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ONDER ZEIL IN DE GAUME
Het artikel over de Gaume dat onze persprijs won!

ONTDEK WATERRIJK WALLONIË
1001 manieren om van water te genieten

FIETSEN EN WANDELEN
Langs kunstpaden, door de Lessevallei, Napoleon achterna...
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Sommige woorden laten zich niet gemakkelijk vertalen. Er
bestaat geen echt goed Nederlands equivalent voor het
Franse woord "dépaysant". Van Dale omschrijft het als
"vervreemdend", maar dat klinkt een tikkeltje negatief voor de
context waarin het doorgaans gebruikt wordt. Het omschrijft
namelijk dat heerlijke gevoel om eens ergens helemaal anders
te zijn, om er eens uit te zijn.
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Hoe dan ook is dat wel precies wat je als Vlaming in Wallonië
kan vinden. En de absolute luxe is dat je daarvoor helemaal
niet lang of ver moet reizen, want Wallonië ligt in onze
spreekwoordelijke achtertuin. Stap dus de auto in – of de
trein! (zie p. 30) – en vertrek voor een dag, een weekend of
zelfs langer op ontdekking. Ga kajakken in groene valleien,
wandelen door dichtbegroeide bossen, fietsen op voormalige
spoorwegen, lekkere streekproducten proeven in typische
restaurantjes…
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Inspiratie vind je in dit magazine. Voor meer inspiratie kan je
een beroep doen op onze gratis brochures, waarvan je een
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Waterrijk
Wallonië

In 2019 zetten we in Wallonië
het water in de kijker.

Op p. 4 tot en met 6
stellen we je een greep voor
uit het aanbod aan leuke

Tekst: Karla Bronselaer

© WBT - David Samyn

Je kan op duizend-en-een
verschillende manieren van water
genieten. Wij geven je in ons
magazine alvast een selectie mee.

4

recreatiemogelijkheden
op en naast het water. Fietsen,
wandelen, plonsen, dobberen…
fun verzekerd!

Een pareltje uit de Laars van Henegouwen
ontdek je op p. 10 en 11: het wondermooie

Over de helende kracht van de
thermale baden en de spannende
geschiedenis van de stad Spa
vertellen we je meer op p. 22 en 23.

16
Op p. 16 en 17 nemen we je dan weer
mee op een fietstocht langs de Lesse.

© Morgane Vandeer Linden

10

© Val de Lesse

© WBT - Bruno D'Alimonte

meer van Virelles, een natuurpark op een
boogscheut van Chimay waar toerisme en
natuurbehoud hand in hand gaan.

Je fietst langs een van de mooiste
RAVeL-routes van het land doorheen
prachtige groene landschappen.

Wist je trouwens dat Spa kandidaat is
voor Unesco-Werelderfgoed?

Tot slot geven we je op p. 28 en 29
ook vijf tips om te logeren
aan het water.

Genieten maar!

28

© Stephanie Bodart

22
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FUN
OP EN NAAST HET WATER
Tekst: Kristien Hansebout

2019 STAAT IN WALLONIË IN HET TEKEN VAN WATER.
EN JE HOEFT ECHT GEEN WATERRAT TE ZIJN OM MET VOLLE TEUGEN TE GENIETEN…
DOBBEREN OP HET WATER, PLONSEN IN HET WATER… OF GEWOONWEG FIETSEN EN

© WBT – David Samyn

WANDELEN NAAST HET WATER. WAAR JE OOK VOOR OPTEERT, FUN VERZEKERD!
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LACS DE L’EAU D’HEURE
Het merencomplex Lacs de l’Eau
d’Heure is een ongerepte toeristische
trekpleister, gelegen tussen Charleroi, Philippeville en Beaumont. In de
jaren ‘70 van de vorige eeuw werd
er een stuwdam gebouwd, waardoor
er vijf meren met een wateroppervlakte van 600 hectare ontstonden.
Wie wild is van water komt hier zeker aan zijn trekken, gemotoriseerd
of met de wind in de zeilen. Je kan
er zwemmen, kajakken, paddelen,
zeilen, aquagolf spelen… Ben je iets
avontuurlijker? Dan kan je duiken of
in het Spin Cablepark waterskiën en
wakeboarden. Dit is de eerste waterskibaan ter wereld die aangedreven
wordt op zonne-energie. In het aquacenter met de reuzeglijbaan komen
kinderen ook aan hun trekken. Helemaal tot rust kom je in de wellness
met balneotherapie. Wist je trouwens
dat het heerlijk fietsen en wandelen is
langs de grillige oevers? Je passeert
baaien met dobberende zeilbootjes,
romantische strandjes en een paar
sympathieke boothuizen. Alle watersportclubs hebben er hun eigen stek.
www.lacsdeleaudheure.be

© Jean-Vincent Biron

OP VERKENNING IN DE VIROINVAL
De Viroinval is een prachtige vallei in de provincie
Namen. De Viroin kabbelt er vrolijk door een
idyllisch landschap. Het is een wandel, fiets- en
kajakparadijs met heel wat bezienswaardigheden.
Denk maar aan Vierves, een van de Mooiste Dorpen
van Wallonië. In het nabijgelegen Treignes zijn er
verschillende interessante musea. Zo maak je in
de ‘Espace Arthur Masson’ een reis door de tijd.
Je zit er op de schoolbanken van een klas uit de
jaren ’30. Ook een absolute aanrader in de buurt
is het waterpark in Nismes. In de ‘Jardins d'O’
kunnen kinderen stoeien en experimenteren met
verschillende waterspelletjes. In de schaduw van
het kasteel Licot ligt een vijverpark met kanaaltjes
en bruggetjes. Je kan er een romantische wandeling
maken of een ecologisch parcours afleggen met een
elektrisch bootje.
www.viroinval.be

RIVEO, EEN REIS DOOR DE WERELD VAN DE WATERFAUNA
Achter een geklasseerde 18e-eeuwse gevel in Hotton vind je Riveo, het
interpretatiecentrum van de rivier. Je scheept er in voor een buitengewone
ontdekkingstocht doorheen de wondere wereld van de waterfauna. In de
aquariums en een gereconstrueerde rivierarm van 12 meter leer je een
twintigtal soorten inheemse vissen uit de Ardense rivieren kennen. Het
bezoek eindigt met een interessante wandeling in de thematuinen. Je volgt
er een interactief parcours met spelletjes, raadsels en doe-momenten.
Kinderen kunnen in Riveo ook leren vissen. Succes gegarandeerd: elk kind
slaat met gemak een stevige vis aan de haak. Alle info is tweetalig. Dat is
ook het geval voor de gidsen die er werken.

© Houtopia

© Cao

www.riveo.be

HOUTOPIA, EEN PERFECTE GEZINSUITSTAP
Houtopia is een uniek belevingspark in Houffalize
waar de 5 zintuigen worden geprikkeld. Je bezoekt
Houtopia immers zonder schoenen. Binnen is er
een ontdekkingsruimte van 650 m2 met talrijke
activiteiten en zintuiglijke proeven. In de grote
buitenspeeltuin, gelegen in een meander van
de Ourthe, kunnen kinderen ravotten, rennen en
genieten van het water. Tijdens de zomermaanden
staat er een springkasteel met water, de
Houto’Splash. Je kan in de Bouncing Ball ook de
rivier oversteken. Via een avontuurlijk parcours
kom je aan de andere oever, waar een glijbaan van
meer dan 30 meter staat. Een onvergetelijke uitstap
voor kinderen van 2 tot 12 jaar, de ouders en de
grootouders!
www.houtopia.be
#WallonieWenkt | 2019 | 5
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PROVINCIAAL DOMEIN CHEVETOGNE
Chevetogne ligt tussen Ciney en Rochefort, in
het hart van de Condroz en de Vallei van de
Geuren en Smaken. Het provinciaal domein is
lichtjes heuvelachtig. Met zijn prachtige vijvers en
eeuwenoude bomen is het een van de mooiste
parken van België. Op een oppervlakte van 550 ha
zijn er zeven thematische tuinen aangelegd. Je kan
er wandelen door de bossen en tuinen, zwemmen in
het openluchtzwembad, minigolf spelen, tennissen
of een romantisch boottochtje maken. Ook in
het park kan je het NEM (Nature Extraordinary
Museum) bezoeken. In dit ongewone museum
worden natuur en verbeelding gecombineerd. Zo
maak je er kennis met het kikkerkabinet en met een
zeemeermin uit de zuiderse zeeën. Je kan de kamer
der wonderen verkennen en honderden boeken
raadplegen. In het hartje van de Esplanadetuin
ontdek je de ‘Spelonk van de Heerlijke Kennis’. Ben
je moe? Geen probleem. Een toeristisch treintje
brengt je doorheen het park. De ideale plek voor
een ontspannen dagje uit met het hele gezin!

