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Wallonië telt zoveel unieke plekken en bijzondere belevenissen, 
dat het onmogelijk zou zijn om die een voor een allemaal op te lijsten. 

Daarom hebben we hier, op basis van 
onze lievelingsplekjes, een weloverwo-
gen selectie gemaakt en 32 essentië-
le ervaringen gebundeld in een wille-
keurige volgorde. 

Sommige liggen voor de hand, maar 
andere zullen je ongetwijfeld verras-
sen! Heb je bijvoorbeeld al eens een 
everzwijn van dichtbij gezien? 

Of door oude abdijruïnes gewandeld? 
Wist je zelfs dat Wallonië zijn hoog-
steigen ‘Hangende Tuinen’ heeft? 

Dat en nog een pak meer ontdek je op 
de volgende pagina’s. 

Laat je inspireren 
en ga op verkenning!

2 |  Onze lievelingsplekjes over heel Wallonië

WBTPRD0384_BrochureCoupDeCoeur_1.indd   2WBTPRD0384_BrochureCoupDeCoeur_1.indd   2 17/06/20   09:1817/06/20   09:18



©
 W

B
T

 -
 J

.P
.R

em
y

©
 W

B
T

 -
 J

.P
.R

em
y

©
 W

B
T

 -
 D

en
is

 E
rr

oy
au

x

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT).
Coördinatie: Frederic Trauwaen, Morgane Vander Linden • Concept en 
prepress: Lielens & Partners • De inhoud van dit magazine wordt louter ter 

informatie gegeven. Dit magazine is in geen enkel geval contractueel en valt buiten de 
aansprakelijkheid van de uitgever. Voor de fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzi-
gingen die zouden voorkomen ondanks de zorgen en controles van Wallonië België Toeris-
me, kan zijn verantwoordelijkheid niet ingeroepen worden • Verantwoordelijke uitgever: M. 
Etienne Claude, Algemeen Directeur, Grasmarkt 25-27, 1000 Brussel. Gedrukt in juni 2020.

Escaut

Mehaigne

Sambre

Senne

Dyle

Eau d’Heure

M
eu
se

Lacs de 
l’Eau d’Heure

Barrage du
Ry de Rome 

Lac de 
Virelles

Lac 
d’Eupen

Lac de la 
Gileppe

Lac de 
Robertville

Lac de 
Butgenbach

Lesse

Meuse

Ourthe

Amblève

Ourthe 

occidentale

 Ourthe

orientale

Semois

E411

E411

E25

E25
E313

E42

E40E40

A8

E19

E19

E42

E42

A54

N25

R3

R0

R0

R5

E42

0 5 10 15 20 25 km

LILLE (RIJSEL)
CALAIS

AMIENS
PARIS (PARIJS)
BORDEAUX

LEUVENKORTRIJK

AMSTERDAM
ROTTERDAM
ANTWERPEN

MAASTRICHT

KEULEN
AKEN

LUXEMBURG

DUDELANGE

METZ 
NANCY
LYON
MARSEILLE

GIVET

Tournai Nivelles

Malmedy
Spa

Durbuy

La Roche-en-
Ardenne

Marche-en-
Famenne

Dinant

Chimay
Saint-Hubert

Bouillon

Thuin

Mons
Charleroi

Namur

Liège

Rochefort

Bastogne

Ottignies - Louvain-la-Neuve

Huy

Stavelot

Arlon

Mouscron
Waterloo Wavre

La Louvière

Gembloux

Herve

Aywaille

Verviers

Vielsalm
Ciney

Neufchâteau
Vresse-sur-Semois

Virton

FRANKRIJK

GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG

DUITSLAND

NEDERLAND

VLAANDEREN

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

Moeskroen

Doornik
Nijvel

Bergen

Namen

Luik

Aarlen

Waver

 | 3  

WBTPRD0384_BrochureCoupDeCoeur_1.indd   3WBTPRD0384_BrochureCoupDeCoeur_1.indd   3 17/06/20   09:1817/06/20   09:18



Tip
Ontdek vlakbij, 
in Flémalle, het 
Prehistomuseum. 
Een gigantisch 
domein waarbij 
je al doende alles 
over de prehistorie 
ontdekt!

Steek daarna de Maas over langs de indrukwek-
kende voetgangersbrug om uit te komen in Parc 
La Boverie, waar je het gelijknamige museum 
voor schone kunsten vindt, dat een prestigieuze 
collectie herbergt. Je uitstap in Luik is uiteraard 
niet volledig voor je de hellingen van de citadel 
hebt beklommen, om achteraf te genieten van 
de lokale specialiteiten: een Curtius-biertje bij 
Brasserie C, Luikse balletjes, een Luikse wafel 
en afsluiten met een café liégeois of zelfs een 
pékèt. Schol!

Je ogen uitkijken zodra 
je de trein uitstapt in 
het machtige station 
van Luik-Guillemins, 
ontworpen door 
architect Santiago 
Calatrava.

