
Van 10 tot 20 km

20 onvergetelijke  
wandelingen 
20 onvergetelijke 
wandelingen 
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Beste wandelliefhebbers, 
deze brochure wordt de rode 
draad voor jouw tochten 
naar nieuwe avonturen. 

Lange routes, kastelen, buitengewone 
locaties, erfgoed, geschiedenis, adem- 
benemende landschappen, leuke dorpen… 
Er zijn evenveel thema’s als routes. En  
waarom jouw wandeling niet verlengen 
met een cultureel bezoek, een proeverij  
van streekspecialiteiten of een extra 
nachtje in een typisch logement?

Een complete en originele manier 
om Wallonië te bezoeken tijdens een 
daguitstap of een weekend… alleen, als 
koppel, met het gezin… in de zomer en in de 
winter… met een klein of groot budget.

De moeilijkste opdracht is kiezen uit het 
ruime aanbod! 

Wij wensen jou alvast  
leuke ontdekkingen toe…
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De Grote-Routepaden 
(GR)
Meer dan 60 jaar geleden werd de Vereniging 
van GR-paden opgericht. Alleen al in Wallonië  

en in Brussel is er netwerk van meer dan  

5.000 km bewegwijzerde paden ontwikkeld.  

De organisatie wil het wandeltoerisme promo- 

ten, aanmoedigen en gemakkelijker maken. 

Er zijn meerdaagse routes, dagwandelingen  
(15 tot 25 km) en speciale wandelingen voor  

gezinnen (7 tot 10 km) uitgewerkt. Download 

gratis de GPX-tracks of koop de topogidsen  

die te koop zijn via de website:  

www.groteroutepaden.be 

De bewegwijzering van de GR-paden is  

permanent en gestandaardiseerd. Maak je dus 

geen zorgen over zoekwerk. De GR-paden in  
lijnvorm zijn bewegwijzerd met witte en  
rode horizontale strepen. De regionale GR’s  

(met een lus van meerdere dagen) zijn beweg- 

wijzerd met gele en rode horizontale strepen. 

De niet te missen  
GR-paden
•  GR-pad van de trappistenabdijen (290 km) :  

deze route neemt jou mee van de ene naar de  

andere abdij voor een ontdekking van de 

trappistenbieren van Chimay, Rochefort en  

Orval. Het parcours is opgesplitst in twee 

stukken: Orval-Rochefort (116 km) en Roche-

fort-Chimay (174 km). Het doorkruist de Venen 

en de bossen van Chimay, volgt de oevers van 

de Maas en loopt verder door de Famenne en 

het Ardense massief.

 

 
•  Grande Traversée de la Forêt du Pays de 

Chimay (Door de wouden van het land van 

Chimay, 178 km)  : deze route in een immens 

groen decor van 90.000 hectare heeft negen 

bivakplekken en schuilplaatsen in het bos. Als 

wandelaar kun je dus een avontuurlijke nacht 

doorbrengen in het midden van de diepe wouden! 

Download hier de GPX-track en de topogids: 
www.groteroutepaden.be

GR-pad van de trappistenabdijen
© WBT - Olivier Legardien 

Wallonië biedt eindeloze mogelijkheden voor wandelaars die kiezen voor lange 
routes van meerdere dagen, in lijn of in de vorm van een circuit. 

GR-bewegwijzering
© WBT - Olivier Legardien 

De Grote-Routepaden 
en de Grote Routes

http://www.groteroutepaden.be
http://: www.groteroutepaden.be
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Nog meer grote routes 

•  Escapardenne - Eislek Trail (106 km) : tussen 

Kautenbach (Luxemburg) en La Roche-en- 
Ardenne. De grensoverschrijdende route volgt  

een tracé dat bewegwijzerd is in de twee  

richtingen ( ) en is opgesplitst in vijf etap- 
pes: Kautenbach (L) –Clervaux (L) – Asselborn 

(L) – Houffalize – Nadrin – La Roche-en-

Ardenne. 

Meer info en bestelling van topogidsen:  
www.escapardenne.eu

•  Kunstpaden (140 km) : grote lus bezaaid 
met  50 kunstwerken waaronder artistieke 
schuilplaatsen, gerealiseerd door Belgische 
en buitenlandse kunstenaars door de Valleien 
van Smaken en Geuren (Ciney, Gesves, Ha-
mois, Havelange, Ohey, Somme-Leuze). Er zijn 
ook kortere lussen voor gezinnen met circuits 

tussen 10 en 15 km. 

Meer info en downloaden van de GPX-tracks: 
www.sentiersdart.be

•  Tussen Lesse en Lomme (78 km) : driedaagse  
route door het Grote Woud van Saint-Hubert 
met onderweg 3 bivakplekken. Er zijn 16 
verbindingen met dorpen in de omgeving waar 

je de nacht kunt doorbrengen in een gîte. Je 

kunt ook een wandeling van enkele uren maken 

door een deel van het parcours te volgen.

Meer info en mobiele app  
"Promenades à la carte" :  
www.lagrandeforetdesainthubert.be

•  Santiago de Compostela: de grote bedevaart-
routes die sinds de jaren ‘90 herzien werden, 
volgen grote delen van de GR. De wegen naar 
Compostela staan bekend als wegen zonder 
grenzen, noch in de tijd noch in de ruimte.

Meer info en bestelling van topogidsen:  
www.compostelagenootschap.be

De Grote Routes door de Ardennen
•   La Transardennaise (160 km) : 

verbindt La-Roche-en-Ardenne met  Bouillon, 

en doorkruist de schitterende valleien van de 

Lesse, de Ourthe en de Semois, in 7 etappes : 

La Roche-en-Ardenne - Sprimont (Sainte-

Ode) - Saint-Hubert - Nassogne - Mirwart - 

Daverdisse - Paliseul - Bouillon. 

•  La Transfamenne (57 km) : 
volgt de Transardennaise met vertrek in  

Nassogne om La Roche-en-Ardenne te 

bereiken in 3 etappes : Nassogne - Marche-en-

Famenne - Marcourt - La Roche-en-Ardenne.

•  La Transgaumaise (140 km) : 
neemt jou mee op ontdekkingstocht door de 

‘Belgische Provence’ en verbindt de Gaume 
in België met de Lorraine in Frankrijk in 6 

etappes : Virton - Torgny - Montmédy (F) - 

Orval - Ste Cécile - Izel - Virton. 

•  Het Pad van de Valleien van de Ourthe en de 
Laval (105 km) : route in stervorm gevormd 

door 5 lussen van 17 tot 27 km, met vertrek in 

Sainte-Ode (Domaine de Beauplateau), in het 

natuurpark van de twee Ourthes.

Meer info: www.gta.be

©
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Al deze routes kunnen vrij 
bewandeld worden of met 
een packageformule, met 
of zonder vervoer van de 
bagage.

Meer info en prijzen: 
www.europaventure.be
www.ardennes-rando.com

http://www.compostelagenootschap.be
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Veiligheid en hoffelijkheid…  
een taak van iedereen!

Wandel je alleen, in groep, in de stad, in het bos 

of op specifieke wandelpaden? Op onze site 

vind je alle adviezen om veilig en respectvol  

met andere gebruikers om te gaan.

Om ervoor te zorgen dat jouw wandeling  

authentiek en ontspannend is, in verbin-

ding met de natuur, voor jou en voor iedereen  

die je ontmoet, moeten immers bepaalde regels 

in acht worden genomen. 

 

Je vindt ze op visitwallonia.be/wandelen

Het charter 
van de  
wandelaar

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/activites-sportives/randonnees-et-promenades
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Elke route die in deze brochure wordt voorgesteld, is 
ook beschikbaar op het platform Cirkwi.com en op 
onze website visitwallonia.be/wandelen

Hoe gebruik je dit  
platform en welke 
informatie vind je er?
Het cartografische platform Cirkwi biedt tal 

van toeristische activiteiten (wandelingen, trek- 

tochten, toeristische circuits, bezienswaar-

digheden…) aan voor alle leeftijden en 

doelgroepen.

Op Cirkwi.com vind je meer dan 25.000 

wandelingen, trektochten en toeristische routes 

in Frankrijk en België en 300.000 beziens  waar-

digheden. Ze worden voornamelijk voorgesteld 

door toeristische diensten en andere officiële 

instanties die actief zijn in het toerisme.

Voor elke route kun je een PDF- en een GPX- 

bestand downloaden.

Cirkwi.com
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De Cirkwi App
Tijdens een toeristisch uitstapje met het gezin 

of een wandeling die een specifieke route volgt, 

kun je een App gebruiken die je in real time  

de weg wijst. 

De mobiele App Cirkwi bevat informatie, 

kaarten, teksten, afbeeldingen… De App kan 

overal en op elk moment gebruikt worden,  

met of zonder internetverbinding.

Deze App laat je toe altijd de mooiste dingen  

in de buurt te ontdekken.  

Enkele essentiële 
functionaliteiten
•   Laad voor je gaat wandelen de inhoud 

(kaarten, teksten, foto's…) op jouw smartphone 

om ze daarna zonder internetverbinding te 

kunnen gebruiken. 

•   De GPS-kaart en de berichten nemen jou op 

sleeptouw tijdens de wandeling.

•   Je krijgt een melding als je een 

bezienswaardigheid nadert.

•   Je kunt jouw ontdekkingen delen met jouw 

vrienden.

Download de App 

https://apps.apple.com/nl/app/cirkwi/id651471914
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cirkwi.pit&hl=nl
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In het hart van de veldslag
Deze wandeling volgt de sporen van het slagveld 
van Waterloo, van Braine-l’Alleud tot Genappe, van 
Plancenoit tot Mont-Saint-Jean.

Vanaf de Heuvel met de Leeuw ontdek je een golvend 
landschap dat helemaal niet lijkt op de ‘droefgeestige 
vlakte’ die Victor Hugo ooit beschreef… Wellington 
profiteerde van dit reliëf om zijn manschappen 
beschutting te bieden en de aanval van de Fransen te 
bemoeilijken. Je wandelt op het terrein dat op 18 juni 
1815 werd vertrappeld door de 35.000 paarden van de 
cavalerie en werd omgewoeld door het vuur van 500 
kanonnen! Het was een verschrikkelijke veldslag waarbij 
bijna 200.000 soldaten elkaar bevochten met als inzet 
de toekomst van Europa. Kort nadat je deze velden van 
de herinnering hebt doorkruist, kom je terecht in mooi 
kreupelhout met een weelderige natuur. Aan de rand  
van het bos ontdek je de Ferme du Chantelet, de boer-
derij die het hoofdkwartier was van de commandant  
van de Franse cavalerie, Maarschalk Ney. Het is 
de voorbode van het hoofdkwartier van Napoleon, 
gevestigd in de Ferme Du Caillou. Op het einde van 
de wandeling ontdek je de Ferme de Hougoumont (of 
Goumont), een versterkte hoeve die het strijdtoneel 
vormde voor bloedige gevechten.