SOURCE O RAMA IN CHAUDFONTAINE
Chaudfontaine heeft meer in zijn mars dan
alleen maar heerlijk flessenwater. Neem nu
Source O Rama. Dit verrassende museum
herbergt 2 pareltjes: het WaterHouse en
het ArtHouse. WaterHouse nodigt je uit
om een interactieve 4D-reis te maken. Je
ontdekt er welke weg een waterdruppel
aflegt, vanaf de regenwolk tot in de fles. Je
leert alles over de waterkringloop: wolken,
storm, grondwater... Maar ook het water in
het menselijke lichaam en de bestanddelen
van een watermolecule komen aan bod.
Een ludieke uitstap voor de hele familie.
Ben je ook een liefhebber van moderne
kunst? Bezoek dan ArtHouse, een museum
voor moderne kunst. Er is een permanente
tentoonstelling met originele werken van
beroemde kunstenaars: Toulouse-Lautrec,
Degas, Picasso, Matisse, Warhol, César,
Chagall, Miró, Folon, Braque, Magritte, Dali...
www.sourceorama.com
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www.domainedechevetogne.be

# NIEUW

NIEUW
in Wallonië!
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Tekst: Morgane Vander Linden

Musée L in Louvain-la-Neuve
Het universiteitsmuseum Musée L opende eind 2017 officieel
zijn deuren voor het grote publiek. Je vindt er kunstwerken
maar ook stukken uit de wetenschappelijke collecties van
de universiteit. Leuk toemaatje: als bezoeker krijg je ook de
kans om te experimenteren met artefacten in dit grootste
universitaire museum van België.

Mudia, kunst anders bekeken in Redu
Je houdt wel van kunst maar het hoeft niet zo serieus? Dan is
het Mudia helemaal iets voor jou! Een trapje dat naar een klein
schilderij leidt, een enorm touchscreen waarop een werk van
Jeroen Bosch tot leven komt, een knopje waarbij alle zaallicht
zich op één stuk van een enorm schilderij richt… Je kan het zo
gek niet bedenken of je vindt het in het Mudia.
mudia.be

© Trekking et Voyages

Wandelroute van 3 dagen in
het Woud van Saint-Hubert
Op
de
78
km
lange
bewegwijzerde
lus
‘Entre
Lesse et Lomme’ kan je drie
dagen wandelen zonder dat je
ook maar één bebouwde kom
binnenloopt. Tenzij bivakkeren
niets voor jou is; in dat geval
kan je het pad verlaten en in
een van de omliggende dorpen
de nacht doorbrengen. Hoe
dan ook, een heus avontuur
staat je te wachten!

© Château de Bioul

museel.be

walloniebelgietoerisme.be

Nieuw museum over wijn: Made in Bioul
Het wijndomein Château de Bioul in Anhée heeft nu een
ontdekkingsparcours waar je kan ontdekken hoe de wijn
gemaakt wordt: "Made in Bioul". Je ontdekt er de wijngaard
en de wijnkelder, en je krijgt uitleg over de geschiedenis
van het domein. Afsluiten doe je uiteraard met een heerlijke
degustatie.
chateaudebioul.be

Om alles te weten te komen over het Carnaval van Binche, dat trouwens UnescoWerelderfgoed is, moet je nu in het gloednieuwe Interpretatiecentrum zijn. Dat bevindt
zich in het Internationaal Carnavals- en Maskermuseum. Je kan er geluidsfragmenten
beluisteren, foto’s en documentaires bekijken, archiefstukken bewonderen… Na dit
bezoek heeft het carnaval geen geheimen meer voor jou!

© MICM

Interpretatiecentrum voor het Carnaval van Binche

walloniebelgietoerisme.be
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ONDER
ZEIL
IN DE
GAUME
Journaliste Lien nam trein, tarp
en lief mee voor een weekendje
wandelen in de Gaumestreek.
En dat bleek een perfect plan!
Tekst: Lien Lammar
Foto’s: Ellen Van den Bouwhuysen

De zon schijnt wanneer we gepakt en
gezakt van de trein stappen in Florenville.
Mét rugzak, slaapzak, zonnecrème en
reservesokken, maar zonder tent, want
dit weekend gaan we voor het eerst
kamperen met een tarp. Een tarp is een
zeil dat je zo opstelt dat je beschut bent
tegen wind en regen, en waaronder je kan
slapen. Een soort tent dus, alleen weegt
een tarp veel minder en heb je door de
open zijkant veel meer het gevoel dat je
buiten slaapt. Proefterrein is de Gaume,
de meest zuidelijke én zuiderse streek van
België. Bekend voor zijn microklimaat –
8 | #WallonieWenkt | 2019

het is er net iets warmer dan in de rest
van het land – en de huisjes uit lichte,
okerkleurige steen. Ook de abdij van Orval,
een van de trekpleisters in de Gaume die
we na 10 kilometer wandelen bereiken, is
opgebouwd uit deze steen. Samen met
andere toeristen dwalen we in stilte door
de ruïnes van het oude klooster. Bijna
duizend jaar geleden, in 1070, vestigden
de eerste monniken zich in Orval. Vandaag
kan je in de abdij het toegewijde leven van
de monniken ontdekken, geneeskrachtige
planten besnuffelen in de prachtige
kruidentuin of het beroemde bier kopen

dat de monniken in 1931 zijn beginnen
brouwen. We verlaten de abdij en trekken
door het bos richting Villers-devantOrval, een piepklein dorpje waar we onze
eerste kampeernacht zullen doorbrengen.
We mogen onze tarp opslaan in de tuin
van La Ferme Du Bois-le-Compte, een
honderd jaar oude hoeve tussen bos
en weiland. De hoeve is een stille plek
waar yogaliefhebbers, rustzoekers en
natuurmensen graag naartoe komen.
Je kan er een gastenkamer huren, maar
wij hebben een plekje gereserveerd in
de tuin, die tijdens de zomermaanden
opengesteld wordt voor stappers met een
tent. Of met een tarp, en een frisse Orval.

Een tarp is
een zeil dat je
zo opstelt dat
je beschut bent
tegen wind
en regen,
en waaronder je
kan slapen.
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De volgende dag zetten we koers naar
die we op goed geluk aanspreken. Vanop
Sainte-Cécile, een tocht die ons volgens
‘onze’ heuvel hebben we een prachtig
onze wandelgids langs kleine riviertjes,
uitzicht over de velden en dorpen. We
uitgestrekte velden en schaduwrijke
stellen onze tarp zo op dat we maximaal
bossen zal brengen. Op het bospad
kunnen genieten van onze room with a
langs de Williers, een
view. We eten een portie
We wanen ons niet
echte wildwaterbeek,
pasta en een stukje
in het noorden,
wandelen we bijna
chocolade, kruipen in
maar in het zuiden
letterlijk op de grens
onze slaapzak en liggen
van Frankrijk.
tussen
België
en
tot laat in de avond naar
Frankrijk. Een korte
buiten te staren. Onze
klim brengt ons op de Mont Mollet, waar
tent, thuis in de kelder, hebben we nog
we aan beide kanten een prachtig uitzicht
geen seconde gemist.
over de streek hebben. We dalen af en
verdwijnen tussen de bomen van het Bois
Nadat de zon zich ‘s morgens door de
du Banel, waar het heerlijk stil en koel
ochtendnevel heeft gewriemeld en we
wandelen is. De geel-witte markeringen
onder een steeds blauwere hemel een
van de regionale GR-route brengen ons
flinke portie havermout hebben gegeten,
over een zacht glooiende helling naar de
wandelen we van het pittoreske Saintesteengroeven van Fontenoille. Tussen de
Cécile door naar Chassepierre. Van dit
goudgele korenvelden, paarse bloemen
schattige dorpje op de oever van de
en slingerende zandpaadjes wanen we ons
Semois gaat het naar aardeweggetjes
niet in het noorden maar in het zuiden van
en bospaden, die ons een paar honderd
Frankrijk. Kamperen doen we die avond
meter hoger naar een plateau leiden.
op een stuk weiland van een oude boer
De bossen waarop we uitkijken, lijken
eindeloos. Beneden kronkelt de Semois
als een donkere ader. We dalen af naar de
waterkant en volgen de rivier. We spotten
bessenstruiken, houten hutjes en kajakkers
in de zon. Het pad is rotsachtig en niet
overal even gemakkelijk te bewandelen,
maar het is de inspanning waard. We
stijgen weer en worden opnieuw beloond
met een fantastisch uitzicht over het bos en
de rivier. Wanneer we in de late namiddag
het bos verlaten en Florenville in de verte
zien liggen, lijkt het alsof we een postkaart
binnen wandelen. De Gaume verwent haar
wandelaars. Kampeerders met tent of
tarp, met of zonder zin in een frisse Orval:
dit stukje zuiders België wacht op jullie.
#WallonieWenkt | 2019 | 9
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VERLEIDELIJK VIRELLES
De Laars van Henegouwen is onbekend en onbemind. En toch zijn er enkele
pareltjes te vinden. Denk maar aan het wondermooie meer van Virelles,
een natuurpark op een boogscheut van Chimay. Het is zonder enige twijfel
de mooiste ‘natuurlijke’ plas van Wallonië.