#ARCHITECTUUR

Station van Luik-Guillemins  
© WBT - Emmanuel Mathez

Brasserie C  
© WBT - Denis Erroyaux

La Boverie  
© WBT - Denis Erroyaux
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Je vindt de Mooiste Dorpen in 
elke Waalse provincie, maar 
wat ze allemaal met elkaar 
gemeen hebben, is dat ze er 
buitengewoon pittoresk uitzien. 
Zowel de oude huizen als 
het lokale erfgoed zijn goed 
bewaard gebleven en stralen 
zo een bijzondere charme uit. 
Steek in de zomer in Laforêt 
de Semois over op de ‘pont de 
claies’, een bijzonder houten 
bruggetje. Reis door de tijd in 
het Luikse dorpje Limbourg, dat 
wel recht uit de middeleeuwen 
lijkt te komen. In Aubechies 
kan je dankzij de Archéosite 
zelfs nog verder terug in de 
tijd. Wéris, vlakbij Durbuy, spant 

op dat vlak de kroon met zijn 
collectie dolmens en menhirs uit 
de prehistorie. Mélin in Waals-
Brabrant haalt zijn charme 
vooral uit het feit dat de huisjes 
uit witte steen zijn opgetrokken. 
Torgny, het zuidelijkste dorpje 
van België, straalt dan weer 
een echt Provence-gevoel uit. 
In totaal zijn er maar liefst 31 
zulke Mooiste Dorpen te vinden 
in Wallonië. Je ontdekt ze 
gemakkelijk te voet, want heel 
wat wandelingen vertrekken 
en eindigen in een Mooiste 
Dorp. Daarna kan je genieten 
van een heerlijke maaltijd in de 
plaatselijke gezellige bistro.

Je hoogtevrees onder 
controle houden op 
een avontuurlijke 
tocht door de toppen 
van de bomen in 
een van de vele 
avonturenparken.
In het Aventure Parc in Waver vind je 
bijvoorbeeld de enige zipline met bochten 
in de hele Benelux. In Naturaparc kan je 
dan weer ziplinen over een meer! Voor 
een stevige stoot adrenaline leef je je 
in Dinant Evasion uit op een gigantisch 
grote schommel, de XL Swing. In Forestia 
combineer je je klimavonturen tussen de 
bomen met een bezoekje aan de dieren 
die er wonen. En in Durbuy Adventure, 
het grootste avonturenpark van België, 
overnacht je na een dag vol avonturen 
heerlijk in een glamping-tent, een 
bungalow of een chalet.

Genieten van de authenticiteit van 
de Mooiste Dorpen van Wallonië 
tijdens een landelijke wandeling.

#WANDELEN

#AVONTUUR Tip
Ben je toch geen 

durfal? Geen nood, 
elk park biedt ook 

luchtigere activiteiten 
aan zoals een 

schattenjacht of een 
kajaktocht.

Aubechies 
© C. Collet
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Het verleden inademen terwijl je door oude abdijruïnes 
kuiert in Villers-la-Ville, Thuin of Orval. 

#ERFGOED

#FIETSEN

De grootse bouwwerken van weleer 
liggen er vandaag nog als ruïnes bij. 
Daar kan je om rouwen, maar wanneer 
je rondloopt tussen de restanten van 
de Abdij van Villers of de Abdij van 
Aulne, voel je ongetwijfeld ook een 
rust over je neerdalen. De combinatie 

van de natuur die gedeeltelijk haar 
plaats opnieuw inneemt en de 
herinnering aan lang vervlogen tijden, 
zorgt voor een bijna mystieke sfeer. 
Ook in de Abdij van Orval kan je door 
de ruïnes van de oude abdij flaneren, 
al is de nieuwe abdij nog goed en 

wel aanwezig. Dat gedeelte is echter 
niet toegankelijk, maar na je bezoek 
kan je in de nabijgelegen taverne wel 
genieten van het plaatselijke Orval-
trappistenbier en natuurlijk ook de 
abdijkaas van Orval.

Tip
Ontdek dankzij  

augmented reality 
hoe de Abdij van 
Villers er vroeger 

uitzag. 

Ontdek hoe gemakkelijk het is om te fietsen in Wallonië en 
de Ardennen dankzij de RAVeL-paden: dit zijn fietspaden 
aangelegd over voormalige spoorlijnen en langs jaagpaden, 
met als gevolg dat hun hellingsgraad minimaal is. Heerlijk 
voor een zorgeloze fietstocht waarbij je bovendien 
prachtige landschappen doorkruist. Maak zeker ook 
gebruik van de opkomende fietsknooppuntennetwerken, 
waarmee je heel gemakkelijk je rit op voorhand kan 
plannen en naar je eigen voorkeur kan bepalen. Of probeer 
een langere meerdaagse fietstocht uit langs een van de 
Eurovelo-routes die Wallonië doorkruisen. Overnachten 
zonder zorgen doe je dan best in een etablissement met 
het label ‘Fiets Welkom’.

Je licht als een veertje voelen 
terwijl je over de haast vlakke 
RAVeL-paden uitgestrekte 
landschappen doorfietst.

Tip
De Waalse 

knooppunten- 
netwerken 

sluiten aan op 
de Vlaamse.

Profondeville 
© WBT - Bruno D’Alimonte

Abdij van Villers-la-Ville 
© FTBW
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#NATUURSCHOON  

Die uitkijkpunten zijn trouwens niet alleen verbluffend 
mooi, ze hebben ook namen die tot de verbeelding 
spreken. Zo kan je bijvoorbeeld genieten van het uitzicht 
over de ‘Tombeau du Géant’ (het Graf van de Reus) 
in Botassart, de ‘Tombeau du Chevalier’ (het Graf van 
de Ridder) in Herbeumont of nog de ‘Point de vue du 
Jambon’ (uitkijkpunt van de ham) in Membre-sur-Semois. 
De hele regio waar de Semois door stroomt, staat garant 
voor prachtige uitzichten, zoals bij de Roche à l’Appel 
in Muno.