©
 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Toeristische dienst  
van Waterloo
Chaussée de Bruxelles 218 
1410 Waterloo 
+32(0)2 352 09 10  
www.waterloo-tourisme.com
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Bezienswaardig

Waar overnachten

Bezienswaardig

Waar overnachten

4 km

Het laatste hoofdkwartier  
van Napoleon  
Herbeleef de laatste nacht van de keizer voor 
de eindstrijd in zijn (laatste) hoofdkwartier, 
de Ferme du Caillou. Het museum biedt 
jou de mogelijkheid om op speelse wijze de 
uren voorafgaand aan de slag bij Waterloo 
te herbeleven aan de hand van authentieke 
voorwerpen.
www.dernier-qg-napoleon.be

8 km

Wellington Museum  
Het museum belicht op een didactische 
manier de rol en de betrokkenheid van elke 
natie die in het conflict verwikkeld was, 
alsook de gevolgen ervan. 
www.museewellington.be

15 km

Stichting Folon  
In de Kasteelhoeve te midden van het 
schitterende park Solvay in La Hulpe, toont 
de Stichting Folon het grafisch werk van deze 
talentvolle kunstenaar. 
www.fondationfolon.be

Camping Renipont 
Route du Ry Beau Ry 7A - 1380 Lasne
www.waterloo-tourisme.com

Gastenkamers Uxbridge Cottage 
Chaussée de Bruxelles 214 - 1410 Waterloo
www.uxbridgecottage.com

Gastenkamers Villa Tiffany  
Chemin Mamour 26 - 1420 Braine l'Alleud
www.villatiffany.be

Hotel Le Côté Vert
Chaussée de Bruxelles 200G - 1410 Waterloo
www.cotevert.be

Stichting Folon
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4 km

Memoriaal 1815 en de Heuvel  
met de Leeuw
De Heuvel met de Leeuw is een herdenkings-
monument van de Slag bij Waterloo. Hij werd 
aangelegd tussen 1823 en 1826, op de plaats 
waar de Prins van Oranje gewond werd. 
Op het einde van de 226 treden heb je een 
uitzonderlijk panorama op het slagveld. Aan 
de voet van de heuvel laat het Memoriaal 
1815 je de laatste veldslag van Napoleon 
herbeleven via een innovatieve scenografie.
www.waterloo1815.be



1414

BEWEGWIJZERING

Zoek de interactieve kaart en download de GPX-track op visitwallonia.be/wandelen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

15

Butte du Lion

La Marache

Ferme de la Papelotte .

. Monument aux Belges
. Couvent de Fichemont

Hanogrune

Plancenoit

Braine-l’Alleud

. Ferme de la Belle Alliance

. Monument aux Prussiens
Colonne Victor Hugo .

. Ferme de Goumont

. Ferme du Chantelet

Dernier Quartier Général de Napoléon .

Waterloo.indd   1 3/02/21   11:52:34

4.15 u14

MOEILIJKHEIDSGRAAD BEWEGWIJZERING

Geen bewegwijzering. Neem de 
plaatselijke wandelkaart mee.

http://visitwallonia.be/wandelen
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Stap voor stap

1    Vertrek aan het kruispunt van de 
Chaussée de Charleroi en de Route du 
Lion, tussen het Monument voor de Belgen 
en dat voor de Hannoverianen. Met de rug 
naar de Leeuw trek je naar het Klooster 
van Fichermont via de Rue de la Croix.

2    Aan het Klooster van Fichermont gaat 
de straat verder naar links. 500 m verder 
neem je rechts de Chemin de Catomoreau.

3    Nadat je de Ferme de la Haie bent 
gepasseerd, kom je aan de Route de 
la Marache. Ga naar rechts tot aan de 
Saint-Rochkapel. Sla linksaf in de Chemin 
de La Marache die je verlaat om links de 
Rue Babeau te nemen en nadien rechts de 
Chemin de Plancenoit. 

4    Je komt uit op de verharde weg van 
Camuselle waar je rechts naar het 
Monument van de Pruisen trekt. Iets 
verder, ter hoogte van de rotonde, neem 
je links de Chemin de Lanternier in de 
richting van de Place de Plancenoit.

5    Steek de Place de Plancenoit over. Je komt 
aan de Rue du Mouton die je links volgt.

6    Steek de Rue d’Anogrune over en ga 
rechtdoor naar de site Vivaqua om de 
Chemin du Moulin Tas te volgen die enkele 
meter verder de Sentier du Vieux Manand 
wordt.

7    Sla linksaf in de Sentier des Flamands, 
tussen twee weiden afgezoomd met 
prikkeldraad en neem dan rechts de 
Sentier de Chantelleux. Ga tot aan 
de Ferme du Chantelet en steek de 
binnenplaats tot aan de aangrenzende 
mooie barokke kapel.

8    Volg de weg tot aan de rijksweg N5. Sla 
rechtsaf en neem het fietspad naar het 
laatste hoofdkwartier van Napoleon.

9    Iets verder wandel je voorbij de Ferme du 
Hameau du Roi.

10    Sla vervolgens rechtsaf in de Chemin de  
la Maison du Roi.

11    Ga na ongeveer 400 m naar links in de 
Avenue du Trianon.

12    Neem rechts de Avenue de Fontainebleau 
die je naar de Rue de la Bâchée brengt. 
Sla linksaf. Voor de rotonde zie je rechts 
een mooie stenen kapel. Neem de Rue aux 
Loups waar 500 m verder de Chemin de la 
Belle-Alliance op uitmondt.

13    Je komt aan de Chaussée de Charleroi, 
naast de Ferme de la Belle-Alliance. Links 
zie je de zuil van Victor Hugo en er bijna 
recht tegenover het Monument met de 
gewonde Adelaar. Steek de grote weg over. 
Wees extra voorzichtig!

14    Neem aan de overzijde de Chemin de la 
Piedsente van Braine-l’Alleud die de naam 
Chemin de Plancenoit krijgt.

15    Sla rechtsaf in de Chemin des Vertes 
Bornes naar de Heuvel met de Leeuw.

Stap voor stap

Vertrek en parking
Kruispunt van de Chaussée de Charleroi  
en de Route du Lion - 1410 Waterloo

130 m

Butte du Lion Butte du LionPlancenoit

130 m120 m

Hoogteverschil
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Stap op de fiets en ga op zoek naar het Waalse erfgoed! 

De Unesco- 
fietsroute
De Unesco- 
fietsroute
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Meer informatie op visitwallonia.be/unescoroute
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te Of je nu een of meerdere etappes aflegt, tijdens 
deze Unesco-fietsroute ontdek je op eigen tempo 
ontelbare erfgoedparels en culturele rijkdommen 
van Wallonië. Je fietst op de RAVeL-wegen of je volgt 
fietsknooppunten.

Je start in Doornik, vlakbij Frankrijk, en je fietst tot aan 
de beroemde site van Blegny-Mine, op een steenworp 
van Nederland. Onderweg proef je de sfeer en snuif je de 
contrasten op tussen de vlaktes van Henegouwen, de 
diep uitgesneden oevers van de Maas, de heuvels van de 
Condroz en de geheime valleien van de Ardennen. Neem de 
tijd om de uitzonderlijke plaatsen te bewonderen die op de 
werelderfgoedlijst van de Unesco staan. Het zijn stuk voor 
stuk bevoorrechte getuigen van het rijke verleden. 

Onderweg passeer je diverse attracties en logies met het 
label ‘Bienvenue Vélo’ (‘Fiets Welkom’). 

Deze 500 km lange tocht geeft jou de kans om Wallonië op 
een totaal andere manier te zien!

Stap op de fiets en ga op zoek naar het Waalse erfgoed! 

500 km in 11 etappes - individueel te ontdekken of  
te combineren… 

1

2

3
4 5

6

7

8 9

10

11

 Tournai

Mons

Binche

Thuin

Charleroi

Dinant

Ciney
Durbuy

Spa

Blegny  Raeren

Waimes

http://visitwallonia.be/unescoroute
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La Boucle noire
Dit circuit van 22 km, een aanvulling op de GR 412 
Sentier des terrils (Borinage - Charleroi – Beneden-
Samber - Haspengouw – Luiks bekken), zal zelfs de 
meest veeleisende wandelaar in vervoering brengen.  

Het parcours loopt tot aan het station van Charleroi 
en passeert diverse toeristische trekpleisters zoals de 
kastelen van Marchienne en Monceau, de site en de 
terrils van Martinet, de keten van terrils van Dampremy 
en La Docherie. 

De route omvat de beklimming van vier terrils die met 
elkaar verbonden zijn door passages, paden en korte 
verbindingen op secundaire wegen. Op de wegwijzers 
vind je het logo van de Boucle noire terug.

Sportief, ongewoon en typisch! 

Toeristische dienst  
Pays de Charleroi 
Place Charles II 20
6000 Charleroi 
+32(0)71 86 14 14
www.cm-tourisme.be
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Bezienswaardig

Waar overnachten
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1 km

Het Belfort van Charleroi,
Unesco-werelderfgoed, maakt deel uit van 
het stadhuis van Charleroi, dat in 1936 door de 
architect Joseph André werd ontworpen. Het 
is een prachtige combinatie van classicisme 
en art deco.  
www.cm-tourisme.be

3 km

Het Museum van de fotografie, 
gelegen in Mont-sur-Marchienne, is het 
grootste museum van Europa gewijd aan 
de fotografie. Het museum, gehuisvest in 
een voormalig klooster, bezit een collectie 
van meer dan 3 miljoen negatieven en 
80.000 foto's, waarvan meer dan 800 foto's 
permanent worden tentoongesteld. 
www.museephoto.be

Jeugdherberg van Charleroi 
Rue du Bastion d'Egmont 3 - 6000 Charleroi
www.lesaubergesdejeunesse.be/charleroi

Gastenkamers 76tour  
Boulevard Pierre Mayence 76 - 6000 Charleroi
www.76tour.be

De gîtes Pays de Charleroi 
Rue de Montigny 93 - 6000 Charleroi
www.gitesdupaysdecharleroi.com

Hotel Ibis Charleroi Centre Gare 
Quai de Flandre 12 - 6000 Charleroi
www.ibishotel.com

Het BPS22
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2 km

Het BPS22,
het Museum voor Kunst van de provincie He-
negouwen, is een van de grootste kunstmusea 
van Wallonië. Het onderscheidt zich door zijn 
ongewone programma. Bezoekers worden 
ont        vangen in een gebouw uit glas en metaal 
dat in 1911 werd gebouwd. 
www.bps22.be

3 km

Het Bois du Cazier en zijn terrils, 
is een belangrijke getuige van het Waalse 
industriële verleden. Het is vandaag een 
plaats die ons herinnert aan de immigratie 
van de arbeiders. Tijdens de industriële 
revolutie was de streek rond Charleroi het 
centrum van de economische activiteit van 
België. Het Bois du Cazier was een van de 
belangrijkste kolenmijnen van ons land. De 
site, Unesco-werelderfgoed, herbergt nu 
het Espace 8 août 1956, het Glasmuseum en 
het Industriemuseum. De gebouwen worden 
omringd door drie terrils. 
www.leboisducazier.be

Bezienswaardig
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Stap voor stap

1    Met de rug naar het station Charleroi Sud, 
ga je in de richting van de eerste fabriek 
aan de linkerkant. Je komt bij het jaagpad 
van de Samber, zonder het over te steken. 
De weg loopt langs een parkeerterrein van 
de TEC-bussen en eindigt bij de ingang 
van de fabriek. Volg het jaagpad, passeer 
de infrastructuur van de sluis en treed 
binnen in de buik van de Karolingische 
staalindustrie.