© WBT – Bruno D’Alimonte

Tekst: Kristien Hansebout

EEN BEWOGEN GESCHIEDENIS
Toegegeven, het meer van Virelles is niet
écht natuurlijk. Vroeger bestond het zelfs
niet eens. Lang geleden was hier alleen
een uitgestrekt moerasgebied. Tot de
uitbaters van een smederij in 1580 een
stuwdam bouwden op de Nicolasbeek.
Ze brachten zo een waterbekken van
50 ha tot stand. Het water leverde de
energie voor het schoepenrad dat balgen
en hamers aandreef. Later kwam er een
tweede smederij op de Eau Blanche. Het
waterbekken werd tot 80 ha vergroot. Het
meer van Virelles was geboren.
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Tegen het einde van de 19e eeuw raakten de
smederijen in verval. De vijver, eigendom
van de prinsen van Chimay, werd verpacht
voor visvangst en jacht. Vlechtwerkers
vonden op de oevers voldoende materiaal
voor het maken van manden en matten.
Het riet werd gebruikt voor daken of het
bouwen van hutten.
En toen kwam het massatoerisme...
Tussen de jaren ‘40 en de jaren ’80
werden er stranden aangelegd en
oevers gebetonneerd voor roeibootjes,

waterfietsen, zeil- en motorboten. Het
natuurlijke
evenwicht
werd
ernstig
verstoord. Met als trieste dieptepunt
het lozen van herbiciden in het meer
om de waterplanten uit te roeien die de
pleziervaart belemmerden. Het resultaat
was dat planten en vogels verdwenen, de
rietvegetatie aangetast werd en er een
enorme vissterfte plaatsvond.

In 1981 werd er een nieuwe koper voor de site gezocht. Drie
natuurverenigingen bundelden hun krachten om het domein
in pacht te nemen. Fortis (toen nog de Generale Bank),
kocht de site aan en droeg het bestuur ervan over op de drie
verenigingen d.m.v. een erfpachtovereenkomst van 99 jaar.

AQUASCOPE
In 2004 ging een ambitieus project van start: Aquascope. Er
kwam een centrum voor natuurexploratie en de natuurlijke
bermen werden hersteld (lagunes, eilandjes, oevers). Al snel
kwam er een diversiteit van diersoorten. Aquascope heeft de
ambitie om toerisme te verzoenen met milieubescherming.
En slaagt daar wonderwel in.

© WBT – Bruno D’Alimonte

EEN NIEUWE TOEKOMST

GENIETEN VAN HET LEVEN ONDER
EN BOVEN WATER
Tijdens een wandeling langs de oevers kan je door
venstertjes het onderwaterleven bewonderen. In de
museumruimte ontdek je nog meer van de wondere wereld
van de vijver. Waterdieren onthullen er hun kunstjes. Maar
er is meer. Zo kan je mee gaan vissen met de reiger of
zien hoe de jonge meesjes door hun ouders gevoederd
worden. Dit kan dankzij de livecamera’s die je toelaten in alle
discretie vogels te volgen, op de vijver of in de nestkastjes.
Je kan ook het koppel ooievaars observeren, die hier
jaarlijks in de vrije natuur hun nest maken. Het is het enige
koppel witte ooievaars in Wallonië.
Verder zijn er nog tuinen met wilde planten, een educatieve
bijenkast, een grote speeltuin en een brasserie met
panoramisch terras.

© Aquascope Virelles

IN STILTE GLIJDEN TUSSEN
DE RIETVELDEN
Wil je iets unieks ervaren? Ga dan bij krieken van de dag
aan boord van een rabaska, een grote indianenkano
met 11 zitplaatsen. Je spreekt een uur voor zonsopgang
af aan de hoofdingang van Aquascope. De mystieke
ochtendschemering is veelbelovend. De bevlogen
natuurgids loodst je over het meer tussen de rietvelden. Je
dobbert sprakeloos door deze oase van rust, een walhalla
voor natuurliefhebbers. Reserveer tijdig!
www.aquascope.be

Nog meer magie… Aan de zuidoever van de vijver kan je overnachten
in een sphair. Je logeert er letterlijk in een bubbel onder de
sterrenhemel, alleen op de wereld! Vanuit je bed kan je de vogels
observeren, zonder last te hebben van muggen, wind en regen. Er
is zelfs verwarming en een klein chemisch toilet. De kikkers wiegen
jou ’s avonds in slaap. De vogels wekken jou met hun enthousiast
gekwetter. De zonsopgang bestaat uit duizend tinten rood. Tussen
9.00 en 9.30 uur staat er voor je deur een ontbijtmand met regionale
producten. Ontbijt op bed of op je privéterras. Het grandioze uitzicht
is in de prijs begrepen!

© Aquascope Virelles

LOGEREN IN EEN SPHAIR

#WallonieWenkt | 2019 | 11

LANGS
HET KUNSTPAD
IN GESVES

© WBT – David Samyn

#WA NDE L EN

© Maison du Tourisme Condroz-Famenne

De wandeling langs het kunstpad is een van de routes uit de brochure
"15 gezinswandelingen". Tijdens deze tocht doorkruis je de boeiende
en gevarieerde Condroz. Al wandelend tussen weiden en akkers, zie je
het landschap voortdurend wisselen. Zo passeer je een oude verlaten
steengroeve maar ontdek je vervolgens ook de mooie bucolische
vallei van de Samson. En onderweg bots je op perfect in de natuur
geïntegreerde kunstwerken, zoals de vreemde boomstammen die wel
levende wezens lijken, de kathedraal van licht of de prachtige vogel
wiens geluiden weergalmen door het spel van de wind en de geest tot
rust laten komen…
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© Pierre Pauquay

Verwondering verzekerd tijdens deze
buitengewone tocht. Al wandelend door
een verrassende verscheidenheid aan
landschappen, ontdek je ook nog eens
verschillende originele kunstwerken.

TE ONTDEKKEN

VERTREK: KERK VAN GESVES
18

Harras

19

17

Kunstpad
Bois de Gesves

Kunstpad

16

20

Samson

3

R. des Fonds de Gesves

15

© Caty Laurent

21

13

Kunstpad

Fond de Gesves

4
2

12

Les Forges

1

Samson

11

7

10

Bethléem

Gesves

5

6
9

8

Monopoli museum

1

Aan de kerk neem je de chaussée de Gramptinne naar het kasteel.
Sla linksaf ter hoogte van het hek. Verderop volg je rechts de rue
Dèl Vau.

2

Ga rechts omhoog langs de rue Bouchet.

3

In het begin van de afdaling ga je niet rechtdoor maar neem
je links het pad dat boven de vallei loopt.

4

Bij het verlaten van de weg sla je linksaf en steek je de rijksweg
over. Daar volg je de stijgende weg.

5

Boven neem je rechts de rue des Moulins.

6

Verlaat de weg en ga rechts de oude steengroeve in.

7

 a weer naar de weg via de trappen langs de voormalige
G
exploitatie.

8

Neem rechts het (privé)pad over de Samson. Het komt uit
op een berijdbare weg aan de rechterkant.

9

In het sparrenbos neem je de weg die sterk hellend
naar rechts afdaalt.

10

 eem de grote weg en sla rechtsaf. Aan het kruispunt neem
N
je aan de overzijde de rue des Forges.

11

100 m verder neem je links het pad.

12

Ter hoogte van de parking ga je rechtdoor: hier zal je het eerste
kunstwerk ontdekken.

13

Verlaat de vallei van de Samson en ga rechts de steile helling op.

14

 oven zie je het beeldhouwwerk. Ga verder naar rechts op een
B
rechte weg.

15

De weg eindigt aan de rue Pré d’Amitié, sla af naar links.

16

 p het einde van de rue Fechaire volg je het pad waar zich iets
O
verder l’Oiseau bevindt.

17

Ga verder rechtdoor, langs de paardenfokkerijen.

18

 p het einde van de straat neem je rechts de rue Grande
O
Commune.

19

Kruispunt: ga verder in de rue de Brionsart.

20 Volg de grote weg, rechtdoor.
21

 a rechtdoor op de weg die je naar de chaussée
G
de Gramptinne brengt.

KUNST IN DE NATUUR
Twee voorbeelden van de kunstwerken die je
terugvindt langs het kunstpad:
‘Sans entrave’
Een werk van Caty Laurent. De lichtheid
van het werk, het silhouet van een vogel in
leisteenplaatjes, roept de vrijheid van het
vliegen op.
‘Cathédrale de lumière’
Een werk van Véronique Roland. Het glas,
het hout en het licht vormen een eerbetoon
aan het genie van de kathedralenbouwers.