Je vergapen aan het panorama 
op een van de verschillende 
uitkijkpunten over de meanders 
van de Semois in het zuiden  
van de provincies Luxemburg 
en Namen.

In Florenville  
kan je zelfs de 

 kerktoren beklimmen  
voor een beter uitzicht  

op de vallei  
van de Semois!

Tip

De afvaart van de Amblève combineer je 
best met een bezoek aan de watervallen van 
Coo. De Ourthe loodst je door een prachtig 
natuurpark en tijdens de afvaart van de Lesse 
kijk je je ogen uit op het indrukwekkende 
Kasteel van Walzin, dat hoog boven de rivier 
uittorent op de top van een rotsklif. Op de 
Semois, de traagst stromende rivier van 
allemaal, kom je dan weer helemaal tot rust in 
een ongerept landschap.

Het water horen 
kabbelen tijdens 
een kajaktocht 
op de Lesse, de 
Ourthe, de Semois 
of de Amblève.

#AVONTUUR  

Kasteel van Walzin 
© Dominik Ketz

Botassart 
© J.-P. Remy
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Een duik in de geschiedenis 
nemen door een bezoek 
aan de onderaardse gangen 
van de Citadel van Namen.

#ERFGOED  

In het wildpark van Saint-Hubert ontmoet je onder meer herten en everzwijnen 
midden in een beschermd bosgebied. Achteraf kan je van een heerlijk hapje 
genieten in de gezellige bistro midden in het park. In het wildpark van La 
Roche-en-Ardenne kan je ook een ludiek en educatief vogelparcours volgen. 
Het Domein van de Grotten van Han herbergt een gigantisch wildpark met 
fauna uit heel Europa, waarvan sommige soorten in de praktijk reeds zijn 
uitgestorven. Sinds vorig jaar is er zelfs een berenbos! Via een wandelpad 
van 5 km krijg je een prachtig zicht op de dieren die er in halve vrijheid leven. 
Is wandelen niks voor jou, dan kan je ook de safaricar nemen.

#NATUURSCHOON  

Oog in oog staan met een hert, 
een everzwijn of een wolf 
in een van de wildparken.

Tip
In het wildpark 
van La Roche 

kan je op reser-
vatie de wolven 

voederen! 

Tip
Verplaats je over 
de Maas met een 
Namourette, een 

pendelbootje 
met prachtige 

retrolooks!

Namen
© WBT -Denis Erroyaux

Wildpark van Saint-Hubert
© WBT - Bruno D’Alimonte
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Waag je ook aan een eetbare plantenwandeling rond de 
citadel en geniet daarna van de bruisende mix van cultuur, 
shoppen en lekker eten in de charmante straatjes van 
deze gezellige universiteitsstad. Probeer zeker ook het 
Félicien Rops Museum mee te pikken, waar je de grootste 
collectie vindt van deze eigenzinnige kunstenaar. Fiets 
je graag? Verken dan zeker de Maaskant en fi ets naar 
Wépion, waar je heerlijke aardbeien vindt, of zelfs 
verder tot aan de prachtige Watertuinen van Annevoie. 
Sluit je uitstap af met een wijndegustatie in het tot de 
verbeelding sprekende Kasteel van Bioul.

Doe de oefeningen die de echte astronauten ook 
doen om zich voor te bereiden op een bezoek 
aan de ruimte: ontdek wat gewichtloosheid met 
jou doet, wandel dankzij VR rond op de maan of 
zelfs op Mars en leer de geheimen van het heelal 
kennen. De heropening is voorlopig voorzien in 
september 2020.

Ontdek de geologische formaties die in de loop 
van miljoenen jaren ontstaan zijn. Ze vormen een 
lust voor het oog. In de Grotten van Han geniet je 
daar bovenop van het gloednieuwe licht- en klank-
spel “Origin”, om je bezoek nog spectaculairder te 
maken. De Grotten van Hotton zijn minstens even 
mooi, maar niet even bekend. Mag het nog kleiner 
en onbekender? Bezoek dan de Grotten van Nep-
tunus in Couvin, boottochtje, licht- en klankspel en 
namaakwaterval inbegrepen; of La Merveilleuse 
in Dinant, beschouwd als een van de mooiste van 
België. De Grotten van Remouchamps bezorgen je 
dan weer een heel bijzondere ervaring dankzij de 
langste ondergrondse boottocht ter wereld.

#AVONTUUR  

#NATUURSCHOON  

Je op de maan of op 
Mars wanen tijdens 
een bezoek aan het 
vernieuwde Euro Space 
Center in Transinne.

Een duik nemen 
in de wonderen 
van de onderaardse 
wereld in een van 
de vele grotten.

Tip
Bezoek ook 

zeker het Mudia 
een didactisch 
en interactief 

kunstmuseum in 
het nabijgelegen 

dorpje Redu.

© Euro Space Center

‘La Merveilleuse’
© WBT - J.-P. Remy
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Tip
Het Huis van 

Meneer Sax om 
meer te weten te 
komen over de 

saxofoon en zijn 
uitvinder!