2    Na de brug van de bovengrondse metro 
over de Samber, negeer je links de toegang 
tot de Place de Marchienne. Blijf op het 
jaagpad en ga onder de Samberbrug door. 
Net na de kapelboot ga je linksaf in een 
eeuwenoud steegje. 

3    Bij het verlaten van de steeg, passeert 
de Boucle noire aan de linkerkant het 
café Le Vieux Marchienne. Het parcours 
loopt verder in de richting van de Samber 
en over de brug. Aan het einde van de 
brug draai je af naar links. Daal de trap 
af en wandel verder over het jaagpad, 
waarbij je links aanhoudt richting Samber 
en bovengrondse metrobrug. Neem de 
helling in asfalt van de brug. Je komt aan 
een bassin met binnenvaartschepen. 
Geniet van het uitzicht op de torens, 
klokkentorens en terrils in de omgeving.

4    Negeer aan het eind van het bassin de 
borden RAVeL Samber. Sla rechtsaf 
en wandel naar het bovengrondse 
metrostation dat van aan het bassin 
zichtbaar is. Ga bij de Y linksaf langs de 
zwevende metro. Steek de route de Mons 
over en volg aan de overkant de rue Julien 
Durant. Eenmaal aangekomen op de Place 
Albert 1er ga je links in de richting van 
de kerk. (Het kasteel van Monceau-sur-
Sambre ligt aan het einde van dit plein).

5    Hou het kasteel aan je linkerhand. Je 
passeert de binnenplaats. Blijf op het pad 
dat naar rechts afbuigt. Neem daarna het 
wegje links dat over de vijvers uitkijkt. Het 
is bezaaid met bankjes en opmerkelijke 
bomen. Op het einde van het park gaat 
de GR rechts omhoog het bos in. Tijdens 
de beklimming volgt er een korte ‘links-
rechts’. Daarna snijd je een steegje en een 
pad af. Bij de volgende splitsing klim je 
verder naar rechts naar de uitgang van het 
park, richting NW. Je verlaat het park door 
een boogvormige opening in een heg. Het 
parcours loopt verder over de weg. Na de 
TEC-bushalte ga je rechts op de RAVeL-
lijn 112.

6    Negeer de asfaltweg rechts, die parallel 
met de RAVeL loopt. Steek de brug over tot 
aan de volgende afslag op de RAVeL aan 
de rechterkant. Volg de straat die omhoog 
gaat. Neem de eerste straat links (Avenue 
de l'Europe). Aan de overkant van een 
rond plein volg je een voetpad. Na enkele 
stappen kom je op de Avenue Edmond 
Leburton. Wandel gedurende 500 meter 
rechtdoor tot bij de Route de Trazegnies, 
die je oversteekt. Ga rechtdoor op de weg 
naar de Cité Malghem. Volg deze weg 
tot aan het kruispunt met de Route de 
Roux. Ga hier links op het trottoir naar 
de Martinetsite. De ingang naar de site 
bevindt zich na de TEC-bushalte.

Vertrek en parking
Station Charleroi-Sud - 6000 Charleroi
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7    Neem de trap links naar de oude 
machinekamer en ga dan een helling 
af naar de kolenmijn. Aan de voet van 
de helling ga je rechtsaf. Klim op het 
grindpad. Op de top maakt het pad 
een bocht. Je passeert een gebouw. Ga 
rechtdoor en negeer de paden links en 
rechts. Je passeert verlaten gebouwen 
(voormalige laboratoria en kantoren) 
en een kolenbezinkingsvijver (een soort 
zwembad). Aan de vijver buigt het pad 
volledig naar rechts af. Wandel verder en 
neem vrij snel het pad dat links omhoog 
gaat. Je komt uit op een betonweg (de 
vroegere rue de la Ferme!). Neem deze weg 
naar links tot bij een Y. Ga naar rechts en 
volg het grindpad richting Grand Terril. Op 
het einde gaat het pad rechts omhoog het 
bos in. Je kunt ook naar de top van de terril 
stappen en iets verder naar beneden gaan 
(niet bewegwijzerd). Op het hoofdpad, net 
voorbij een scherpe bocht naar rechts, heb 
je vanop een platform een mooi panorama 
over de omgeving van het Canal à Roux. 
Maak dan rechtsomkeer en ga naar 
beneden aan de linkerkant. Er volgt een 
steile afdaling, afgewisseld met trappen. 
Op de T ga je verder naar rechts tot je links 
een bostrap bereikt.  
(Ter hoogte van deze trap in het bos aan 
de linkerkant, kun je de bewegwijzerde 
beklimming van de Petit Martinet doen. 
Start en finish 50 m verderop aan de 
linkerkant).

8    Ga de trap op en loop rustig verder. Steek 
een kruispunt van paden over en volg een 
balkonpad met aan de rechterkant een 
uitzicht op de omgeving. Negeer een afslag 
naar de wijk aan de rechterkant. Niet ver 
daar vandaan, ga je eerst linksaf en dan 
rechtsaf bij de volgende T.  
Het pad slingert door het kreupelhout 
aan de voet van de grote terril. Je komt 
uiteindelijk uit op een grasveld met 
fruitbomen. Voorbij dit punt volg je 
een weg naar rechts. Je passeert twee 
straten aan de rechterkant. Stap tot 
aan de hoofdweg (N584) en ga hier links 
gedurende ongeveer 200 meter. Ga op 
het eerste kruispunt naar rechts, om al 
snel deze weg te verlaten door links een 
verhard pad te volgen tot bij een tunnel 
onder de sporen.

9    Bij de uitgang van de tunnel neem je de 
straat rechts. Aan het einde van deze 
straat, vóór de waterzuiveringsinstallatie, 
ga je naar links op 100 m. De doorgang 
komt uit op het kanaal Charleroi-Brussel. 
Ga bij het kanaal rechtsaf naar de 
koeltorens van de Amercoeur-centrale. 
Ga verder tot aan de sluis. Verlaat hier het 
jaagpad door de helling rechts te nemen 
en de brug over het kanaal over te steken. 
Aan de rechterkant van de stoep, in de 
bocht, volg je een pad met trappen. Je 
klimt naar de top en een voetbalveld. Volg 
niet de straat maar verlaat het pad en loop 
langs het hek om naar de top te klimmen.

10    Vanaf deze hoogte volg je het balkonpad 
aan de rand van het kanaal. Na een korte 
afdaling - zonder aan de steile klim voor je 
te beginnen - ga je linksaf op een minder 
steil pad. Op het vlakke stuk, voordat je 
aan een afdaling begint, ga je rechtsaf. 
Ook daarna ga je nog eens rechtsaf. Je 
bereikt het plateau op de top van de terril 
van Bayemont. Steek het plateau van de 
top schuin over. Je komt aan een pad dat 
afdaalt naar een breder wegje met uitzicht 
op het kanaal Charleroi-Brussel. Je hebt er 
een mooi uitzicht op de enorme industriële 
site van Providence. Negeer alle paden 
naar links en volg de GR die rechtdoor in 
de richting van Charleroi loopt.

11    De GR leidt je naar beneden. Draai af 
naar links en doorkruis de vlakte van de 
vroegere terril St-Charles. De GR loopt 
over een helling. Je verlaat de terril door 
enkele keren links-rechts te stappen. Je 
passeert een braakliggend terrein en een 
woonwijk. Je komt uit bij een straat (rue 
Jules Jaumet) die je oversteekt. Aan de 
overkant loopt de GR tussen twee huizen 
door. Je passeert langs de tuinen, je steekt 
een speelplaats over en je gaat rechtdoor 
door een opening in een muur. Je komt 
terug in een stukje natuur. De route loopt 
over de beek, buigt af naar rechts, gaat in 
de richting van een rij populieren en klimt 
dan steil naar links op de terril   
Saint-Théodore West in de richting van  
Saint-Théodore Oost.
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Hoogteverschil

12    Op het einde van de terril daalt de GR 
af langs een korte helling tot aan de 
voet van de populieren. Je passeert een 
huis. Beneden, aan de voet van enkele 
treden, steek je de straat (Jules Jaumet) 
over. Wandel door de poort van de oude 
kolenmijn. Ga een kwartslag naar rechts 
en loop over de vlakte, waar vroeger de 
kolenmijn was, in de richting van de terril. 
Deze vlakte is nu bedekt met vegetatie. 
Negeer bij een Y een pad dat naar rechts 
gaat (het is een plaatselijke wandeling) en 
begin te klimmen. De helling loopt vrij steil 
op aan de kant van de terril, zonder de top 
te bereiken. Stap bij een soort overloop 
even naar boven om van het uitzicht op 
de oude staalfabriek te genieten. Maak 
daarna rechtsomkeer.

13    De afdaling situeert zich langs de NW-
kant. Het parcours loopt over een soort 
balkon. Ga daarna een trap af tot aan de 
Rue Théodore. Volg de GR naar rechts. 
Na ongeveer honderd meter verlaat je 
de straat naar rechts. Je wandelt nu 
aan de voet van de terril. Na nog eens 
honderd meter ga je naar links. Daal af 
tussen berkenbomen. Sla bij het pad 
rechtsaf om bij de ingang van een kleine 
mijnwerkersbuurt aan te komen. Steek die 
over en ga rechtdoor in de rue Paul Barré. 
Voorbij de gemeentelijke school van het 
centrum van Dampremy sla je linksaf in 
de rue Paul Janson. Negeer de straten 
aan de linkerkant. Je passeert de Metro 
Dampremy aan de rechterkant en het 
Crawez-kasteel aan de linkerkant. Negeer 
nog eens een straat links en daarna een 
aftakking van de rue Paul Janson. De GR 
steekt dan een kruispunt over. Aan de 
overkant kom je in de rue Decoux.

14    Aan de overkant bereik je een groene zone 
met een speeltuin. Steek deze diagonaal 
over en neem daar het pad. Draai snel 
naar rechts en volg de sentier des Piges 
die naar de terril leidt. Ga verder op het 
linkerpad. Dit wegje loopt zachtjes omhoog 
aan de oostkant van de terril, door een 
tunnel van planten. Het pad kronkelt zich 
verder tot aan de top, aan de rechterkant. 
Je maakt daarna rechtsomkeer om 
uiteindelijk af te dalen naar een geplaveide 
zone aan de voet van een gebouw. (Cour 
Rainchon). Aan de overkant leidt een pad 
je naar een opening in een muur, de Porte 
d'Adrien.

15    Steek het vierkantige plein diagonaal over 
naar rechts. Steek een eerste zebrapad 
over en dan een tweede door links af te 
slaan. Je wandelt onder de ring door en je 
steekt daarna de brug over de sporen over. 
Je passeert het Metrostation Ouest. Aan 
de andere kant van het kruispunt, aan je 
linkerkant, zie je het Palais des Expositions  
(tentoonstellingsgebouw) van Charleroi.  
Net voorbij dit metrostation buig je 
af naar rechts. Volg de Rue du Grand 
Central. Ga rechtdoor en passeer, aan 
jouw linkerhand, de Place de la Digue. 
Steek een kruispunt over en sla bij de 
volgende rotonde rechtsaf, voor het 
hoofdkantoor van de TEC Charleroi. Steek 
de volgende rotonde over in de richting 
van het station Charleroi-Sud. Wandel 
daarna over de brug over de Samber (Pont 
de la Résistance). Je bent nu terug aan 
het vertrek van de Boucle Noire aan het 
station Charleroi-Sud.