© X. Willot

14

HET MONOPOLI MUSEUM
Dit buitengewone museum op 7,5 km van
Gesves toont de magie van mechanische
automaten. De draaiorgels, instrumenten
en andere orkesten laten hun klanken
weergalmen in dit karaktervol pand. Dit
magische museum zal je echt verbazen!
Het Monopoli museum is gratis toegankelijk
op afspraak, van 1 maart tot 31 oktober.
Rue du Musée 10, 5370 Barsy-Flostoy
www.musee-monopoli.be

Ontdek deze en 14 andere wandelingen
in onze brochure "15 gezinswandelingen",
beschikbaar op
walloniebelgietoerisme.be/brochures
#WallonieWenkt | 2019 | 13

#F I E TS E N

FIETSEN LANGS HET PARCOURS

LUIK-BASTENAKEN-LUIK
ONTDEK DE GRATIS FIETSKAART
Tekst: Kristien Hansebout - Foto’s: Jonas Lampens

Luik-Bastenaken-Luik – ook bekend als La Doyenne - doet al
sinds 1892 de harten van renners en koersliefhebbers sneller
kloppen. Wallonië België Toerisme (WBT) en Bahamontes
bundelden de krachten om samen het parcours van dit
wielermonument in kaart te brengen. Niet alleen de pittige
hellingen, maar ook bezienswaardigheden en cafés werden
toegevoegd. Je kan de kaart gratis aanvragen. Niets houdt
je dus nog tegen om zelf op de fiets te springen en op
verkenning te gaan! Beklim onvergetelijke ‘bergen’ (euh,
hellingen) zoals de Stockeu of de Rosier. Neem onderweg
de tijd om deze prachtige streek te verkennen. Waarom zou
je bijvoorbeeld na de beklimming van La Redoute niet de
Grotten van Remouchamps verkennen?
We serveren jou alvast enkele pareltjes: beroemde hellingen
en leuke adresjes voor een hapje en een tapje.
Bonne route!

Onderweg
fiets je langs
prachtige wegen.
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DE ENE BERG IS
DE ANDERE NIET

EEN HAPJE
EN EEN TAPJE ONDERWEG

Tijdens Luik-Bastenaken-Luik moeten de
renners heel wat hellingen overwinnen. We
laten jou graag meegenieten van enkele
kuitenbijters.

Ben je na zoveel inspanningen toe aan
een tussendoortje of een afzakkertje?
We geven jou graag enkele authentieke
adressen om je batterijen op te laden.

COL DE HAUSSIRE
Toegegeven, het is al een tijd geleden dat
de Col de Haussire nog in het parcours van
La Doyenne zat. Toch is deze klim volgens
de hellingenbijbel Cotacol de moeilijkste
van heel België. In 3,4 kilometer klim je van
223 naar 498 meter. Op de top staat een
gedenksteen voor Claudy Criquielion.

HOTEL BONHOMME – REMOUCHAMPS
In Hotel Bonhomme, vlak bij de beroemde
grotten, hangt nog de sfeer van de belle
époque. Albert I, Fernandel en Fangio
logeerden er ooit. Van op het terras heb
je een mooi zicht op de wild stromende
Amblève. www.hotelbonhomme.be

CÔTE SAINT-ROCH
De Côte Saint-Roch ligt op een steenworp
van het GH Luxemburg. Je fietst langs
weilanden en chique villa's naar de top.
Eens boven kan je bezinnen aan de kapel
van Sint-Rochus.
CÔTE DE WANNE
Niet
veel
Waalse
dorpjes
zijn
schilderachtiger dan Wanne. Op de top
staan prachtige, eeuwenoude hoeves rond
een kerk mét kerkhof. De klim vanuit GrandHalleux is misschien wel de mooiste van de
wedstrijd. Je waant je in de Pyreneeën.
STOCKEU
Nadat je Stavelot via het bruggetje over
de Amblève verlaat, doemt de Stockeu
op. Vooral het eerste stuk is moordend.
Halverwege passeer je het bronzen
monument van Eddy Merckx.
COL DU ROSIER
Je start de beklimming in Ruy, een gehucht
van Stoumont. Je fietst door de bossen tot
aan de top (570 m), waar je rechts richting
Spa volgt. Er volgt een mooie afdaling met
haarspeldbochten.
LA REDOUTE
Zowat de helft van de straten boven
het centrum van Remouchamps heet La
Redoute. De Redoute die wij kennen van
Luik-Bastenaken-Luik heet tegenwoordig
de Rue du Fond Jamin. Net voorbij een
Mariakapelletje wordt het heel steil. Zelfs
auto’s moeten er terugschakelen naar
eerste versnelling. Steek dus een tandje bij !
ROCHE-AUX-FAUCONS
Het landschap is mooi. De renners missen
het allermooiste, even voorbij de eigenlijke
klim. Maar jij niet natuurlijk! Vlak bij enkele
parkeerplaatsen aan een snelstromende beek
ligt een beslijkt bergje. Je hebt er een fantastisch uitzicht op een meander van de Ourthe.

A L’AMITIÉ - LA ROCHE-EN-ARDENNE
Aan de rotonde op de gezellige Place du
Bronze ligt het joviale café ‘A l'Amitié’. Een
jukebox, een flipperkast, lekkere biertjes en
sympathieke locals. Meer moet dat niet zijn.
VAL DE WANNE – WANNE
Op de baan van Wanne naar Trois-Ponts
ligt de langste skipiste van het land.
Zelfs zonder sneeuw geniet je van de
vergezichten op de vallei van de Amblève.
Zeker van op het terras van de kantine, een
blokhut met oude ski's en een hertenkop
aan de muur.
www.devalkart.be
BARISART – SPA
In de afdaling van de Rosier naar Spa kan
je stoppen aan de Barisartbron. Het ideale
moment om jouw drinkbus te vullen. Er is
een chalet, waar je iets kan drinken en eten.
BRASSERIE C - LUIK
In het hart van het oude Luik, vlak bij de
Montagne de Bueren, startten twee jonge
brouwers hun eigen brewpub. Je kan er het
ter plaatse gebrouwen bier degusteren.
www.brasseriec.com

De koerskaart is beschikbaar op
walloniebelgietoerisme.be/brochures
#WallonieWenkt | 2019 | 15

#F I E TS E N

OP DE FIETS
DOOR DE LESSEVALLEI

© WBT - David Samyn

Gezapig trappen door groene landschappen
met een bries in je haren. Een fijnere manier
om de Lessevallei te ontdekken bestaat haast
niet. Bovendien leidt dit parcours je langs een
van de mooiste RAVeL-routes van het land.

De ‘groene weg’ leidt ons naar de zachte heuvelhellingen
die de Lesse gevormd heeft. We fietsen doorheen
prachtige landschappen, met een rijke biotoop langs de
voormalige spoorlijn waar nu het fietspad ligt. Het perfecte
decor voor een leuk uitstapje met de kinderen! Na de
ontdekking van de RAVeL gaat de tocht naar Eprave, een
mooi dorp aan de Lesse. Wij stoppen er even om door de
straatjes te flaneren, de mooie watermolen te ontdekken
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en de brouwerij te bezoeken, de Brasserie de la Lesse
(www.brasseriedelalesse.be),
een
coöperatief
project
gelanceerd door een groepje vrienden. Zij produceert een
‘eerlijk’ bier met een uitgesproken karakter. Na Lessive, nog
zo’n schitterend dorp, volgt het parcours de Lesse die hier
lui door de weiden stroomt. In de verte ontwaren we het
koninklijk kasteel van Ciergnon, wat op het einde van deze
tocht voor een zeer romantisch landschap zorgt.

© WBT - Denis Erroyaux

© Val de Lesse

TE ONTDEKKEN…

GOED OM WETEN!

DOMEIN VAN DE GROTTEN VAN HAN
250 ha puur natuur, een wildpark en de uitzonderlijke
Grotten van Han die 3 sterren kregen in de Michelingids.
www.grotte-de-han.be

Ontdek Malagne, het Gallo-Romeins archeopark van
Rochefort, een levend openluchtmuseum met het ‘Fiets
Welkom’-label.
www.malagne.be

5,5 KM
KASTEEL VAN LAVAUX-SAINTE-ANNE
Dit weelderige kasteel herbergt drie verschillende musea.
www.chateau-lavaux.com

Voorzieningen en fietsverhuur in Rochefort en Han-surLesse.

5,7 KM
GROT VAN LORETTE
De betoverende echo’s van een klank- en lichtspel en het
opstijgen van een luchtballon, op 80m onder de grond.
www.grotte-de-han.be/nl/de-grot-van-lorette

PRAKTISCH

TOERISTISCHE INFO
Maison du Tourisme Famenne-Ardenne Ourthe & Lesse
Rue de Behogne 5 – 5580 Rochefort
Tel. + 32 (0)84 34 51 72
www.valdelesse.be

MOEILIJKHEIDSGRAAD

11

TYPE ROUTE
Verkeersluwe wegen en RAVeL.
TYPE FIETS
STB (Sport & Touring Bike).

Villers-sur-Lesse
(Rochefort)

1.15 u
39

RAVeL
38

La Lesse

RAVeL

RAVeL

La Lomme

170

Lessive

KINDEREN
Vanaf +/- 8 jaar.

Eprave

171

Départ

172

Arrivée

Départ

Han-sur-Lesse
Parking

La Lesse

VERTREK
Op de rijksweg N918, beneden Ciergnon.
Aan de RAVeL werd een vertreksite aangelegd met
een bord waarop de parcours staan afgebeeld.