#ONTDEKKINGSREIS  

De kleurrijke saxofoons 
bewonderen in de geboortestad 
van Adolphe Sax, met op de 
achtergrond een van de meest 
iconische uitzichten in Wallonië. 
Dinant, gekneld tussen de Maas die de prachtige collegiale kerk weerspiegelt, 
en de rotsklif, waarboven de majestueuze citadel uittorent. Wat verderop vind 
je ook de indrukwekkende Bayard-rots. Neem de kabelbaan naar boven en 
bewonder het adembenemende uitzicht dat je vanaf de citadel hebt op Dinant. 
Ontspan tijdens een boottochtje op de Maas: ofwel op een gewone rondvaart, 
ofwel in een elektrisch bootje dat je zelf bestuurt. Geniet achteraf van een 
heerlijke Gauloise (of een ander streekbiertje) op een terras met uitzicht over 
het water, en vergeet zeker ook niet de Dinantse koeken te proeven. Al zijn ze 
soms bijna te mooi om op te eten! 

Dinant
© WBT - Bruno D’Alimonte
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De Waalse mijnsites behoren niet voor 
niets tot het Unesco-Werelderfgoed. In 
Blegny, nabij Luik, kan je zelfs afdalen in een 
voormalige steenkoolmijn, een beklijvende 
ervaring. In de Grand-Hornu nabij Bergen en 
in Bois-du-Luc in La Louvière kom je te weten 
waar de mijnwerkers woonden én werkten. In 
het Bois du Cazier in Marcinelle ontdek je het 
pakkende verhaal van de grootste mijnramp 
in de Belgische geschiedenis. Beklim zeker 
ook eens een terril in de buurt, waar je niet 
alleen kan uitkijken over het bijzondere 
landschap, maar waar je je ook zal verbazen 
over de enorme biodiversiteit die je er vindt. 
Behalve de voormalige steenkoolmijnen 
zijn ook de 19e-eeuwse scheepsliften op het 
Historische Centrumkanaal in La Louvière, een 
indrukwekkend staaltje industrieel erfgoed. 
Die ontdek je nog het best per boot: zo zie je 
de liften in werking en nog van binnenuit ook!

Je verbazen 
over de werk- en 
leefomstandigheden 
ten tijde van 
het industriële 
tijdperk dankzij 
het uitstekend 
bewaarde erfgoed op 
voormalige mijnsites.

#ERFGOED  

#NATUURSCHOON  

De wonderen van de natuur
herontdekken tijdens 
een wandeling 
langs de Ninglinspo.

Dit is een van de mooiste wandelingen in Wallonië, 
waarbij het bergriviertje de Ninglinspo een centrale rol 
speelt. Je wandelt heel de tijd langs het riviertje door een 
groen heuvelachtig boslandschap, steekt af en toe en 
fotogeniek bruggetje over en onderweg ontdek je kleine 
waterbekkens en watervalletjes. De kers op de taart zijn 
de prachtige vergezichten over de uitgestrekte bossen en 
heuvels in de omtrek. 

Tip
Probeer je liever 

een minder 
bekende wandeling 

uit? Check dan 
zeker onze 

wandelbrochures.

Tip
Om een moderne 

scheepslift 
te ontdekken moet 
je iets verderop in 
Strépy-Thieu zijn, 
ook een bezoekje 

waard!

Het Bois du Cazier
© Charleroi Communication - Luc Denruyter

Ninglinspo
© Pierre Pauquay
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Uitkijken over de Fondry 
des Chiens, een bijzonder 
natuurfenomeen in de streek 
van Viroinval. 

Uitwaaien in 
de uitgestrekte 

landschappen van 
de Hoge Venen 

langs de fotogenieke 
vlonderpaden.

Voel je alleen op de wereld tijdens een van de 
prachtige wandelingen door dit gebied. Weinig 
andere plaatsen in België geven zo’n gevoel van 
ruimte als de Hoge Venen. Dankzij de wandelpaden, 
die regelmatig over houten vlonders lopen om 
de drassige ondergrond te vermijden, ontdek je 
landschappen die tot in het oneindige lijken te 
reiken. De Hoge Venen zijn dan ook maar liefst 5.000 
ha groot en trouwens het oudste natuurreservaat 
van Wallonië. De unieke uitzichten kan je ook met 
de fiets ontdekken of zelfs op skilatten. ’s Winters 
is de kans op sneeuw hier namelijk groter dan in de 
rest van het land.

Met een hele reeks imposante kunstwerken in openlucht 
midden in de natuur zorgen deze Kunstpaden voor een 
unieke wandelbelevenis. Je bewondert er het werk van 
internationale kunstenaars. In open velden, in het bos, 
tussen de bomen… meestal gemaakt van hout of metaal. 
Ben je in een moedige bui, dan kan je het volledige traject 
van 141 km afleggen, maar hou je het graag wat korter, 
dan kan je een van de verschillende lussen doen van 7 
tot 15 km. Om de ervaring compleet te maken, kan je 
overnachten in een van de 7 artistieke schuilplaatsen.