95 m

Charleroi Charleroi

95 m

Terril du Martinet

141 m
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Wandeling in 
het hart van de heuvels
Ellezelles wordt omgeven door zacht golvende 
heuvels. In deze landelijke streek in het westen van 
Henegouwen vind je lieflijke gehuchten.

De streek van het Pays des Collines is zowel op biologisch 
als op geografisch vlak van groot belang. Volg het 
nieuwe knooppuntennetwerk en ontdek een schitterende 
omgeving tijdens deze bucolische wandeling. Eens je het 
dorp achter je gelaten hebt, kronkelt de weg dwars door 
de weiden. De ontdekkingen volgen elkaar snel op. Achter 
elke bocht onhult zich een nieuw panorama, telkens weer 
een ander groots landschap. Heel wat paden werden 
heropend en hertekend door de velden: zij vormen een 
levende getuige van een erfgoed dat het Natuurpark 
nieuw leven heeft ingeblazen. De streek van Ellezelles is 
zonder twijfel een van de leukste om te voet te verkennen, 
dankzij zijn rustgevende landelijke karakter en zijn 
adembenemend mooie natuur…

©
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Toeristische dienst  
Pays des Collines
Ruelle des Écoles 1
7890 Ellezelles 
+32(0)68 54 46 00 
www.maisondupaysdescollines.be
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Bezienswaardig

Waar overnachten

Het Pad van het Vreemde
Er gebeuren vreemde dingen in het dorp 
Ellezelles, in het hart van het Pays des 
Collines. Na het vertrek aan het Maison 
du Pays des Collines doorkruis je het dorp 
Ellezelles. Daarna ontmoet je fantastische en 
onwaarschijnlijke creaturen.  
www.ellezelles.be

1 km

Brasserie des Légendes 
Deze brouwerij, opgericht in 2006, omvat 
de Brasserie des Géants en de Brasserie 
Quintine, twee verschillende productie-
eenheden. 
www.auchaudrondeslegendes.be

8 km

Ecomusée du Pays des Collines 
Terug naar de jaren 1950! Het Ecomusée van 
het Pays des Collines is gewijd aan het platte-
landsleven. Je kunt er een intergenerationeel 
spel spelen, de ‘Echos du Temps’, een totaal 
nieuwe ervaring.  
www.ecomusee.eu

Brasserie Quintine
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Maison du Pays des Collines 
Een uil met de naam ‘Blanche Dame’ gidst 
de bezoeker langs een spektakelparcours 
van 40 minuten. In de zalen ontdek je de 
schoonheid van de wallenlandschappen, 
waar kunstenaars, ambachtslieden en 
produ  centen de tradities van een vruchtbare 
streek voortzetten. Nieuwe technologieën, 
gecombineerd met verbeeldingskracht, 
nemen je mee naar de opwindende wereld 
van lokale verhalen en legendes. 
www.paysdescollines.be

Camping et gîte La ferme Dôrloû  
Vieux moulin 48 - 7890 Wodecq
www.fermedorlou.be

Gîte Au cœur des Collines  
Camp et Haie 47 - 7890 Ellezelles
www.aucoeurdescollines.be

Gastenkamer Au Mont des Collines  
Mont 16 - 7890 Ellezelles
www.aumontdescollines.be

Gastenkamer La Douceur de la Miclette  
Miclette 12B - 7890 Ellezelles
www.ladouceurdelamiclette.be
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Stap voor stap

Het knooppuntennetwerk is vrij eenvoudig te volgen. Elke kruising is genummerd en voorzien van 
een wijnrode richtingaanwijzer: deze geeft het nummer van de kruising (het knooppunt) en de pijltjes 
naar de volgende genummerde kruisingen aan. De afstand naar het volgende punt wordt telkens 
vermeld.

Voorbeeld : 

Vertrek aan knooppunt  15  – wandel 100m – punt 24  – wandel 2,59 km – punt 44  – wandel 460m – 

punt 43 … en zo verder!

Vertrek en parking
Maison du Pays des Collines
Ruelle des Écoles 1 - 7890 Ellezelles
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Je vindt alle geplande  
wandelevenementen op  
de agenda op onze website. 
Altijd actueel! 

visitwallonia.be/wandelagenda

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/3/jaime/activites-sportives/randonnees-et-promenades
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Je vindt alle geplande  
wandelevenementen op  
de agenda op onze website. 
Altijd actueel! 

©
 W

B
T

 -
 J

u
lie

n
 L

ib
e

rt
 /

 S
e

n
ti

e
rs

 d
u

 P
h

o
e

n
ix



3030

Vijf fonteinen en vijvers
Deze wandeling start aan de kerk van Pailhe, in de 
gemeente Clavier, niet ver van Modave en Marchin. 
Vlieg erin… wandel door bossen en langs magnifieke 
hoekjes, en ontdek een heel andere wereld!

Je flaneert al snel door de uitgestrekte landschappen 
van de Condroz en je doorkruist het bos van Grand 
Taillis en het prachtige bos van Bassin. 

Het hoogtepunt van deze wandeling is het gehucht Saint-
Fontaine. Het is niet te missen vanwege zijn kasteel, zijn 
kapel uit de 12e eeuw, zijn vijvers en de doorwaadbare 
plaats. Het is de ideale plek om even te stoppen en het 
landschap in je op te nemen. Stop de tijd en geniet van 
deze rustgevende plek… Ga voor je vertrekt zeker eens 
naar de kapel, het is de omweg waard. Ondanks het 
vandalisme vind je op de begraafplaats nog enkele 
opmerkelijke oude kruisen. Een informatiebord aan de 
kant van de weg vertelt je meer over Saint-Fontaine en 
zijn kasteel.

Deze wandeling is geschikt voor alle seizoenen, maar in 
de herfst is het hier wondermooi… Een parcours dat een 
heel bijzondere rust uitstraalt…
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Toeristische dienst 
Terres-de-Meuse
Quai de Namur 1
4500 Huy 
+32(0)85 21 29 15 
www.terres-de-meuse.be
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Waar overnachten

16 km

Boottocht aan boord van de Val Mosan 
Ontdek Hoei op een originele manier dankzij 
een rondvaart van een uur op de Maas. Deze 
ongewone uitstap brengt je eerst naar de brug 
Père Pire. Daarna maakt de boot rechtsomkeer 
om naar Tihange te varen. Een activiteit die 
jong en oud bekoort! 
www.huy.be

16 km

Collegiale Onze-Lieve-Vrouwekerk  
van Hoei  
Kerk in gotische stijl, die in de crypte uit 
1066 een prestigieuze schat herbergt. Vier 
middeleeuwse schrijnen, email in de stijl van 
de Maas, middeleeuwse beeldhouwwerken, 
hoogstaand textiel en zilverwerk uit Hoei en 
Luik getuigen van de uitzonderlijke rijkdom.  
www.huy.be

16 km

Fort en gedenkteken van Hoei 
Gebouwd tussen 1818 en 1823 op de plaats 
van het vroegere kasteel. De site is vooral 
bekend om zijn Museum van het verzet en de 
concentratiekampen. 
www.huy.be

Gastenkamer Aux 4 saules    
Rue Surroyseux 30 - 4577 Modave
www.aux4saules.be

Gastenkamer Augustins    
Rue des Augustins 28 - 4500 Huy
www.lesaugustins.be

Hotel-Ferme du Château d’Ahin 
Chaussée de Dinant 14 - 4500 Huy
www.hotelduchateau.be

Kasteel van Modave 
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Kasteel van Modave  
Een prachtig gebouw uit de 17e eeuw, gelegen 
op een rotsachtige uitloper en geklasseerd 
als uitzonderlijk erfgoed in Wallonië. Vanop 
de hoogte domineert het kasteel de vallei. Je 
hebt er een overgetelijk panorama over de 
Condroz.    
www.modave-castle.be
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Stap voor stap

1    Aan de parkeerplaats van de kerk ga 
je naar de voetgangersbrug (vlakbij 
het oorlogsmonument). Je stapt over 
de Pailhe-beek. Na de speeltuin ga je 
rechts omhoog (rue du Thier). Wandel 
verder naar boven via het steegje aan de 
linkerkant (nog steeds rue du Thier). Aan 
de linkerhand zie je de Boerderij ‘Ferme sur 
le Mont’ of ‘Ferme de la Citadelle’. 

2    Wandel bij het kruispunt verder op het 
grindpad. Bij de kruising aan de lindeboom 
stap je rechtdoor tot aan de rand van het 
Grand Bois de Tharoul. 

3    Ga linksaf en loop langs het bos tot bij de 
‘kapel’ van Bagatelle.  

4    Neem de weg links gedurende 100 meter 
en volg dan de verharde weg rechts. Aan 
de rand van het Bois Grand Taillis ga je 
naar rechts. 100 meter verder ga je links 
op een pad het bos in. Aan het einde van 
het pad kom je op de oude weg van Tahier 
naar Saint-Fontaine. Ga hier naar links.

5    Sla aan de Y af naar rechts. Na een 
korte klim kom je aan in een charmant 
en atypisch gehucht: Saint-Fontaine. 
Wandel verder op de weg die rechts 
naar omlaag loopt. Na de afdaling ga je 
beneden na de voetgangersbrug links 
omhoog. De route volgt de hoofdweg tot 
aan een doorwaadbare plaats die je niet 
oversteekt. Jouw pad ligt links en loopt 

langs de rechteroever van de Ruisseau de 
St-Lambert. Al snel zie je de oude molen 
aan de rechterkant. Ga door tot aan een 
metalen hek.

6    Volg het pad met de lindebomen. Je komt 
aan de weg naar Ciney (N636) die je 
oversteekt. Het pad aan de overkant leidt 
je door het Bois de Bassin. De brede weg 
van Havelange draait af naar links richting 
Tibiémont. Volg deze weg gedurende  
1,4 km. De weg splitst zich af en toe in twee 
en wordt verderop één weg. Vlak na een 
oud waterwinningsstation volgt de route 
de bosrand en loopt langs velden.

7    Eens je het Corne du Bois bereikt, verlaat 
je het brede pad. Volg het wegje aan de 
linkerkant. Aan de rand van het bos - net 
na het bankje – ga je linksaf. Alles wijst op 
een weide, maar toch is het wel degelijk 
een pad! Verderop kom je eerst aan een 
poortje en daarna aan een draaihekje,  
20 meter vóór een weg. Daarna volg je een 
landweggetje, bijna aan de overkant. 

8    800 meter verder is er een rustplaats bij 
een opmerkelijke lindeboom. Verlaat het 
pad rechts dat naar Petit Modave leidt en 
ga verder over de brede, verharde weg. Ga 
dan links op de asfaltweg. Negeer de oude 
dreef. De hoofdweg brengt je terug naar 
het vertrekpunt.