BEWEGWIJZERING
Volg de knooppunten 39, 38, 170, 171 en 39.

ROCHEFORT

Villers-sur-Lesse

MOEILIJKHEIDSGRAAD
Een parcours zonder moeilijkheden op de RAVeL
en nadien op een mooie weg langs de Lesse.

PARKING
Naast de rijksweg.

STB

159

Départ
Arrivée

158
Arrivée
Parking
Domaine des Grottes
de Han
Parking

Château Lavaux-Sainte-Anne

Ontdek deze en 44 andere fietstochten in onze brochure "Heerlijk fietsen in de
Ardennen", beschikbaar op walloniebelgietoerisme.be/brochures.
#WallonieWenkt | 2019 | 17

#WA NDE L EN

NAPOLEON
ACHTERNA
Tekst: Sophie Allegaert - Foto’s: Stefanie Faveere

Meer dan 200 jaar geleden werd Napoleon in Waterloo
verslagen. Maar de regio heeft meer te bieden dan alleen
maar militaire geschiedenis. In Lasne, ooit deel van het
slagveld, ontdek je gehuchten zo welgesteld dat
de tijd er ongegeneerd kon blijven stil staan.

Glooiende bossen, rijke akkers, holle
wegen, pittoreske dorpen en bleke paadjes
met Toscaanse allures. Of welkom in Lasne,
de fotogenieke som van zes gehuchten
en in 2012 nog uitgeroepen tot de rijkste
gemeente van Wallonië. Het Latem van
Wallonië, quoi. Geen oppervlakkige
blingbling,
wel
goed
bewaarde
authenticiteit. De eeuwenoude rijkdom van
Lasne en zijn bewoners zorgde er immers
voor dat aan die gehuchten niet geraakt
werd. Geen bouwpromotoren die vrij hun
gang konden gaan, wel een stukje België
dat de tand des tijds in stijl doorstond.
Passend in dit onaangeroerde verhaal
zijn de sentiers of paadjes die Lasne
doorkruisen. Een kronkelend netwerk van
onverharde - of kasseiweggetjes, goed
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voor 160 km. Samen vormen ze een labyrint
van smalle paden die je nu eens langs
beken, tussen weides of via achtertuinen
doorheen Lasne leiden. Houten pijlen,
soms ietwat verdoken opgesteld, tonen
de weg naar die smalle, mansbrede
paadjes. We stijgen tussen boomwortels

"Een stukje België
dat de tand des tijds
in stijl doorstond"
en groene mosmuren, zakken met onze
enkels in het bladerdek, passeren een serre
die opgetrokken is uit gerecupereerde
deuren en vensters en wanen ons in een
sprookjesland. We laveren tussen een
jaloersmakende want eindeloze tuin,

Een labyrint van smalle paden die je nu eens langs
beken, tussen weides of via achtertuinen doorheen
Lasne leiden.

Meer info op waterloo-tourisme.com

compleet met cipressen, zwembad en
een gemotoriseerde tuinman, en een
weide vol opgeschrikte hertjes die haastig
wegvluchten terwijl de boerenknollen
naast hen met moeite opkijken. Daarna
gaat het via een zilverberkbos omhoog
om in het dal een meer en wat dorstige
paarden op te merken. We gluren binnen in
tuinen die we onszelf toewensen, passeren
kapelletjes en droomhuizen en wisselen
holle wegen af met een modderpoel die
zowel uitdaging als gepruttel garandeert.
In het witgekalkte Ohain wordt duidelijk
dat dit charmante kasseidorp uitsluitend
perfect gerestaureerde huizen telt. Half
ingezakte krotten vallen hier niet te
bespeuren. Elegante burgerwoningen

achter smeedijzeren hekken dus tot aan
de Place Communale, thuis van een kiosk,
twee kanonnen en Boulangerie Michel.
Wij komen buiten met een heerlijke flan
die geen lang leven beschoren is. Achter
de statige huizenrij ligt bovendien een
smal pad dat ons alweer in stijl naar het
zoveelste idyllische landschap brengt. Een
wild natuurparadijs dat dankzij kniehoge
hagen en hekken enigszins ingetoomd
wordt. Helemaal beneden wacht le
Smohain, een zijrivier van de Lasne.
Slechts eenmaal moet er een weg van
enige omvang gekruist worden en daarna
worden we meteen beloond met vijvers,
meren, kronkelende beken en een collectie
argwanende rammen met gekrulde hoorns.
Helemaal opgeladen door urenlang in het

groen te vertoeven, besluiten we dat geen
trip in deze kontreien compleet is zonder
een bezoek aan die Leeuw van Waterloo.
En hoewel we er al 12 km op zitten hebben,
bedwingen we enthousiast de 226 treden
om boven het panorama te zien dat zich in
1815 voor Napoleon ontvouwde. 300.000
mannen uit 7 naties streden hier tegen
elkaar en een eenvoudig bord maakt
duidelijk wie in dit enorme slagveld waar
gepositioneerd was. De afloop is gekend,
maar wie wil ervaren hoe het er op dat
slagveld aan toe ging, compleet met
gejoel, geschreeuw en gebulder, vindt zijn
gading in het Panorama. Dit enorme fresco,
110 meter breed en 12 meter hoog, werd
ontworpen in 1912 en blijft indrukwekkend.
Zelfs in deze digitale tijden….
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#ONTDE K KEN

WALLONIË 
MET KINDEREN
Journaliste Kristien In-‘t-Ven en fotografe Greetje Van Buggenhout krijgen maar
niet genoeg van Wallonië. Voor hun boek ‘België voor kinderen en hun baasjes’
trokken ze samen met hun kinderen al uitgebreid door het zuiden van ons land.
En dat blijven ze doen, want ze vinden altijd wel een goede reden. Een rondje
langs de provincies levert alvast volgende kindvriendelijke tips op:
Tekst: Kristien In-‘t-Ven - Foto’s: Greetje Van Buggenhout

1

1

2

OP WANDEL MET EZELS
IN DE FAMENNE

Wie zin heeft om de glooiende Famenne eens op een andere
manier te verkennen, is bij Alain en Didi aan het juiste adres. Het
koppel deelt z’n liefde voor ezels via Escap’ânes, waarmee ze
wandelingen in de streek op touw zetten, gaande van een halve
dag tot trektochten van drie dagen. Wij trokken onze laarzen
aan en gingen een middag op stap met ezels Jeannot en Myrtille,
die er zelf duidelijk ook zin in hadden. Alain en Didi zorgden
voor een picknick, en Jeannot was zo vriendelijk om die op zijn
rug te dragen. Alleen al het borstelen en verzorgen van de ezels
was een hoogtepunt voor de kinderen. Onderweg ontdekten
we aan een heerlijk rustig tempo de vlakbij gelegen vallei van
de Fond des Vaulx en het landschap van de Calestienne.
www.escapanesfamenneardenne.be
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3

2

ONDERGRONDSE ONTDEKKINGEN
IN BLEGNY MIJN

De oude mijn van Blegny is de enige in België waar je nog echt
in kan. De als Unesco-Werelderfgoed erkende site geeft een
goed beeld van de geplogenheden van de steenkoolwinning
in Europa. Niet voor mensen met claustrofobie! Je daalt
met de liftkooi af tot op 60 m diepte, en kan je dus wel een
beetje voorstellen hoe het destijds voor de mijnwerkers moet
geweest zijn. De rondleidingen door ex-mijnwerkers zijn
pakkend, onderhoudend en bij momenten hilarisch. Het geheel
is ook erg kindvriendelijk opgevat, wat dit een uitstekende
bestemming maakt voor de hele familie.
www.blegnymine.be

3

MUZIEK MAKEN IN HET MAISON
DE LA PATAPHONIE IN DINANT

In Dinant ontdekten we een waar bolwerk van verbeelding,
waar iedereen welkom is om mee muziek te komen maken.
En dat hoeft niet op de klassieke manier: in het charmante
Maison de la Pataphonie komen zelfs fietsvelgen en
bezemstelen van pas. Alles draait rond klank produceren
op de meest onverwachte manieren, zonder toonladders
of andere theorie. Drijvende kracht achter deze muzikale
onderneming is componist en uitvinder Max Vandervorst.
Alles is muziek, vindt hij, en dat kunnen we na een wervelende
workshop alleen maar bevestigen. De kinderen leven zich uit
op een vrachtwagenwiel, verwarmingsbuizen, kokosnoten,
waterflessen en zuurkoolblikken. Een muzikale middag om
nooit meer te vergeten.

De ruïnes van de Abdij van Villers-la-Ville vormen het ideale
decor om kinderen op zoek te laten gaan naar het geheim van
Radulf. Een leuk uitgewerkt boekje biedt de jonge bezoekers
een reeks opdrachten, waarvoor ze alle hoeken en kanten van
de sfeervolle, groene site (ruim 100 ha) moeten uitpluizen. Het
parcours is opgedeeld in zo’n 15 etappes en zorgt ervoor dat
het jonge grut zich geen seconde verveelt. Af en toe zijn er
ook voorstellingen en tentoonstellingen op de site.