Midden in een groene omgeving sta je plots in de diepte te 
staren naar wat op een kleine canyon lijkt: een afgrond van 
op sommige plaatsen wel 20 m diep, die door miljoenen 
jaren aan erosie gevormd werd. In de lente kan je er zelfs 
wilde orchideeën spotten! De Fondry des Chiens is een 
natuurreservaat en je vindt dit soort fenomenen enkel in 
de streek van de Viroin dankzij de karstrijke omgeving 
daar. Om je bezoek aan de streek te vervolledigen, kan 
je een ritje in een heuse stoomtrein maken naar het 
museumdorpje Treignes: een dorp met een ongewoon 
aantal musea per aantal inwoners. Afsluiten doe je met 
een boottochtje in de Jardins d’O in Nismes.

Genieten van kunst in openlucht 
tijdens een tocht langs de 
Sentiers d’Art.

#NATUURSCHOON  

#NATUURSCHOON  

#KUNST  

Tip
Liever  

strand? Ga 
dan naar het 

vrijetijdscentrum 
Worriken.  

Strand mét 
zwemzone! 

Hoge Venen  
© Christophe Vandercam

 
© WBT - Sylvie V

 
© MT Condroz-Famenne

 
© MT Condroz-Famenne
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 (c) WBT-Karla Bronselaer

000002945-Mundaneum - Frédéric Raeven-MUNDANEUM _ Amazing Wallonia

Dames au RBU - © Mundaneum

Je kan in de hoofdstad van Henegouwen op heel wat plekken 
terecht voor een stevige dosis cultuur. Het museum voor 
schone kunsten, kortweg BAM (Beaux-Arts Mons), organiseert 
elk jaar een prestigieuze tentoonstelling rond het werk van 
wereldwijd gerenommeerde kunstenaars. Mag het wat meer 
zijn? Bezoek dan de Arthotheek, waar je toegang krijgt achter 
de schermen van de Bergense kunstcollectie, ondergebracht 
in een voormalige kloosterkapel. Of ontdek het Mundaneum, 
bijgenaamd het ‘Google van Papier’: alle beschikbare kennis 
over de wereld verzameld in honderden fotogenieke kleine 
archiefkastjes. Bekomen van deze cultuurtrip doe je door te 
fl aneren in de charmante binnenstad van de cultuurhoofdstad 
van 2015, langs onder meer het Belfort en de Grote Markt, om 
daarna culinair af te sluiten in een van de vele kwaliteitsvolle 
restaurants die Bergen rijk is.

Cultuur opsnuiven 
in de voormalige Europese 
cultuurhoofdstad Bergen.

#CULTUUR  

Tip
Beklim het belfort 
om dan boven te 
wachten tot de 
klokken aan het 

luiden gaan.

Streetart bewonderen 
tijdens een alternatieve 
citytrip in het herop-
levende Charleroi.
Wees erbij om te ontdekken hoe Charleroi 
uit haar as van grijze industriestad her-
rijst. Een van de meest in het oog sprin-
gende bezienswaardigheden is de “Urban 
Dream”, een schier eindeloze reeks kunst-
zinnige graffi  ti langs het jaagpad aan het 
kanaal, vanwaar je de overblijfselen van de 
ooit zo glorieuze industriestad kan aan-
schouwen. Je vindt in Charleroi ook musea 
van topkwaliteit, zoals het Fotografi emuse-
um dat is ondergebracht in een voormalig 
karmelietenklooster, of het vooruitstre-
vende museum voor hedendaagse kunst 
BPS22. Maak je citytrip volledig door de 
rest van de binnenstad te ontdekken, met 
onder meer de gerestaureerde Passage de 
la Bourse, de art-nouveaugebouwen en de 
indrukwekkende basiliek. Sluit af in een van 
de alternatieve restaurantjes, zoals LaM-U, 
waar ze ook hun eigen brood bakken, bier 
brouwen en koffi  e branden.

Voor een 
buitengewoon 

bezoek kan je de 
Charleroi Adventure 

City Safari doen, 
aangepast 

naargelang het 
publiek!

#ONTDEKKINGSREIS 

Streetart in Charleroi
© Mireille Simon

© MT Condroz-Famenne
Mundaneum
© Frédéric Raeven

Tip
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#WANDELEN  

Tip
Boek je bagage- 

transport en  
beweeg  

vrijer.

Zo is de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal een van de indrukwek-
kendste van het land, met haar mengeling van gotische en ro-
maanse architectuur, maar vooral ook met haar vijf klokkentorens. 
Dit iconische uitzicht domineert de hele stad en je ziet de vijf to-
rens overal verschijnen. Het beste uitzicht geniet je vanaf de top 
van het belfort (eveneens Unesco-Werelderfgoed). In de rest van 
de stad loert om elke hoek wel een prachtig historisch gebouw, 
getuige van de eeuwenoude geschiedenis van Doornik. Heb je nog 
tijd over, maak dan van de gelegenheid gebruik om de omgeving 
te verkennen. Vooral het Kasteel van Beloeil, dat ook wel eens het 
Belgische Versailles wordt genoemd, is de moeite. Evenzeer een 
omweg waard is het Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw met de Roos 
in Lessines, zowaar een middeleeuws hospitaal dat bewaard is 
gebleven met een schat aan medicinale, farmaceutische en artis-
tieke collecties. Liever wat meer natuur? Bezoek dan de Marais 
d’Harchies in Bernissart voor uitgestrekte watervlakten met een 
uitgebreide vogelpopulatie of de Mer de Sable in Stambruges voor 
fotogenieke zandvlakten.