Vertrek en parking
Kerk van Pailhe 
Route de Givet - 4560 Clavier (Pailhe)

222 m

Pailhe Pailhe

222 m

Saint-Fontaine

205 m

Graphique. Saint Fontaine.indd   1Graphique. Saint Fontaine.indd   1 9/03/21   11:489/03/21   11:48
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Wandeling langs de 
hellingen en de bronnen 
van de Berwinne-rivier
Tijdens de wandeling langs de hellingen en de bronnen 
van de Berwinne ontdek je de schoonheid van de 
landschappen van het Land van Herve! 

Dit bucolische parcours start in Clermont-Sur-Berwinne, 
een van de Mooiste Dorpen van Wallonië. De Place de 
la Halle is een prachtige verzameling van huizen in de 
typische architectuur van de Maas. De wandeling leidt je 
langs heuvels en door valleien. Je ontdekt de door hagen 
omzoomde akkers, weiden, fruitbomen en typische 
boerderijen waar natuur, architectuur en geschiedenis 
naadloos in elkaar overgaan. 
Trek eropuit en laat je verleiden door de natuurlijke 
charme van deze wandeling!
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Toeristische dienst van 
Thimister-Clermont  
Centre 2
4890 Thimister-Clermont 
+32(0)87 34 32 86

Tijdens de schoolvakanties 
van pasen en de zomer :

Place de la Halle 21 
4890 Clermont-sur-Berwinne

www.thimister-clermont.be  
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Bezienswaardig

Waar overnachten

8 km

Espace des Saveurs et Découvertes 
De toeristische dienst van het Land van Herve 
is het ideale vertrekpunt voor een wandeling 
in deze pittoreske streek, de bakermat van de 
beroemde kaas. Een niet te missen bezoek! 
www.paysdeherve.be

8 km

Cisterciënzerabdij  
en brouwerij Val-Dieu in Aubel 
De abdij, een spirituele plek voor pelgrims, 
en zijn brouwerij met traditionele Belgische 
bieren zijn twee niet te missen juweeltjes in 
het Land van Herve! 
www.abbaye-du-val-dieu.be

6 km

Artisanale siroperie van Aubel 
In het hart van het Land van Herve heet de  
Siroperie artisanale d'Aubel jou van harte 
welkom. Kom de geschiedenis ontdekken en 
proef de natuurlijke siropen.  
www.sirop.be

Hotel L’Ami du Chambertin 
Crawhez 56 - 4890 Clermont-sur-Berwinne
www.lecharmeschambertin.be

Gîte rural Le Château de Crawhez 
Crawhez 10 - 4890 Thimister-Clermont 
www.gites-et-bien-etre.com 

Gastenkamer Chez Puce 
Chemin des Mesures 2 - 4890 Clermont-sur-Berwinne
www.paysdeherve.be

Gastenkamer de La Ferme de la Strée 
Les Trixhes 47 - 4890 Froidthier
www.ferme-stree.be

Cisterciënzerabdij Val-Dieu
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Remember Museum 39-44 
Het Remember Museum 39-44 in Thimister-
Clermont bestaat hoofdzakelijk uit voor-
werpen die zijn achtergelaten door 
110 soldaten van de 1e Amerikaanse 
Infanteriedivisie. Deze herdenkingsplaats is 
gewijd aan alle soldaten die hun leven op het 
spel hebben gezet voor onze vrijheid.  
www.remembermuseum.be

https://www.paysdeherve.be/details/ALD-0E-000A33&type=11
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BEWEGWIJZERING

Clermont-sur-Berwinne

La Vlamerie
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La Berwinne

Ligne 38

N
 6

48

La Minerie

Ligne 38

Crawhez

La Clouse
Longue-Haie

Blokhouse
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Stap voor stap

1    Je vertrekt aan de Place de la Halle.  
Ga rechtdoor in de Rue Thier. Je passeert 
het kerkhof. 

2    Neem de splitsing ‘3 Bis’ en ga rechtdoor 
om het Remember Museum, het museum 
van de Tweede Wereldoorlog, te bereiken.

3    Ga verder tot aan de hoofdweg. Sla 
rechtsaf in de richting van het gehucht 
Crawez. Je passeert het kasteel van 
Crawez. Wandel verder tot aan het 
volgende kruispunt.

4    Op het kruispunt ga je rechtsaf richting 
Quoidbach. 

5    Kies aan de Y (cabine) voor het pad aan de 
rechterkant. Loop rechts op de veldweg die 
uitkomt op route ‘3’. 

6    Aan het einde van dit pad ga je naar 
rechts. Via route ‘3’ wandel je verder over 
de gemeentelijke weg ‘Val de la Berwinne’. 
Sla linksaf en volg deze weg gedurende 
365 meter, sla dan rechtsaf op een kleine 
gemeentelijke weg, die niet druk is.

7    Verlaat deze weg aan de linkerkant. 
Je wandelt nu door de weiden. Volg de 
heipalen. 

8    Je komt in een waterrijk gebied. Hier liggen 
de bronnen van de Berwinne, die ook de 
gemeentegrens tussen Thimister en Aubel 
afbakenen. Stap het grondgebied van de 
gemeente Aubel binnen en neem de kleine 
gemeentelijke weg. Deze plaats wordt 
‘Birven’ genoemd. 

9    Op het kruispunt met de route de La Clouse 
(boven de vallei: de Amerikaanse militaire 
begraafplaats van Henri-Chapelle), ga je 
linksaf en volg je deze weg. Verlaat deze 
weg en neem het pad aan de rechterkant 
dat naar de plaats ‘Raer’ leidt. Volg de 
kleine asfaltweg. Je passeert voor de 
historische plaats van de watermolens (de 
molens van Dodart) die in de middeleeuwen 
door de monniken van de abdij van  
Val-Dieu werden beheerd.

10    Ga naar links op de route Longue Haie. 
Steek de route Bruyères over. Je komt  
aan de kapel van Saint-Roch.  
Neem hier het pad.

11    In het gehucht Crawhez, ooit de eerste 
bewoonde plaats van de gemeente, 
passeer je aan de kapel ‘Enfant Jésus de 
Prague’. Volg de wegwijzers die je naar een 
veldweg leiden. Daarna ga je linksaf tot aan 
het volgende kruispunt.

12    Op het kruispunt ga je opnieuw linksaf. Ga 
rechtdoor op de weg Froidthier-Clermont. 

13    Op het volgende kruispunt volg je lijn 38 
(RAVel). Ga onder de brug van Aguesse 
door. 

14    Na 150 meter ga je rechtsaf op een 
veldwegje dat over de brug loopt en verder 
een smal asfaltweggetje wordt. Dit brengt 
je terug naar het plein van Clermont-sur-
Berwinne.

Vertrek en parking
Rue du Bac 4 - Clermont-sur-Berwinne  
Kleine parking in de omgeving 

302 m

Clermont Clermont

302 m

la Clouse

275 m

Hoogteverschil
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Schuim aan de voet
van de Venen  

Van een klein beekje dat ontspringt in de Venen, groeit 
de Hoëgne uit tot een rivier met een romantisch maar 
ook onstuimig karakter!

Als er iets is dat je tijdens deze wandeling niet zult 
vinden, dan is dat een rechte lijn! Het gaat je zelfs 
bijna duizelen langs de vele bochten die de plagerige 
rivier maakt. Je stapt over houten brugjes terwijl je de 
watervalletjes bewondert en je doorkruist de vochtige 
zones via vlonderpaden. Deze tocht is een en al genot: 
de leuningen en de keien op de weg zijn gepatineerd 
door de vele wandelaars die hier passeerden sinds de 
inauguratie van het pad in 1899 door koningin Marie-
Henriette! De landschappen vertonen sombere of 
heldere tinten, al naargelang de rivier bossen of heide 
doorkruist. Aan de Pont du Centenaire kom je bij ‘la 
Vecquée’, een oude weg die door het veenlandschap 
loopt. Een meer open landschap leidt je naar Solwaster, 
een Ardens dorp in een natuurlijke omgeving, tussen 
venen en bossen.
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Toeristische dienst van 
Jalhay-Sart 
Place du marché 242
4845 Sart  
+32(0)87 47 47 37
www.tourismejalhaysart.be

©
 W

B
T

 -
 S

a
n

d
ri

n
e

 D
e

lc
o

u
rt

©
 W

B
T

 -
 S

a
n

d
ri

n
e

 D
e

lc
o

u
rt

©
 W

B
T

 -
 S

a
n

d
ri

n
e

 D
e

lc
o

u
rt

11,4 km

De Hoëgne
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Bezienswaardig

Waar overnachten

6 km

Thermen van Spa 
Profiteer van de ruime waaier aan voor-
zieningen die de tradities van thermische 
behandelingen combineren met moderne 
wellness. 
www.thermesdespa.com

9 km

Spa 
Spa maakt deel uit van de Europese culturele 
route van historische kuuroorden. Ontdek 
de fascinerende geschiedenis van de stad 
in een van de boeiende musea: Museum 
van de Waterstad, Museum van de Wasserij, 
Museum van het Paard… Bezoek zijn 
beroemde pouhons (bronnen) waaronder 
de Peter de Grote-bron, de belangrijkste 
fontein van Spa. In dit gebouw – erkend als 
uitzonderlijk erfgoed - is ook de toeristische 
dienst gevestigd. 
www.spatourisme.be

15 km

Domein van Bérinzenne  
en het natuurmuseum  
Domein in het hart van het woud rond Spa, 
aan de rand van de Fagne de Malchamps. De 
ruimtes op het domein zijn vrij toegankelijk 
voor het publiek: de panoramische toren, 
een bebost park met een vijver en diverse 
picknickplaatsen. Je vindt er ook het Museum 
van het Bos- en het Water evenals de CRIE 
van Spa. 
www.berinzenne.be

Camping Parc des Sources  
Rue de la Sauvenière 141 - 4900 Spa
www.campingspa.be

Domein Corsendonk Sol Cress
Spaloumont 5 - 4900 Spa

www.corsendonkhotels.com

Gastenkamers L’Etape Fagnarde  
Avenue Dr Pierre Gaspar 14 - 4900 Spa
www.ef-spa.be

La Cabane Du Bois Dormant 
Avenue Peltzer de Clermont 26 - 4900 Spa
www.lacabaneduboisdormant.be

Silva Hotel Spa-Balmoral  
Route de Balmoral 33 - 4900 Spa
www.silvahotelspabalmoral.be

Thermen van Spa
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4 km

Meer van Warfaaz  
De oevers zijn geasfalteerd zodat vissers een 
gemakkelijke toegang hebben. In de omgeving 
van het meer zijn er tal van wandelpaden, een 
speelplein en verschillende restaurants. Je 
kunt er ook een waterfiets huren. 
www.liegetourisme.be
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Stap voor stap

1    Van op de parking, aan de andere kant 
van de doorwaadbare plaats, wandel je de 
vallei in via een poortje.

2    Aan de Leopold-waterval passeer je een 
schuilplaats. Het pad loopt verder langs 
de rivier.

3    Het pad komt uit op de Pont du Centenaire, 
aan de rechterkant. Ga links verder.

4    Volg aan de overzijde de brede weg 
met stenen die omhoog loopt. Volg de 
wegwijzers met de gele ruit. 

5    Kort voorbij de poel zwenkt de route naar 
links. 

6    Na een lang stuk door de venen en de 
bossen met naaldbomen daal je af in 
een meer open landschap. Ga verder 
rechtdoor.