Vanaf 6 jaar. Reserveren noodzakelijk. www.pataphonie.be

www.villers.be

4

5

4

5

OP ZOEK NAAR HET GEHEIM VAN
DE ABDIJ VAN VILLERS-LA-VILLE

LOGEREN IN DE AUBERGE DE L’ABBAYE IN GOZÉE

Logeren met panoramisch zicht op de
ruïnes van de Abdij van Aulne? Dat doe
je in de Auberge de l’Abbaye, in het oude
poortgebouw van de abdij, geklasseerd
als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Ze
dateert uit de 7e eeuw en is daarmee een
van de oudste cisterziënzerabdijen van ons
land. De omgeving is verrassend idyllisch
en vanuit je bed hoor je de Samber ruisen
en de vogels fluiten. Ontbijten doe je in het
zaaltje beneden, waar ook een hele stapel
brochures te vinden is om de omgeving te
verkennen. Zoals een kaart met drie mooie

wandelroutes, waar zelfs kinderen geen nee
tegen zeggen. Het traject ‘Sur les traces de
Louis l’Ermite’ is 7 km lang en neemt je mee
langs de vijvers die ooit door de monniken
werden aangelegd. Verder is er een 2 km
lange route langs een gefossiliseerde zijarm
van de Samber. Een derde wandeling neemt
je mee langs de Haute Sambre en daarna
het bos in. Hier passeer je de sluis van Trou
d’Aulne, een pittoresk plekje waar de tijd
lijkt stil te staan.
www.aubergedelabbaye.be

Meer gezinsactiviteiten
vind je op onze website, onder
"Wallonië voor" > "gezinnen".
walloniebelgietoerisme.be
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#WAT E RRIJ KWAL LONI E

SPA

2019 IS IN WALLONIË UITGEROEPEN TOT
HET JAAR VAN HET WATER. HOOG TIJD
DUS OM EEN BEZOEK TE BRENGEN AAN
SPA OM ER DE HELENDE KRACHT VAN DE
THERMALE BADEN TE ERVAREN ÉN DE
SPANNENDE GESCHIEDENIS VAN DE STAD
TE ONTDEKKEN. DAT SPA MEER IS DAN

EEN WELDADIGE

HET WERELDBEROEMDE FLESSENWATER,

STAD

ONTDEK JE METEEN. WIST JE TROUWENS
DAT DE STAD SAMEN MET ANDERE
HISTORISCHE THERMALE STEDEN, ZOALS
BATH, VICHY EN BADEN-BADEN KANDIDAAT
IS OM DE UNESCO-WERELDERFGOEDPLUIM
OP ZIJN HOED TE STEKEN?

Tekst: Kristien Hansebout

TERUG IN DE GESCHIEDENIS
Spa exporteert in de 16e eeuw al water. In het begin alleen
in omliggende gebieden, later in heel Europa. De stad neemt
in diezelfde eeuw een hoge vlucht. Veel mensen komen er
kuren. Spa wordt een populaire ontmoetingsplaats voor de
adel en de Europese burgerij. Gekroonde hoofden, beroemde
personages, de clerus en de rijke burgerij…
Ze laten zich bij hun aankomst allemaal inschrijven op de “Lijst
van Heren en Dames”, die elk jaar uit 600 tot 1200 kuurgasten
bestaat, los van hun gevolg. Het zijn hallucinante cijfers voor
de kleine Ardense stad. Keizer Jozef II geeft Spa na zijn bezoek
in 1781 de bijnaam het “Café van Europa”.

Veel beroemdheden passeren de revue, zoals Victor Hugo,
Tsaar Peter de Grote en Alexandre Dumas. Maar ook de
koninklijke familie van België voelt er zich thuis. Koningin
Marie-Henriëtte woont er meerdere jaren en overlijdt er
in 1902. Een belangrijke bron luistert nog steeds naar haar
naam: de Marie-Henriëttebron.
Het is trouwens ook in Spa dat het oudste casino van de
wereld ontstaat (1763). De term ‘Spa’ raakt zo ingeburgerd
dat ondertussen het kuurtoerisme in verschillende talen
ernaar vernoemd wordt.
Maar ook deze prachtige stad ontsnapt niet aan de
omwentelingen en revoluties. De kuurgasten zakken steeds
minder af naar de Ardennen. Gelukkig komt er op het einde
van de 19e en aan het begin van de 20e eeuw een kentering.
Er zijn heel wat nieuwe projecten, zoals de Paviljoenen (1878),
de Pouhon Peter de Grote (1880) en de Thermen (1862). Het
indrukwekkende gebouw met maar liefst 54 baden is nog
steeds te zien. De stad moderniseert verder maar de ‘Grote
Oorlog’ gooit roet in het eten. Spa wordt tijdens WO I een
groot hospitaal van het Duitse leger.

© WBT – Morgane Vander Linden

In het interbellum komt er licht aan het einde van de tunnel. In
april 1921 wordt de firma Spa Monopole opgericht. De handel
in water neemt industriële proporties aan.
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Na WO II neemt het sociaal kuurtoerisme toe. Op het einde
van de jaren ‘80 stopt de sociale zekerheid de gedeeltelijke
terugbetaling van thermale kuren. Een serieuze bedreiging!
De stad en de firma Spa Monopole, concessiehouder van
het kuuroord, beslissen om een nieuw thermaal centrum te
bouwen, boven op de heuvel. De “Thermen van Spa” zorgen
sinds 2004 voor een nieuw elan.

© WBT – Joseph Jeanmart

© WBT – Morgane Vander Linden

NIEUWE THERMEN
De Thermen van Spa combineren welzijn met traditioneel
thermalisme. Je kan er een duik nemen in het thermale
zwembad of ontspannen in de turfbaden, jaccuzzi’s,
sauna’s en hammams. In ‘L’Institut by Thermes de Spa’
kan je genieten van een massage, balneotherapie en
allerhande schoonheidszorgen. Er zijn 60 individuele
behandelingskamers en ontspanningsruimtes.
www.thermesdespa.com

Alles wat je altijd al wilde weten over ‘wassen en plassen’
kom je te weten in dit kleine, sympathieke museum. Je
kan er elke zondag van 14.00 tot 18.00 uur terecht om
alles te leren over de geschiedenis van het wassen van
kledij van de oudheid tot nu. Verschillende wasmachines
uit de dozen blijken nog steeds te werken. Ook de
strijktechnieken en de evolutie van de zeep worden er
uitgelegd. En dat niet alleen in onze contreien, maar
ook in verschillende andere continenten. Je vindt het
museumpje in een oud schoolgebouw, vlakbij het
centrum.

© FTPL – P. Fagnoul

WASMUSEUM

www.walloniebelgietoerisme.be

Spa heeft heel wat bronnen, die we in het Waals
“pouhons” noemen. Denk maar aan die van Peter de
Grote, gelegen in het hart van de stad, in het gebouw
van de toeristische dienst. Ga ook op ontdekkingstocht
in de omgeving. De bronnen van Barisart en Geronstère
liggen verscholen in de bossen.
www.spatourisme.be

© WBT – Morgane Vander Linden

DE BRONNEN
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RAEREN

GROENE LEVENSADERS
IN RAEREN LIGT EEN LANDSCHAP VAN WEIDEN, VAN ELKAAR GESCHEIDEN DOOR HEGGEN MET
VEESLUIZEN MET HOUTEN OPSTAPJES: DE ÉCHALIERS. OVER SMALLE PAADJES TUSSEN DE HOUTKANTEN
TREK JE DIEPER EN DIEPER EEN WEIDSE LANDELIJKE OMGEVING IN.
Tekst en foto’s: Pierre Pauquay - Vertaling: Wieland De Hoon

Vanaf het mooie kasteel met zijn
bijzondere verzameling aardewerk gaat
de tocht oostwaarts, richting grote
buur Duitsland. Het dorp Raeren strekt
zich met zijn versnipperde gehuchten
uit zover het oog reikt. Uitgestrooid
over het groene landschap volgen de
buurtschappen elkaar op, zoals het
vreedzame Botz waar we doorheen
wandelen. Want dat is het ritme van
deze route: hier en daar wat huizen, er
tussenin schattige paadjes doorheen
bloemenweiden.