Nadat je door de gezellige straatjes geslenterd 
hebt en het Belfort hebt bezocht, wandel je 
het stadje uit. Zo ontdek je de middeleeuwse 
vestingwerken, waar de hangende tuinen deel 
van uitmaken. Vervolgens maak je een omweg 
naar Ragnies, trouwens een van de Mooiste 
Dorpen van Wallonië, waar je de Distilleerderij 
van Biercée kan bezoeken en achteraf bij een 
heerlijke maaltijd ter plaatse de lekkere likeuren 
kan proeven. Heb je nog wat meer tijd? Ga dan 
even langs bij het lokale trammuseum, waar je niet 
enkel de oude trammetjes kan bewonderen, maar 
ook een ritje kan maken op een van de oude lijnen 
in de Sambervallei.

#ERFGOED  

#ONTDEKKINGSREIS  

Je vergapen aan Unesco-
werelderfgoed in Doornik, de op 
een na oudste stad van België.

Je laten charmeren 
door het middeleeuwse 
Thuin met zijn 
Hangende Tuinen.

De Ardennen te voet 
ontdekken dankzij  
de Transardennaise, 
de Transgaumaise  
of de Escapardenne 
Trail, langs iconische 
plekken als La 
Roche-en-Ardenne 
en Bouillon.

 
© WBT - JL Flemal

Grote Markt 
© Jan D’Hondt

Doornik is  
de eerste stad in 

Wallonië waar  
je ook city golf 

kan spelen!

Tip
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Ontdek de uitgestrektheid van deze vijf meren, gevormd 
door een stuwdam, dankzij een van de vele activiteiten. 
Als je geen waterrat bent, kan je ook kiezen voor een 
partijtje aquagolf, waarbij de holes in eilandjes op het 
water liggen. Een tochtje in de Rode Krokodil, een 
zogenaamd amfibiebusje, bezorgt je een ongewone kijk 
op het boven- en onderwaterleven.  Verder kan je ook 
een wandel- of fietstocht ondernemen in de rijke natuur 
langs de oevers. Mag er wat adrenaline aan te pas komen? 
Probeer dan de waterskilift Spin Cable Park uit, trouwens 
de eerste ter wereld die aangedreven wordt op zonne-
energie! Overnachten doe je in een van de vakantiehuisjes 
met een prachtig uitzicht op het water.

#NATUURSCHOON  

Je vergapen aan Unesco-
werelderfgoed in Doornik, de op 
een na oudste stad van België.

De weidse wateroppervlakte 
aanschouwen tijdens een 
paddle-, zeil- of jetskitochtje 
op een van de Meren van 
L’Eau d’Heure, het grootste 
merencomplex van België.

Onderweg geniet je van een waar natuurbad en 
van prachtige vergezichten. Vooral ‘le Hérou’ in 
La Roche-en-Ardenne, een ruig en verwilderd 
gebied langs de Ourthevallei, loont de moeite, 
met uitzichtpunten waar je gerust je tijd voor 
mag nemen. Zit het weer mee, ga dan naar een 
van de zwemzones om te gaan pootjebaden of 
zelfs helemaal kopje onder te gaan in de heerlijk 
frisse Ourthe. In de regio van de Gaume doe je 
dat uiteraard in de traag stromende Semois. Voor 
een totaalervaring kan je gebruikmaken van de 
verschillende bivakzones onderweg, maar wie 
van meer luxe houdt, kan overnachten in een van 
de gezellige typische hotels onderweg.

Le Hérou 
©  SPRL Cernix-Pierre Pauquay

 
© WBT - David Samyn
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De laatste twee eeuwen kenden nogal wat woelige 
perioden op ons grondgebied en daar tref je vandaag 
nog de sporen van aan. Zo ontdek je in heel wat musea 
hoe het Napoleon en zijn tegenstanders verging in die 
fatale dagen in juni 1815. In het Memoriaal 1815 ontdek je 
alles over de laatste veldslag, die bij Waterloo. Bezoek 
zeker ook de Heuvel met de Leeuw, een indrukwekkende 
bezienswaardigheid ter nagedachtenis aan diezelfde 
gebeurtenis. Helaas werd ook later nog heel wat strijd 
geleverd in Wallonië, met als trieste dieptepunt de Slag 
om de Ardennen in de winter van 1944-’45. Ook hiervoor 
vind je heel wat musea die de herinnering aan deze 
ingrijpende evenementen bewaren, zoals het Bastogne 
War Museum, dat voor een totale immersie zorgt dankzij 
multisensoriële 3D-taferelen.

#GESCHIEDENIS  

Mijmeren over herwonnen 
vrede bij een bezoek aan de 
Leeuw van Waterloo of het 
Bastogne War Museum.

Tip
Wist je dat  

Ploegsteert ook tot 
Wallonië behoort? 

Je ontdekt er in het 
Interpretatiecentrum  

alles over WO I  
in de streek.

Het kasteelleven ervaren tijdens 
een bezoek aan een van de vele 
kastelen die Wallonië rijk is.