7    Kort na het Maison Fagne, daal je verder 
naar Solwaster.

8    Ter hoogte van een picknickzone ga je 
naar links.

9    De route verlaat de weg en neemt links een 
pad door levende hagen.

10    Kort voorbij een dode boom verlaat je de 
bewegwijzering met de gele ruit om er 
recht tegenover het GR®-pad te volgen dat 
afdaalt naar de Pont Michel Thorez.

Vertrek en parking
Parking « Au Pont de Belleheid »
Roquez 49 - 4845 Jalhay-Sart

460 m

Pont PontCroix du Tapeu

460 m

560 m

Hoogteverschil
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De betoverende beek 

Dicht bij Remouchamps tekende de Amblève een diepe 
vallei waar de Ninglinpso en de Chefna zich inwerpen, 
twee riviertjes waar deze wandeling heen trekt.

Vanaf de eerste meters oogt de Ninglinspo verrukkelijk. 
Het pad kronkelt en probeert de schalkse bergbeek te 
volgen: houten bruggetjes en watervalletjes volgen 
elkaar op. Het mooie pad volgt de loop van het riviertje 
met zijn typische (water)bekkens. Na een lang traject 
kom je in het verloren gehucht Ville-au-Bois. 

Het is de voorbode van een schitterende afdaling die je 
bij een andere beek brengt, de Chefna, al even bijzonder 
vanwege haar ongerepte omgeving. Op het einde van 
de wandeling kom je aan een opmerkelijk fenomeen: 
de ‘Fonds de Quarreux’, grote blokken kwartsiet in de 
bedding van de Amblève.

©
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Toeristische Dienst  
Ourthe-Vesdre-Amblève
Rue de Louveigné 3
4920 Aywaille 
+32(0)43 84 35 44 
www.ovatourisme.be
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De Ninglinspo
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Bezienswaardig

Waar overnachten

10 km

Monde Sauvage Safari Park in Aywaille  
Met een treintje of jouw eigen wagen volg 
je een circuit van 16 km, zoals een echte 
Afrikaanse safari. Giraffen, olifanten, 
nijlpaarden, neushoorns en nog veel meer 
soorten dieren leven in halve vrijheid in een 
natuurlijk decor. Je bezoekt nadien de Zuid-
Amerikaanse zone met haar Mayatempel, 
koepel en volières. Ga ook op zoek naar de 
beren, de grote roofdieren, het apeneiland, 
de maki’s en de struisvogels. 
www.mondesauvage.be

14 km

Forestia 
Forestia is een park dat integraal gewijd is aan de natuur. Beleef een onvergetelijke dag in het 
dierenpark, verken het avonturenparcours en de vele andere verrassingen. 
www.forestia.be

Camping Eden 
Rue de Trois-Ponts 90 A - 4920 Aywaille
www.ovatourisme.be

Gastenkamers À l’ombre du tilleul  
Fond de la ville 3 - 4920 Aywaille
www.hotes.be

Gîte Au Chat-Moineau  
Rue Lombry 52 - 4920 Aywaille
www.accueilchampetre.be

Royal Hotel Restaurant Bonhomme  
Rue de la Reffe 26 - 4920 Remouchamps
www.hotelbonhomme.be

Forestia
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6 km

Grotten van Remouchamps  
De spectaculaire zalen van de Grotten 
van Remouchamps werden voor toeristen 
geopend in 1828. Je ontdekt er ruime galerijen 
die door de natuur prachtig geboetseerd zijn, 
een zaal die ontdekt werd in 1912, de 40 meter 
hoge Kathedraal en een onderaardse rivier 
met subtiele LED-verlichting. De terugkeer 
met een bootje is magisch. 
www.lesgrottes.be
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Stap voor stap

Opgelet! Deze wandeling is zeer populair. Je 
riskeert dus heel wat andere wandelaars tegen 
het lijf te lopen. Plan deze tocht bij voorkeur op 
een weekdag of buiten de vakantieperiodes.

1    Aan de parking volg je wandeling nr. 21, 
bewegwijzerd met een blauwe rechthoek. 

2    Aan de waterval van la Chaudière neem je 
de loopbrug naar de andere oever van de 
Ninglinspo.

3    Tijdens de wandeling langs de beek 
passeer je 20 houten bruggetjes!

4    De tocht komt op een bredere weg die je 
gedurende enkele meters volgt. Daarna 
verlaat je de weg en volg je het veel 
steilere pad, voorzien van kabels, op de 
rechteroever van de beek.

5    Ter hoogte van La Fourche verlaat je 
wandeling 21 (die naar het uitkijkpunt 
Drouet leidt, blauw op de kaart) en neem 
je de verbindingsweg naar wandeling 22, 
gelegen op de rechteroever van de beek 
Blanche Pierre.

6    Kort voorbij de grenspaal van La Porallée 
kom je op wandeling nr. 22 (bewegwijzering 
rode ruit) en neem je rechts een lange 
bosweg.

7    Bij het verlaten van Ville-au-Bois verlaat je 
de weg en ga je verder op een pad langs de 
rechteroever van de hier nog prille Chefna.

8    Verlaat de weg om rechts een pad te 
volgen door een dennenwoud.

9    De route daalt en volgt de bergbeek.  
Je passeert langs een oude goudmijn.

10    Iets voorbij de hut van de goudzoekers kom 
je op een kleine weg. 

11    Volg dit pad tot aan het kruispunt. Ga 
rechts omhoog (kleine weg) naar de huizen 
van Quarreux.

12    Ter hoogte van de huizen sla je linksaf in de 
Rue de Quarreux die met scherpe bochten 
afdaalt.

13    Steek de grote weg over en ga naar links 
gedurende 50 m.

14    Wandel onder de spoorweg naar rechts. 
Je komt aan de site van de Fonds de 
Quarreux.

15    Op het einde van de straat neem je de 
grote weg die je terug naar Sedoz leidt.

Vertrek en parking
Parking van Sedoz
Route de Sedoz - 4920 Aywaille

170 m

Sedoz SedozVille-au-Bois

170 m

450 m

Hoogteverschil
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De heuvelkammen 
van de Warche 

Deze prachtige wandeling leidt je door de vallei van de 
Warche, tussen steile rotsen en langs snelstromende 
beekjes.

Xhoffraix ligt op een hoogplateau en wordt tegen het 
barre klimaat beschermd met hoge hagen. Van dat 
plateau storten bergbeken zich naar beneden: je bent 
meteen in het hart van een boeiende streek met mooie 
wandeltochten. Al snel, na een bocht, kom je via een steil 
pad in de vallei van de Warche. Je gaat een kleine canyon 
in die je naar de voet van het Kasteel van Reinhardstein 
voert. Via een muilezelpad klim je naar de top. Boven 
begint de route te kronkelen, alsof ze met het reliëf 
speelt. Maar tegelijkertijd geniet je van fantastische 
panorama’s op de smalle vallei. Verderop tuimelt het 
pad naar beneden, naar de Camping du Moulin. De 
laatste helling, langs de beek Le Coreu, brengt je terug 
naar Xhoffraix, waar deze veeleisende tocht eindigt.
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Toeristische dienst  
Hoge Venen - 
Oostkantons 
Place Albert 1er 29a 
4960 Malmedy 
+32(0)80 33 02 50
www.ostbelgien.eu
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Bezienswaardig

Waar overnachten

8 km

Het meer van Robertville  
De ideale plek voor wie van rust en 
ontspanning houdt. Het meer, omgeven 
door een bos, biedt adembenemende 
landschappen. Kom baden in het zuivere 
water van Robertville-les-Bains!  
www.robertville.be

7 km

Malmundarium 
Dit voormalig klooster is vandaag gewijd 
aan herinneringen, kunst, geschiedenis en 
cultuur. Een must in de Oostkantons. 
www.malmundarium.be

12 km

Baugnez 44 Historical Center 
Museum van de Slag van de Ardennen in 
Malmedy
www.baugnez44.be

Jeugdherberg van Malmedy 
Route d’Eupen 36 - 4960 Malmedy
www.lesaubergesdejeunesse.be

Camping Familial 
Rue des Bruyères 19 - 4960 Malmedy
www.campingfamilial.be

Gastenkamers La Ferme d’Arimont  
Chemin de la Cense 22 - 4960 Malmedy
www.fermedarimont.be

Hotel La Manufacture de Malmedy  
Route de Waimes 19b - 4960 Malmedy
www.manufacturedemalmedy.be

©
 W

B
T

 -
 D

a
vi

d
 S

a
m

yn

7 km

Kasteel van Reinhardstein 
Museum, initiatie in boogschieten, valken-
spektakel, middeleeuwse maaltijden… 
www.reinhardstein.net

Baugnez 44 Historical Center
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Stap voor stap

1    Aan de parking volg je de Rue Renier de 
Brialmont en helemaal beneden de Ruelle 
du Petit Village. 

2    Ga verder rechtdoor.

3    Bij het verlaten van het straatje ga 
je linksaf (Rue de la Borbotte) om 
onmiddellijk rechts de Rue Large Voie  
te nemen.

4    Volg de weg naar rechts.

5    In de vallei steek je de brug voor je over en 
neem je het pad langs de Warche.

6    Volg het pad aan de linkerkant dat 
omhoog loopt.

7    Neem de weg die naar het kasteel van 
Reinhardstein leidt en volg daartegenover 
het overhangende pad.

8    Het pad eindigt bij de stuwdam,  
die je oversteekt.

9    Aan de andere kant van de dam, op de 
parkeerplaats, neem je het pad rechts.  
Blijf dit pad langs de heuvelkam  
altijd volgen.

10    Je passeert de Nez Napoléon  
(de neus van Napoleon), een mooi 
uitzichtspunt op de vallei.

11    Ga rechtdoor. Het pad aan de rechterkant 
gaat direct naar beneden naar de Warche.

12    Ga rechtsaf op een breder pad: begin  
aan de afdaling.

13    Volg de hoofdweg die steil afdaalt  
naar de rivier.

14    Bij de camping Moulin steek je de Warche 
over en ga je rechtsaf op de route de la 
Carrière.

15    Kort nadat je rond de steengroeve gelopen 
bent, steek je de Côreu over en klim je 
onmiddellijk langs de beek naar links:  
het pad is geulvormig.

16    Tijdens de beklimming volg je het pad naar 
rechts, in de richting van Xhoffraix.

Vertrek en parking
Parking aan de kerk
Rue Curé Beckmann - 4950 Xhoffraix

500 m

Xhoffraix XhoffraixReinhardstein

500 m
520 m

Hoogteverschil
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Reizen door 
Wallonië    
zonder auto
Met de trein, te voet of met de fiets  
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Ontdek al onze autovrije routes op 
visitwallonia.be/autovrij 
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Het concept? Uitstapjes van enkele dagen 100% zen, 
0% auto…

Alle voorgestelde routes beginnen en eindigen bij een 
station. Tussen de 2 stations zijn er tussenstops. De trajecten 
worden te voet of met de fiets afgelegd!

