onderhout, bezaaid 
met bloemen. Je zou er met plezier gaan liggen...  

Wij volgen de beek Le Floyon die baadt in het licht en 
komen bij de boerderij van de oude heerlijkheid. De 
weg buigt af en daalt af naar Falaën waar zich een 
kasteelhoeve bevindt uit 1672. Deze vierkantshoeve 
met drie grote torens en een ophaalbrug vertoont 
een perfect evenwicht tussen haar verdedigings- 
en landbouwbestemming en is opmerkelijk goed 
bewaard gebleven. 
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 Vertrek
Op het dorpsplein van Falaën 

ga je richting Sosoye en neem je 

rechts de rue des Hayettesn.

Parking 
In het dorp.

Te voet

6



Falaën

Ferme du Montaigle

Foy
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La Molignée
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Tip
In de lente is het onderhout bezaaid met duizenden bloemen.

Moeilijkheid
Weg met steenslagverharding naar Montaigle en prachtig pad door het onderhout naar de Ferme 

du Montaigle.

Hoogteverschil

Celles CellesVêves

199 m 199 m

155 m

Graphique pied Celles

Han-sur-Lesse Han-sur-LesseWanlin

154 m 154 m160 m

Graphique velo Rochefort

Lavaux-Ste-Anne

170 m

graphiques.indd   1 14/05/18   16:26:50

Falaën FalaënMontaigle

216 m 216 m

130 m

Graphique pied Falaën

Maredsous MaredsousFalaën

140 m 140 m

Graphique velo Falaen

216 m

graphiques route6indd.indd   1 14/05/18   17:48:16

Bekijk en download de route op visitwallonia.be

MOEILIJKHEID3u9 BEWEGWIJZERING
Rode rechthoek n° 5

7

http://visitwallonia.be


In de romantische vallei van  
de Molignée 

De tocht begint bij de abdij van Maredsous en trekt de 
vallei van de Molignée in. Wij zijn niet alleen om te fietsen, 
we hebben gezelschap van de “draisine de la Molignée”, 
een spoorwegfiets die ook op “kuitenkracht” werkt. 

Langs de groene weg bereiken we het lager gelegen 
dorp Sosoye. De mooie route verlaat het land van de 
“Montagnards”, zo genoemd vanwege de kalkberg die 
uitsteekt boven het landschap en volgt de beek, de 
ruisseau de Biert. Ze leidt ons naar Falaën, nog een dorp 
met het label van de Mooiste Dorpen van Wallonië. 

Kort na de mooie passage naar de beek Le Flavion, 
kringelt de route door het platteland van de Condroz 
en Namen. Wij passeren achtereenvolgens Fler en de 
Ferme du Bois de Couvert, en fietsen op verkeersvrije 
plattelandswegen: een echt plezier. Een afdaling en we 
komen terecht op de RAVeL van de Molignée, beslist een 
van de mooiste van het land. Ter hoogte van de tunnel 
slaan we af naar rechts om de abdijen van Maredsous 
en Maredret te ontdekken: wat een mogelijkheden en 
geneugten biedt deze vallei!
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Vertrek
Abdij van Maredsous  

(rue de Maredsous 11 in 

 5537 Denée).

Parking 
Onthaalcentrum Saint-Vincent 

bij de Abdij van Maredsous.

Met de fiets
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La Molignée

Falaën

N 961Abbaye de 
Maredret

Sosoye

Le
Flavion

Fter

Montaigle

RAVeL

RAVeL

N 961

Weillen

Carte Maredsous velo.indd   1 3/06/21   08:27

Abbaye
de

Maredsous

 Soort route 
RAVeL en plattelandswegen.

 Bewegwijzering
Volg de bewegwijzering met driehoeken en rode cirkels.

Moeilijkheid
27 km. Helling naar Falaën vanuit Sosoye.

Hoogteverschil

3u0027

Bekijk en download de route op visitwallonia.be
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Volg ons op

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:  © Philippe Francx - Utopix-Montaigle - G.Focant©SPW-AWaP-Ruines chateau Crevecoeur • Kaarten: © WBT – 
P. Pauquay • 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.
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 Echte Ardennen en veel meer  (België) 

 Ardennen België Toerisme  (Nederland)
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