Hier krijgt
het pad
plots een
speels kantje.
Die variatie openbaart zich pas echt
wanneer we een open landschap
omzoomd door prachtige heggen en
houtkanten bereiken. We stappen langs
de Iterbach, een stroompje dat de
vruchtbare grond van de valleibodem
afvoert. Hier krijg het pad plots een
speels kantje: je komt de weilanden in
en weer uit via de veesluizen met hun
houten opstapjes. Op het platteland
zijn veel paden en wegels doorheen de
weiden verdwenen door jaar-in-jaaruit-oogsten. Dankzij de uitgezette en
bewegwijzerde wandelingen worden
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deze lokale voetpaden – vaak
erfdienstbaarheden – tussen de dorpen
opnieuw onderhouden. Dat kan enkel
door er constructies op te plaatsen
waarover de wandelaar de afsluiting of
de heg rond een weide kan oversteken
zonder het vee te laten ontsnappen.
Zo’n veesluis kan een houten ladder,
een poort of een stalen rooster zijn.
Dankzij deze leuke doorgangetjes
kunnen we boomgaarden en weiden
doorsteken zonder bang te hoeven zijn
voor prikkeldraad en kleerscheuren.
De met heggen bezaaide weidelandschappen zijn een zegen voor het
behoud van de biodiversiteit en de
schoonheid van het landschap. In de
lente serveren de heggen je een zee
van meidoorns en rozenbottels, fel
oplichtend in de voorjaarszon. Ze zijn
meer dan een fraai decor, want groenlingen en goudvinken doen zich volop tegoed aan de bessen. Bij de oude
spoorlijn leiden de natuurcorridors ons
het bos in. Oude opslagtanks, kabels
van de seinpalen en afgedankte locomotieven getuigen van het hectische
grensstation dat dit ooit was. Nu heerst
hier enkel nog stilte.
De
voormalige
Vennbahnspoorlijn
waarop stoomlocomotieven hun roet-

wolken uitspuugden boven deze groene streek is een trage RAVeL-route
geworden die kriskras door het bos
slingert.

Heel leuk om de
oude bekende weiden
weer in te duiken via
de veesluizen.
Vlakbij de spoordijk buigt het pad af
naar Rott. Vanaf de top dalen we
geleidelijk af naar het dorp aan de
bosrand. Heel leuk om de oude bekende
weiden weer in te duiken via de
veesluizen… en des te leuker wanner
het je begint te dagen hoe gezond de
biodiversiteit hier blijft dankzij de
heggen. Tussen de uitgestrekte weiden
en akkers vervolgen we onze weg.
Bosjes, struweel en boomgaarden
zorgen voor een levendig bespikkelde
horizon. Op het einde van de rit spelen
we weer haasje-over, van perceel tot
perceel, over alweer een houten
opstapje dat je in de zoveelste wilde
bloemenzee doet landen…
De dag loopt op zijn einde, het laatste
rooster wijst je de weg naar Raerendorp via een mooi pad waarmee je
afscheid neemt van de wiegende
weiden.

Reybach

Kasteel
Raeren
Iterbach
Botz
Neudorf
Station
RAVeL

Rott

RAVeL

BESCHRIJVING VAN DE WANDELING
BEWEGWIJZERING - BLAUWE RUIT.
STARTPUNT
Loop langs het kasteel en de slotgrachten naar het pad aan de
rechterkant.
(GPS-coördinaten: 50.6785 – 6.122)

TIPS
Trek wandelschoenen aan. Eetgelegenheid op het einde van de
wandeling bij Zahlepohl, tegenover het kasteel.
MOEILIJKHEIDSGRAAD
8 km. Niet zo’n lastige wandeling. Kom naar Raeren in de lente
wanneer je op de koop toe zeeën van wilde bloemen in de
weiden cadeau krijgt.
TOTAAL HOOGTEVERSCHIL
120 m.
Je komt de weilanden in en weer uit via de
veesluizen met hun houten opstapjes.

Kaart: IGN 1/25.000 Land van Eupen en Geuldal

KASTEEL RAEREN
Raeren was in de 14e en 15e eeuw een van de belangrijkste
keramiekcentra in Europa en richtte zich daarbij sterk op
het aangrenzende Rijnland. Het grensdorp leefde bijna
uitsluitend van dit ambacht en voorbeelden werden over de
hele wereld teruggevonden. De traditie wordt gehighlight in
het 14e-eeuwse kasteel met een expo van meer dan 2000
objecten, een dwarsdoorsnede van de knowhow van de
pottenbakkers van Raeren.
www.toepfereimuseum.org
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DE 

LEKKERSTE KANT

© Bart De Landtsheer

VAN WAALS-BRABANT

© WBT - JP Remy

Louvain-la-Neuve – Chaumont Gistoux: 39 km

Tekst: Bart De Landtsheer

Het hart van Waals-Brabant ligt op nauwelijks tien
minuutjes rijden van de Brusselse Ring. Maar eerst
moet je nog door een smal strookje Vlaanderen
vooraleer je – letterlijk een afrit verder – tegen een
joekel van een bord aankijkt: WAALS-BRABANT. 
We slaan afrit 5 op de A4 over en kiezen voor
de N238 die naadloos aansluit op afrit 6. Eerste
halte: restaurant ‘Le Petit Vingtième’.

Toegegeven, ‘Le Petit Vingtième’ is geen écht restaurant
maar de ‘kantine’ van Musée Hergé. Op deze bijzondere
plek kan je op drie verdiepingen door de Avonturen
van Kuifje wandelen en tegelijk kennismaken met alle
andere personages van striptekenaar/scenarist Hergé.
Het asymmetrisch interieur verwijst ondubbelzinnig naar
de Klare Lijn en voor het inkleuren heeft men duidelijk
uit Hergé’s karakteristieke kleurenpalet geput. Je hebt
vervolgens niet veel fantasie meer nodig om als een
personage door het museum te flaneren en de veelzijdigheid
van het creatieve genie Hergé te (her)ontdekken. Ook niet
te versmaden: het obligate museumwinkeltje. Voor fans
van het genre een plek die gegarandeerd een aankoop
afdwingt. In ons geval het zoveelste beeldje van Kuifje.

SPOORLIJN DWARS DOOR DE ABDIJ

© WBT - Morgane Vander Linden

Vanuit Louvain-la-Neuve leidt de N25 ons naar Court-SaintEtienne waar we via de N275 naar de indrukwekkende
ruïnes van de Abdij van Villers rijden. De teloorgang van het
monumentale complex leest als een bouwvallig scenario
met onwaarschijnlijke plotwendingen. Een spoorweg
dwars door het domein? Een handelaar die segmenten van
de abdij verkocht als bouwmateriaal? Het verval werd pas
een halt toegeroepen toen de Belgische Staat in 1893 de
abdij in handen kreeg.
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Ondanks het feit dat Sint-Bernardus deze abdij samen met
monniken van de orde der cisterciënzers stichtte (1146),
tref je hier geen trappist aan. Wat ze destijds wél maakten,
was wijn en die traditie werd in 1990 weer opgepikt toen
een groep gepassioneerden de voormalige wijngaarden
weer tot leven wekten. Idem dito voor de brouwerij die
ruim twee eeuwen droog stond; sinds 2014 vloeit er weer
abdijbier op de site.

© Bart De Landtsheer

FRANSE MILITAIRE
BEGRAAFPLAATS
Op onze volgende halte, Chastre, duiken we in de meer
recente geschiedenis. Chastre is bekend van onder meer
de Franse militaire begraafplaats waar gesneuvelden uit
WOI en WOII rusten. Meer weten? Spring eens binnen in
het ‘Frans Museum’ dat meteen na WOII werd ingericht in
een lokaal schooltje.
Na een moment van stilte rijden we langs kronkelende
wegen naar de ruïnes van het middeleeuwse kasteel
van Walhain. Drie welgemikte selfies later springen we
binnen bij Smartmush, een zogeheten eco-pedagogische
paddenstoelenkwekerij. Anders gezegd: hier kom je alles
te weten over de wonderlijke wereld van de paddenstoelen
én je kunt ze er ook kopen.

TAART EN GEBAK
Tot slot stellen we onze GPS in op Chaumont-Gistoux
waar we afronden met de zoete en hartige specialiteiten
van Les Tartes de Chaumont-Gistoux. Het uitbundige
interieur lijkt op een spelletje Twister maar wat in het
atelier onder de winkel wordt gemaakt, wordt gesmaakt
tot ver buiten de dorpsgrenzen, zelfs landsgrenzen.
Bovenaan ons verlanglijstje: hun fameuze suikertaart.
We kiezen voor bruine suiker en laten de taart alvast in
stukken snijden. Kwestie van die avond meteen aan de
degustatie te kunnen beginnen. Heerlijk!
Ontdek deze en 27 andere smulroutes in onze brochure
"28 smulroutes", beschikbaar op
walloniebelgietoerisme.be/brochures

HET LEKKERSTE UIT DE REGIO
Walhain: van shiitakes tot roze oesterzwammen bij Smartmush.

Chaumont-Gistoux: de fameuze taarten van Les Tartes de
Chaumont-Gistoux, artisanale producten op basis van geit (burgers!)
en geitenmelk bij Altitude 150 en bloedworst, paté en kalfskop bij
Boucherie à la Ferme.
Louvain-la-Neuve: rood fruit, groene asperges en witloof bij Les
Délices de Pinchart en de verschillende Bush-bieren bij microbrouwerij
Le Brasse Temps.