De routes zijn naar hartenlust te combineren: volgens jouw 
eigen ritme, jouw voorkeuren, jouw geplande bezoeken, de 
accommodatie die je verkiest…

Een reisboekje voor elke uitstap 

In de reisboekjes vind je gedetailleerde kaarten, een overzicht 
van de bezienswaardigheden onderweg, natuuractiviteiten, 
tips voor restaurants en fantastische picknickplaatsen. Je 
vindt er ook mooie logies en culinaire specialiteiten!

Een kleine surplus? 

Je kan de routes ook met elkaar verbinden (met de 
trein natuurlijk)! Zo geniet je optimaal van deze nieuwe  
slowtourismervaring… Goede reis!

Reizen door 
Wallonië    
zonder auto
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De wandeling 
van de herinnering 

Bastogne is de geschiedenis ingegaan toen de 
Amerikanen er in de verschrikkelijke winter van 1944 
het grote Duitse offensief hebben gestopt.

Hoewel er nog sporen van de gevechten zichtbaar zijn in 
het landschap, oogt de streek onmiskenbaar charmant. 
Van het Mardasson-monument waarin de namen zijn 
gegrift van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten, 
ga je naar het rustige platteland van Bastogne. Het is 
moeilijk om je in de vreedzame dorpjes die je passeert 
(zoals Neffe en Bizory) de verschrikkelijke gevechten 
voor te stellen die hier ooit gewoed hebben. De emotie 
blijft duren wanneer je aan het Vredesbos komt, een 
prachtig landschapspark opgedragen aan de vrede. 
De 4.000 bomen van dit bos werden geplant op de 50e 
verjaardag van de Slag om de Ardennen. De 3 bosjes 
met berken, lijsterbessenbomen, eiken en beuken 
brengen hulde aan alle oud-strijders en burgerlijke 
slachtoffers. Verder, langs het mooie wallenlandschap, 
kom je aan de rand van het ‘Bois Jacques’ waar de 
soldaten van een Amerikaanse compagnie hun positie 
verdedigden bij een ijzige temperatuur van -28° C. 
Het landschap van de streek is getekend door vuur en 
vlam. Toch is Bastogne uitgegroeid tot de stad van de 
universele broederschap.
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Toeristische Dienst van 
Bastogne
Place Général Mc Auliffe 60 
6600 Bastogne 
+32(0)61 21 27 11
www.bastogne-tourisme.be
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Bezienswaardig

Waar overnachten

700 m

Bastogne War Museum 
Dit museum dompelt je onder in de realiteit 
van de Tweede Wereldoorlog en de Slag 
om de Ardennen. In dit gebouw met een 
gedurfde hedendaagse architectuur, maak 
je aan de hand van historische voorwerpen, 
multisensoriële 3D-scènes en getuigenissen 
kennis met het leven van vier personages. 
www.bastognewarmuseum.be

2 km

Bastogne Barracks 
Informatiecentrum over de Tweede Wereldoorlog, gevestigd in de Bastogne Barracks. Er is ook een 
atelier waar militaire voertuigen gerestaureerd worden. Bezoek hier ook het 101e Airborne Museum 
waar tal van voorwerpen uit die tijd zijn samengebracht. 
www.bastogne-barracks.be

Camping de Renval  
Rue de Marche 148 - 6600 Bastogne
www.campingderenval.be

Gastenkamers Santa Fe – Lutrebois  
Lutrebois 11 - 6600 Bastogne
www.santafelutrebois.be

Domein Ferme Des Bisons 
Recogne - 6600 Bastogne
www.fermedesbisons.be

Gîte La Bovire  
Rue de Neufchâteau 78 - 6600 Bastogne
www.labovire.be

Bastogne War Museum
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Mardasson 
Dit memoriaal, gebouwd als hulde aan de 
76.890 Amerikaanse soldaten die sneuvelden 
tijdens de Slag om de Ardennen, is het 
uithangbord van de stad. Het grondplan 
is een Amerikaanse ster die herinnert aan 
alle soldaten die hun leven gaven voor onze 
vrijheid. 
www.bastogne-tourisme.be
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Stap voor stap

1    Aan het Mardasson-monument laat je 
het grote beeld van het kussende koppel 
rechts liggen. Volg je de weg door de 
velden (Wandeling Le Bois de la Paix).

2    Neem niet de grote weg maar het rechts 
gelegen traject van de RAVeL tot in Neffe.

3    Recht tegenover de kapel van Neffe volg je 
de richting van Bizory.

4    Op de helling volg je rechts de weg die 
afdaalt naar de grote straat.

5    Daar ga je onmiddellijk links omhoog naar 
de kleine verkavelingsweg. 

6    Aan het kruispunt sla je linksaf naar Bizory.

7    In het dorp, ter hoogte van het bord met de 
wandelingen, volg je de weg richting ‘Bois 
de la Paix’.

8    Sla rechtsaf via een kleine rijweg.

9    Ga dan naar links tot in het ‘Bois de  
la Paix’.

10    Wandel rond het vredespark naar rechts.

11    De bewegwijzering laat het bos achter zich. 
Volg een weg die leidt naar de Chemin des 
Pélerins.

12    Sla rechtsaf om nu de wegwijzers met de 
groene ruit te volgen (Wandeling Chemin 
des Pélerins).

13    Kort voorbij een klein vliegveld voor 
modelvliegtuigen sla je linksaf.

14    Steek de RAVeL over om links een weg te 
nemen die door een mooi bos loopt.

15    Je komt bij het dorp Foy. Ga rechtdoor 
langs de hoofdstraat van het dorp.

16    Sla linksaf.

17    Kort nadat je de RAVeL hebt gekruist, 
waar het herdenkingsmonument van de 
Compagnie E staat, volg je de weg die 
parallel loopt met de RAVeL. Je vindt er de 
bewegwijzering terug van de wandeling 
van Le Bois de la Paix (blauw-en-witte 
rechthoek). 

18    De weg draait rond de steengroeve om 
verderop uit te komen aan de ingang van 
het Bastogne War Museum.

Vertrek en parking
Mardasson Herdenkingsmonument
Route de Bizory 1 - 6600 Bastogne

460 m

Bastogne BastogneBois de la Paix

460 m
540 m

Hoogteverschil
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Waar een rivier stroomt…

Deze mooie wandeling vertrekt aan het uitkijkpunt op 
het Graf van de Reus, een fantastisch decor. De tocht 
neemt jou op sleeptouw langs de oevers van de Semois.

Op het uitzichtpunt van Botassart laat de helderblauwe 
hemel toe de prachtige meander van de Semois te 
observeren, samen met de gordel van groen die hem 
omringt. Van hieruit kronkelt het pad langs verpieterde 
struiken naar de oevers van de Semois. Hier, net 
zoals elders in de streek, zal je een authentieke rivier 
ontdekken. De weg langs de Semois is schitterend. In 
het heldere water zie je duidelijk de draden van de 
waterranonkel. Onder de zonnestralen variëren de tinten 
van de rivier van blauw tot lichtgevend groen. Het lijkt wel 
een impressionistisch schilderij. Aan de Moulin de l’Epine 
klimt het pad spiraalvormig naar de heuveltoppen 
boven Bouillon. Bij het verlaten van het bos doemt de 
panoramatoren op, die een mooi perspectief biedt van 
de eeuwenoude stad. De afdaling gebeurt langs een 
vooruitspringend pad dat de concurrentie aankan met 
de mooiste bergroutes. Bij de terugkeer volg je de Grand 
Ruisseau, een bijriviertje van de Semois, dat deze mooie 
wandeling afsluit.
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Toeristische dienst  
Pays de Bouillon  
en Ardenne
Quai des Saulx 12  
6830 Bouillon 
+32(0)61 46 52 11
www.paysdebouillon.be
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13,3 km

Botassart 
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Bezienswaardig

Waar overnachten

10 km

Musée Ducal
Bezoek deze ongewone, originele en leven-
dige plek. De collecties van het Musée Ducal 
(geschiedenis, folklore, schilderkunst, metal-
lurgie) zijn ondergebracht in een beschermd 
gebouw. De diversiteit van de collectie maakt 
ze bijzonder aantrekkelijk.
Hier maak je een reis door 1000 jaar geschie-
denis!
www.museeducalbouillon.be

11 km

Burcht van Bouillon  
en zijn valkenshow  
Bezoek de burcht waarvan de oorsprong te 
vinden is in de 7e eeuw. Je kunt er ook een 
roofvogeldemonstratie bijwonen.  
www.bouilloninitiative.be

10 km

Archeoscoop Godfried van Bouillon  
Dankzij de nieuwste technologische snufjes  
herbeleef je de eerste kruistocht op een  
bijzondere manier. Je wandelt in de voet-
sporen van Hertog Godfried en de duizenden 
mannen die naar Jeruzalem trokken. 
www.archeoscopebouillon.be

Jeugdherberg van Bouillon 
Route du Christ 16 - 6830 Bouillon
www.lesaubergesdejeunesse.be

Camping Halliru 
Halliru 1 - 6830 Bouillon
www.bouillon.be

Gîtes Le Ti  Bou De Refuge 
Rue Bernifalouche 6 - 6832 Sensenruth
www.letibouderefuge.be

Hotel Panorama  
Rue Au-dessus de la ville 25 - 6830 Bouillon
www.panoramahotel.be

Burcht van Bouillon 
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10 km

Dierenpark van Bouillon  
Tijdens een wandeling van 2 km door dit park 
kun je 80 verschillende soorten dieren (zowel 
lokale als meer exotische) bewonderen. 
www.parcanimalierdebouillon.be

Dankzij de Bouillon City Pass kun je tegen een aantrekkelijke 
prijs deze 3 iconische bezienswaardigheden in het centrum van 
de stad bezoeken!
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Stap voor stap

1    Vanaf het uitkijkpunt van het Graf van de 
Reus volg je de weg naar beneden: het pad 
daalt af naar links, de helling af.

2    Je komt bij een pad. Sla hier links af en blijf 
dalen.

3    Je arriveert aan de Moulin du Rivage. 
Verlaat de wegwijzers nr. 5 (die je aan het 
einde van het pad terug zal vinden) en volg 
de bewegwijzering van de GR 16.  Steek de 
beek over en ga onmiddellijk naar rechts 
naar de oevers van de Semois.

4    Via de GR kom je aan de Moulin de l'Epine. 
Ter hoogte van het pad volg je deze keer 
wandeling nr. 7 (rode rechthoek), een steil 
pad aan de overkant.

5    Kort na het uitkijkpunt wordt het pad 
minder steil en gaat het over in een wegje 
naar rechts.

6    Je komt uit op een geulig pad. Ga verder 
naar links.

7    Neem het pad naar rechts dat naar de 
panoramische toren leidt.

8    Bij de Belvédère volg je het wegje rechts 
dat afdaalt in de richting van Bouillon.

9    Je komt aan de voet van de Pont de la 
Poulie, die je oversteekt. Volg het weggetje 
aan jouw rechterhand. Je komt aan bij de 
tunnel. 