Het water is perfect drinkbaar en is aan de meeste 
bronnen zelfs sprankelend! Het interessante nasmaakje 
vinden sommigen lekker, anderen vinden het maar 
niets. Zelf proeven is de boodschap! Achteraf geniet je 
van een gezapige stadswandeling langs gebouwen vol 
geschiedenis, zoals het oude badhuis en het casino. Op 
zondag is het heerlijk snuisteren op de rommelmarkt 
in de Leopold II-galerij. In de omgeving kan je heerlijk 
wandelen in prachtig venengebied. Je kan ook terecht 
op het Domein van Bérinzenne voor een bezoek aan het 
prachtige Bos- en Watermuseum, om daarna de toren 
te beklimmen voor een panoramisch uitzicht over de 
hele streek. Vergeet achteraf zeker niet om je te laten 
verwennen in het wellnesscenter van je hotel of beter 
nog, in de beroemde Thermen van Spa.

Ridders en kruisvaarders lijken om de hoek te loeren 
wanneer je op ontdekking gaat door de mysterieuze 
gangen van het Kasteel van Bouillon. Klim zeker helemaal 
naar boven, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt op de 
Semois die in de vallei voorbijstroomt. Om te ontdekken 
hoe het feodale leven eruitzag tijdens de middeleeuwen, 
trek je best naar de kasteelruïnes van La Roche-en-
Ardenne. Het waarheidsgetrouw heropgebouwde Kasteel 
van Reinhardstein in Waimes toont je dan weer hoe een 
volledig gemeubeld en ingericht middeleeuws kasteel er 
langs binnen uitzag. Je kan ook wat luxueuzere optrekjes 
betreden, zoals het Kasteel van Freÿr langs de Maas, waar de 
Zonnekoning ooit nog logeerde. Of het Kasteel van Beloeil, 
dat ook wel het Belgische Versailles wordt genoemd. Dit is 
trouwens maar een fractie van het volledige aanbod, want 
Wallonië ligt werkelijk bezaaid met kastelen.

Je laven aan een van de historische 
bronnen in de omgeving van Spa, 
die van het stadje een beroemd 
kuuroord gemaakt hebben.

#ERFGOED  

#WATERPRACHT  

Casino, Spa 
© WBT - David Samyn

Kasteel van Bouillon 
© Daniel Elke

De Slag bij Waterloo 
© Didier Brancart
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Mijmeren over herwonnen 
vrede bij een bezoek aan de 
Leeuw van Waterloo of het 
Bastogne War Museum.

#ONTDEKKEN

De meest indrukwekkende romaanse kerk 
van België staat in Nijvel. Na de Tweede 
Wereldoorlog werd ze heropgebouwd precies 
zoals ze er in de middeleeuwen ook al bijstond. 
Na een bezoek aan dit prachtige bouwwerk 
kan je heerlijk gaan slenteren in de gezellige 
Sint-Jacobswijk, om daarna een tarte al djote 
te proeven in een van de plaatselijke bistro’s. 
Dit streekgerecht heeft een eeuwenoud recept 
op basis van kaas en snijbiet dat teruggaat 
tot… je raadt het al: de middeleeuwen. Ook 
in de omgeving vind je sporen terug van dit 
rijke verleden, zoals in het pittoreske Ittre of in 
Braine-le-Château, waar behalve een kasteel 
en het huis van de baljuw ook een authentieke 
schandpaal overeind is blijven staan.

Je laten  
meeslepen door  
de middeleeuwen  
in de omgeving  
van Nijvel.

#ONTDEKKINGSREIS  

#KUNST  

Wegdromen bij de werken  
van gerenommeerde 
Belgische kunstenaars  
in Waals-Brabant.
Hergé ken je ongetwijfeld als de geestelijke vader van 
Kuifje, maar hij heeft ook nog andere personages uit 
zijn pen getoverd. Je ontdekt ze allemaal in het Hergé 
Museum in Louvain-la-Neuve, dat je zal verbazen met zijn 
gewaagde architectuur. Alleen al daarvoor is het bijna een 
bezoek waard! Misschien minder bekend maar zeker niet 
minder getalenteerd is kunstenaar Jean-Michel Folon, die 
op een eigenzinnige manier aan de slag gaat met onder 
meer waterverf. Zelfs als je nooit van hem gehoord hebt, 
is een bezoek aan de Stichting Folon in Terhulpen een 
wonderbaarlijke ontdekking. Het museumbezoek begint 
met een gigantische boekomslag die langzaam opent 
en zo de ingang van het museum vrijmaakt. Duik met 
je ogen wijd open het universum van Folon in en laat je 
verwonderen door zijn unieke kijk op de wereld, soms 
verrassend eenvoudig, soms met een boodschap die tot 
nadenken stemt. Vergeet daarna zeker niet door het park 
van het Domein Solvay te wandelen, een uitgestrekte 
groene oase, waar je ook verschillende beeldhouwwerken 
van Folon terugvindt en het Kasteel Solvay langs buiten 
kan bewonderen.

Tip
Bezoek ook 

Louvain-la-Neuve 
zelf, een autovrije 

studentenstad die in 
de jaren ’70 uit het 
niets in de velden 

oprees.

Collegiale kerk 
© WBT - Denis Erroyaux

Hergé Museum 
© Atelier Christian de Portzamparc
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#AVONTUUR  

Wist je dat je het racecircuit van Francorchamps, dat ook 
wel het mooiste circuit ter wereld genoemd wordt, kan 
bezoeken? Dankzij een rondleiding achter de schermen 
ontdek je onder meer de race control, de perskamer en 
het podium waar de kampioenen op gestaan hebben. 
Maar het kan beter: je kan ook een pistedoop boeken. 
Zo ontdek je het racecircuit aan de gepaste hoge 
snelheid aan de zijde van een echte F1-piloot! Niet 
even spannend maar wel zeker zo fascinerend is het 
museum van het racecircuit in Stavelot. Daar ontdek je 
een hele reeks wagens die in de loop der jaren op het 
circuit van Francorchamps gekoerst hebben. Er zitten 
prachtstukken bij!