© Bart De Landtsheer

Villers-la-Ville: de abdijbieren Lumineuse, Ténébreuse, Cuvée des
Hostieux Moines en T’Serclaes, Clos de Villers-la-Vigne (witte en rode
wijn) en Bâton de Saint-Bernard (licht gerookte worst van varken met
hazelnoten en abdijbier).
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LOGEREN
AAN HET
WATER
Behalve wandelen en fietsen langs het
water, is het ook een fantastisch idee om
je te slapen leggen in een kamer naast een
meer of een rivier. Wij lijsten enkele adresjes
op waar het water voor een prachtig uitzicht
zorgt of voor heerlijk rustgevend gekabbel.

© Stephanie Bodart

Tekst: Morgane Vander Linden

AQUALODGE
Vlakbij Maredsous, ergens tussen de velden, vind je een
vijver met zes paalhuisjes op het water. Dit zijn niet zomaar
enkele chalets. Zodra je een kijkje neemt binnen in een van
deze hutjes, kom je in een soort sprookjeswereld terecht. De
wel heel organisch gevormde houten elementen die je er
terugvindt, in combinatie met de rustieke inrichting en een
eigen balkonnetje, maken van dit huisje de perfecte plek om
een weekendje weg te dromen.
aqualodge.be

© Aqua Lodge

Ermeton-sur-Biert

LE VIEUX MOULIN
Een goede vaste waarde in de Oostkantons is het hotel Le
Vieux Moulin in Bütgenbach. De kamers zijn er stijlvol klassiek
met een vleugje moderniteit. Het domein is heerlijk groen en
vlak naast het hotel ligt een prachtige vijver die het plaatje
volledig maakt. Doordat het karakteristieke oude gebouw uit
verschillende onderdelen bestaat, oogt het niet groot maar
juist heel gezellig. Hier kom je om te ontspannen.
levieuxmoulin.be
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© Christiane Schweitzer

Bütgenbach

CHÂTEAU DU LAC

© MTAB

Genval
Het eerste vijfsterrenhotel van Wallonië, en nog steeds een
van de enige twee, bevindt zich op een droomlocatie. Midden
in het groen ligt het kasteel te pronken naast het meer van
Genval, met zijn karakteristieke fontein. Het prachtige uitzicht
op het water doet je helemaal tot rust komen. En alsof dat
nog niet genoeg is, kan je ook nog terecht in de thermen van
het hotel. Een relaxatiezwembad met een zalige temperatuur
van 30°, de heerlijke bubbels van de jacuzzi of de intense
stoom van de hamam? Jij kiest. Genieten doe je hoe dan ook.
martinshotels.com

GOLDEN LAKES VILLAGE

Houffalize

Boussu-lez-Walcourt

Hutjes zijn niet meer wat ze geweest zijn. Wanneer je de
Cabanes de Rensiwez ontdekt, zal je daar ook niet rouwig om
zijn. Deze houten ‘cabanes’ midden in het bos zien er namelijk
adembenemend uit. Met echte boomstammen die binnenin
de constructie ondersteuenen en houten badkuipen, hebben
deze hutten alles in huis om hun bezoekers te charmeren. Als
absolute bonus liggen drie van de hutten langs de oostelijke
Ourthe waar die op haar mooist is. Ook de kinderen vinden
deze plek de max!

De Meren van L’Eau d’Heure vormen de grootste merensite
van het land. Het is een unieke plak in België waar je
terechtkan voor heel wat activiteiten op en naast het water:
aquagolf, waterski, ziplinen over het meer, zwemmen…
De perfecte locatie om er even tussenuit te zijn. Een van
de opties om te logeren is het vakantiedorp Golden Lakes
Village, met prachtige vakantievilla’s aan het water. Deze
comfortabele verblijven vormen de perfecte uitvalsbasis voor
talrijke wateractiviteiten. Plezier én ontspanning verzekerd!

lescabanesderensiwez.be

goldenlakesvillage.be

© Golden Lakes Village

CABANES DE RENSIWEZ
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Luik

Met de 

trein

naar 

Durbuy

Wallonië
TOEGEGEVEN, JE GERAAKT NIET OVERAL IN WALLONIË MET
HET OPENBAAR VERVOER. HET AANBOD AAN BUSSEN EN
TREINEN LIGT ER LAGER DAN IN VLAANDEREN. TOCH ZIJN ER
OOK HEEL WAT PLEKJES WAAR JE WÉL GERAAKT ZONDER
DAT ER EEN AUTO AAN TE PAS KOMT. HELEMAAL IN DE GEEST
VAN HET OPKOMENDE ‘SLOW TOURISM’ EN DE AANDACHT
VOOR DUURZAMERE VORMEN VAN REIZEN, GEVEN WE JE HIER
GRAAG ENKELE TIPS VOOR TREINREISJES NAAR WALLONIË!

CITYTRIPS IN WALLONIË
Het makkelijkste te bereiken met de trein zijn de grote steden.
Vanuit Brussel doe je er maximum een dik uur over om Luik,
Namen, Bergen, Doornik, Charleroi of Nijvel te bereiken.
In Luik-Guillemins beland je bij aankomst trouwens meteen in
het prachtige Calatrava-station.

Dit is maar een greep uit het aanbod. Check zeker nmbs.be
om andere treinreizen uit te stippelen. Met een railpass
betaal je als volwassene boven 26 jaar € 8,3 per rit tussen
twee willekeurige Belgische stations.
Plan je een treinreisje naar Wallonië en wil je weten wat
je zoal kan bezoeken zonder auto vanuit je bestemming?
Bezoek dan zeker onze website of stuur ons een mailtje.
info@walloniebelgietoerisme.be
walloniebelgietoerisme.be

DINANT
Als je met de trein een half uurtje doorreist vanuit Namen,
kom je in het mooie Dinant terecht, goed voor gezellig flaneren langs de Maas, een bezoekje aan de citadel en een tocht
met elektrische bootjes die je zelf mag besturen!

DURBUY
Dit ligt nog een eindje verder, maar is toch perfect doenbaar.
Vanuit Brussel heb je een overstap in Marloie, om vervolgens
tot in Barvaux te sporen. Daar brengt een shuttlebusje van de
TEC (de Waalse tegenhanger van De Lijn), je aan € 2 recht
naar het idyllische centrum van Durbuy.

Tekst en foto's: Morgane Vander Linden
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Dinant

#SOCIAAL

OP DE

BLIJF
HOOGTE

VOLG
ONS OP...
Echte Ardennen en veel meer

@wallonie.ardennen

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

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

h Ontvang je onze nieuwsbrief al?
Schrijf je vandaag nog in via onze
website en ontvang maandelijks de
leukste tips, de laatste toeristische
nieuwtjes en aanbiedingen.
walloniebelgietoerisme.be/nieuwsbrief
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ONTDEK OOK ONZE ANDERE PUBLICATIES
Zin in nog meer ontdekkingen?
Hieronder vind je een selectie van publicaties die je op onze website kan downloaden of bestellen.

Wandelen & Fietsen
20 onvergetelijke wandeltochten
Grote routes, kastelen, ongewone locaties, erfgoed, geschiedenis, adembenemende landschappen, leuke dorpen… Er zijn evenveel thema’s als routes.

Wandeltochten in de Ardennen
26 tochten in de Ardennen en alle uithoeken van Wallonië om een fraaie
natuur en golvende landschappen te ontdekken.

20 niet te missen fietstochten
In Wallonië komt elke fietsliefhebber aan zijn trekken. Of je nu denkt aan
een gezinstocht van enkele kilometers of er een paar dagen met de fiets op
uit wil trekken, er is voor elk wat wils.

La Meuse à Vélo - Langs de Maas met de fiets
Volg de loop van de Maas van bron tot monding of andersom en beleef
155 km fietsplezier met veel mooie plekjes en gezellige steden en stadjes
onderweg.

Fietsroutes Unesco-Werelderfgoed
Maak een reis door de tijd langs Unesco-erfgoed. Verken op je eigen tempo
de historische en landschappelijke rijkdom van de Ardennen en Wallonië.

Ontdekken & Logies
Met de motor door de Ardennen en Wallonië
Vijf motorroutes door de Ardennen en Wallonië leiden je langs mooie
wegen en bijzondere locaties. Geniet van het bochtenwerk en de uitzichten
dankzij het prachtige heuvellandschap.

Campings en zones voor campers in Wallonië
Wallonië is een ideale kortbij bestemming voor een vakantie op een camping
of met de camper. Ontdek onze selectie toegankelijke en uitgeruste
kampeerterreinen en camperplaatsen.

Wallonië, land van kastelen
Langs uitgestippelde autoroutes ontdek je heel wat kastelen. Voor elk van
de circuits wordt een fiets- en wandelroute aangeboden rond een befaamd
Waals kasteel.

Ontdek 22 Waalse steden
Charmante stadjes, culturele of kunststeden… In deze boekjes ontdek je
activiteiten, niet te missen bezoeken, leuke adresjes en gastronomische tips.

Echte Ardennen en Waalse Steden
Laat je verrassen door de verbazingwekkende diversiteit van Wallonië.
Ontdek het erfgoed, de steden en dorpen en onze selectie ideeën voor
uitstappen en verblijven.

walloniebelgietoerisme.be/brochures