Fantaseren over hoge 
snelheden op het circuit 
van Spa-Francorchamps  
en in Stavelot.

Het Woud van Saint-Hubert is een van de 
grootste woudmassieven van het land. Je 
ontdekt er prachtige plekken zoals het 
Provinciaal Domein van Mirwart, een prachtig 
natuurdomein met authentieke natuurvijvers, 
twee rivieren en uiteraard een grote portie 
woud. De streek ligt ook bezaaid met 
natuurreservaten. Ga je al wandelend op 
ontdekking, stop dan zeker eens in een van de 
houten observatietorens, vanwaar je ongezien 
de plaatselijke fauna kan bekijken maar ook 
een prachtig uitzicht hebt op het omliggende 
landschap. Hou je ook wel van een vleugje 
geschiedenis, bezoek dan zeker de Fourneau 
Saint-Michel, een openluchtmuseum van het 
plattelandsleven in Wallonië. Je ontdekt er 
prachtig bewaarde bouwwerken die tonen hoe 
het leven er vroeger moet hebben uitgezien. 
Vergeet ten slotte ook niet om het stadje Saint-
Hubert zelf een bezoek te brengen, waar je niet 
naast de fotogenieke Sint-Hubertusbasiliek 
zal kunnen kijken. Wat heerlijke Ardense 
charcuterie – of een stukje wild in het 
wildseizoen – maakt je uitstap compleet.

Genieten van  
de stilte van het 
woud in de streek 
van Saint-Hubert.

#NATUURSCHOON  

Binnenkort  
kan je gaan 

bosbaden in het 
woud op het 
grondgebied 

van Tenneville.

Circuit van Spa-Francorchamps 
© WBT - David Samyn

Mirwart 
© WBT - Bruno D’Alimonte

Tip
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#WATERPRACHT  

Uitkijken over serene 
wateroppervlakten  
aan de stuwdammen 
van Gileppe, Nisramont 
en Robertville.
Stuwdammen mogen dan wel door de mens 
zijn aangelegd, het resultaat ervan zorgt 
vaak voor mooie meren die zich nestelen in 
de prachtige omliggende natuur. Breng bij-
voorbeeld eens een bezoekje aan het Meer van 
Gileppe in Jalhay. Vanaf de panoramische toren 
heb je een prachtig uitzicht over het meer én 
het uitgestrekte omliggende woud, zo ver als je 
kan zien. Bovendien kan je in die toren ook nog 
eens lekker eten. Dat uitzicht krijg je er gratis 
bij. Het Meer van Nisramont is een soort verbre-
ding van de Ourthe waar het heerlijk kajakken, 
paddlen of zelfs raften is. Veel rustgevender 
dan dat wordt het niet. In de Oostkantons kan 
je terecht bij het stuwmeer van Robertville, 
waarrond je heerlijk kan wandelen zonder het 
uitzicht op het water te verliezen.

In Chimay zit je vlak bij de Franse grens en het is er 
dan ook wel een beetje leven als God in Frankrijk. 
De natuur is er prachtig, met onder meer het Woud 
van Chimay dat een van de grootste woudmassie-
ven van het land is. Je vindt er ook het Meer van 
Virelles, een prachtig natuurgebied waar je vogels 
kan observeren en dankzij het educatieve parcours 
ook heel wat bijleert over de natuur en hoe je ermee 
omgaat. Bezoek zeker ook het Kasteel van Chimay, 
waar de prins en prinses trouwens nog steeds ook 
zelf wonen! Omdat het goede leven ook gepaard 
gaat met lekker eten en drinken, kan je absoluut 
niet om de producten van de Abdij van Chimay 
heen. Ontdek de geschiedenis van het trappisten-
bier in Chimay Experience en sluit af in de Auberge 
de Poteaupré, vlak ernaast, met een overheerlijke 
kaasschotel en een biertje naar keuze erbij.

Tip
Met Grill 

Island kan je 
barbecueën in 
een bootje op 
het Meer van 
Robertville! 

Genieten van natuur  
en lekkere streek- 
producten in de  
Streek van Chimay.

#GASTRONOMIE  

Meer van Nisramont 
© WBT - Péripléties

© Espace Chimay
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Volg ons op...

  Echte Ardennen 
en veel meer

Like onze Facebookpagina 
en blijf op de hoogte van 
al onze activiteiten en 
bezienswaardigheden. 

@wallonie.ardennen

Volg ons op Instagram en 
bekijk onze mooiste foto’s. 
Ben je een of meerdere 
dagen in Wallonië? Plaats 
je mooiste kiekjes op 
Instagram met de hashtag 
#walloniewenkt 

  Ontvang je onze nieuws-
brief al?

Schrijf je vandaag nog in 
via onze website en ontvang 
maandelijks de leukste tips, 
de laatste toeristische nieuw-
tjes en aanbiedingen. 
visitwallonia.be/nieuwsbrief

Wallonië en de Ardennen,
zóveel te beleven! 

Op verkenning 
gaan en… 
jezelf ontdekken
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