10    Volg nu de bewegwijzering nr. 41 (rode 
rechthoek). Volg la route de Corbion 
gedurende 50 m. Neem dan het pad 
Ladmirant dat langs de rivier loopt. 

11    Je passeert de camping Halliru en je volgt 
de Semois tot aan de brug van Epine, die je 
oversteekt.

12    Je wandelt terug naar punt 4 (Moulin 
de l'Epine) waar je via de oevers van de 
Semois terug de GR16 neemt tot aan de 
Moulin du Rivage.

13    Aan de Moulin du Rivage volg je deze keer 
de wegwijzers van wandeling nr. 5 van 
Botassart. Volg de oevers van de Grand 
Ruisseau.

14    Kruising van wegen. Steek de beek over en 
volg het pad dat links omhoog loopt naar 
Botassart.

15    Draai naar links aan de kapel van 
Botassart om terug aan het uitzichtpunt 
van het Graf van de Reus te komen.  

Pas op, bij zware regenval lopen sommige 
plekken onder water! In dat geval raden we  
jou aan om tussen de punten 9 en 11 deze  
raadgevingen te volgen: 

9b    Je komt aan de voet van de Pont de 
Poulies: neem niet de weg die naar de abdij 
leidt, maar volg het parallel lopende pad 
nr. 7, aan de rechterkant. 

10b  Volg het gebogen pad naar rechts.

11b    Keer terug naar de weg die je naar de abdij 
van Clairefontaine brengt.

Vertrek en parking
Le Tombeau du Géant (Het Graf van de Reus)
Moulin du Rivage - 6833 Botassart (Bouillon) 

340 m

Botassart Botassart

340 m

240 m

Bouillon

Hoogteverschil
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Toeristische Dienst  
Cœur de l’Ardenne,  
au Fil de l’Ourthe  
& de l’Aisne 
Place du Marché 15 
6980 La Roche-en-Ardenne 
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be
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14 km

La Roche-
en-Ardenne

De wandeling van Borzée

Het stadje La Roche-en-Ardenne is majestueus 
gelegen aan de oevers van de Ourthe. Twee grote 
meanders, een diepe uitgesneden vallei en de heuvels 
in de omgeving typeren het landschap.

Het fort dat boven de rots ligt, was in de steentijd een 
nederzetting, later een versterkte stad, een Romeins 
fort en tenslotte een feodaal kasteel van het Franse 
koningshuis. De ideale ligging van La Roche biedt talloze 
mogelijkheden voor wandelaars, fietsers en kajakkers. 
Deze tocht, die de bewegwijzering nr. 6 volgt, leidt je 
naar Maboge en Borzée en daarna terug naar La Roche. 
Onderweg geniet je van prachtige uitzichten op de 
kasteelruïnes en de vallei van de Ourthe.



61

Bezienswaardig

Waar overnachten

2 km

Wildpark van La Roche-en-Ardenne  
Vanop het bospad kun je de dieren uit de 
Ardense wouden van dichtbij observeren. 
Herten, moeflons, everzwijnen maar ook 
boerderijdieren leven hier in een omgeving die 
hun eigen biotoop benadert. 
www.parc-gibier-laroche.be 

100 m

Museum rond de Slag om de Ardennen  
Dit museum brengt hulde aan de soldaten – 
specifiek aan de Britten – die tijdens de 
Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol 
speelden. Op een oppervlakte van niet 
minder dan 1500 m2 ontdek je een wapenzaal, 
persoonlijke voorwerpen van de soldaten en 
uitrustingen die op het terrein zijn gevonden. 
www.batarden.be

100 m

Ardenne Aventures 
Ontdek een wereld vol fun en talrijke 
activiteiten: kajakken of watertrappelen, 
paintball, mountainbiken, avonturenpark in 
de bomen, waterball, rafting, boogschieten… 
www.ardenne-aventures.be

7 km

Strand van Maboge   
Zwemmen in de rivier, kinderspelen, cafetaria… 
www.luxembourg-belge.be

Camping Benelux 
Rue de Harzé 24 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.campingbenelux.be

Vakantiedomein Le Floréal 
Avenue de Villez 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.florealgroup.be

Hotel Du Midi 
Rue de Beausaint 6 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.hotelmidi.be

Gastenkamers La Niouche 
Rue devant Thimont 27 - 6980 La Roche-en-Ardenne
www.laniouche.be

Feodaal kasteel van La Roche-en-Ardenne 
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100 m

Feodaal kasteel van  
La Roche-en-Ardenne  
Ontdek deze vesting uit de middeleeuwen, 
waarvan alleen de ruïnes bewaard zijn 
gebleven. De prachtige burcht schittert op 
de uitstekende rots van Diester. Het gebouw, 
met zijn kerkers en schietgaten, dompelt jou 
helemaal onder in de middeleeuwse sfeer.  
www.chateaudelaroche.be
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Stap voor stap

1    Begin aan de toeristische dienst op de 
Place du Marché, 15. Wandel in de richting 
van de Place du Bronze en daarna in de 
richting van Rue Bon Dieu de Maka. Klim 
naar de uitgang van de stad.

2    Ter hoogte van ‘Olivettes’ verandert het 
steegje in een veldweg, die naar de ‘Cresse 
du Corbeau’ klimt. Aan de overblijfselen 
van een radioantenne buigt het parcours 
af naar links.

3    Stap daarna rechtdoor tot boven het dal 
van de Vallei van de Ourthe. Je wandelt 
tussen de brem die dit plateau in de lente 
omtovert in een enorm geel lappendeken. 
Op het einde van het pad verandert het 
reliëf.

4    Volg het bospad dat steil afdaalt naar links 
en al snel een smal pad met stenen wordt. 
Je bent nu op het downhill mountainbike 
parcours. Wees voorzichtig, zeker bij 
regenachtig weer of als het vriest!

5    Steek de Ourthe over in de vallei. Je komt 
aan in het dorp Maboge. Het pad gaat 
naar rechts. Wandel door de hoofdstraat 
gedurende ongeveer 800 m.

6    Op het kruispunt naar Borzée, neem je de 
weg over de brug. Steek daarna het beekje 
over om aan de linkerkant het bospad te 
volgen.

7    Bij de volgende splitsing gaat het pad steil 
omhoog naar rechts. Het kronkelt omhoog 
tot in Borzée. Je passeert de brasserie/
crêperie 'le Clos René' om daarna links 
omhoog het bos in te gaan.

8    Hou bij de volgende splitsing links aan 
en volg het hoofdpad. Je passeert het 
uitkijkpunt ‘Gisant de Lohan’. Wandel 
verder naar het waterreservoir.

9    Draai naar links en loop langs een weide 
tot aan de ingang van het dorp. Bij de 
eerste kruising ga je rechts. Volg het pad 
dat door een mooi eikenbos naar beneden 
loopt. 

9    Aan het einde van het pad loopt de 
wandeling nr. 6 (met de ruit) naar links. Je 
volgt de weg naar Houffalize, om daarna 
de 2e straat rechts te nemen. Al snel geniet 
je van een prachtig uitzicht op het park 
van La Roche en het kasteel dat boven de 
Ourthe uittorent.

Vertrek en parking
Toeristische Dienst 
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne 

218 m

La Roche La Roche

218 m

355 m

Maboge Borzée

237 m

Hoogteverschil
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Naar Montauban 

Deze wandeling neemt je mee op ontdekkingstocht 
door de prachtige natuur van de Gaume, een streek 
met een uitzonderlijk klimaat in het zuiden van de 
provincie Luxemburg.

Het is in deze vallei, bij uitstek een zuivere en gezonde 
plek, dat het bronwater van Valvert gedeeltelijk wordt 
gewonnen. 

Wat deze wandeling zo mooi maakt, is de gevarieerde 
omgeving die je doorkruist. Je stapt langs de Gros 
Ruisseau, snuift de intimiteit van een dennenbos op 
en daarna de zachtheid van een woud vol groene 
loofbomen. Tijdens deze tocht geniet je ook van een 
prachtig panorama op het Cron de Montauban. Aarzel 
niet om de archeologische site te bezoeken. 

Een openluchtmuseum, de ruïnes van een oude vesting 
en hedendaagse kunstinstallaties geven een extraatje 
aan deze wandeling.

Het uitzicht op de vier heuvels van het bos van Montauban 
herinnert jou aan de passage van de legendarische vier 
Heemskinderen.

Toeristische Dienst  
van  de Gaume
Rue des Grasses Oies 2b 
6760 Virton 
+32(0)63 39 31 00 
www.visitgaume.be
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17 km

Torgny 
Torgny, een van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’, ligt in de Gaume, een streek met een zacht 
klimaat. Torgny profiteert van een bevoorrecht microklimaat en een zacht golvend reliëf, ideaal 
voor wijnbouw. De huizen in oker natuursteen, de rode holle dakpannen en de drie wijngaarden 
zorgen er voor dat er een vleugje Provence in de lucht hangt.  
www.torgny.be 

6 km

Het Museum van de Gaume  
in Virton en zijn jacquemart 
Dit uniek museum in de provincie Luxemburg 
heeft voor elk wat wils: archeologie, 
kunst, burgerlijke en religieuze etnografie, 
industriële en populaire kunst, folklore en 
legenden, meubels uit de streek en tradities. 
In dit museum leer je alle facetten van de 
Gaume kennen!
www.museesgaumais.be

Camping La Colline 
Clos des Horlés 1 – 6760 Virton
www.florealgroup.be

Hotel de la Tour d'Harival
Rue d'Arlon 1 - 6760 Virton
www.harival.be

Gastenkamers La Gaum'aise 
Rue Charbeau 16 – 6769 Sommethonne
www.gaumaise.be

La Grappe d’Or 
Rue de l'Ermitage 18 - 6767 Torgny
www.lagrappedor.com

Het Museum van de Gaume
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5 km

Centrum van moderne kunst van 
Belgisch Luxemburg in Montauban 
Gelegen op de site van Montauban-Buzenol, 
stelt het Centrum van moderne kunst van 
Belgisch Luxemburg monumentale en 
tijdelijke kunstprojecten voor. Nu eens zijn 
die gewijd aan archeologie, dan weer aan 
erfgoed en de natuur. 
www.caclb.be
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1    Je start op de parking van de militaire 
begraafplaats. Je volgt de Rue Vieux 
Laclaireau. Je passeert enkele vijvers.

2   Bij de Y hou je rechts aan.

3    Negeer de paden aan de linkerkant en stap 
rechtdoor.

4    Neem het linkerpad aan de Y. Volg de 
bewegwijzering met de blauwe driehoek.

5    Blijf rechtdoor wandelen en negeer de 
paden naar rechts en naar links.

6    Aan de Y neem je het pad aan de 
linkerkant.

7    Bij de volgende Y ga je rechtsaf.  
Je komt op de RAVeL, die je volgt door 
rechts te gaan.

8    Ga rechtdoor op de RAVel tot aan de Rue 
de Bar. Ga hier rechtsaf.

9    Volg de rue de Bar tot je de site van 
Montauban bereikt.

10    Neem het pad aan de rechterkant, 
tegenover het archeologische park.

11    Volg deze weg. Bij de Y kies je voor het pad 
aan de rechterkant.

12    Aan de volgende Y ga je nogmaals naar 
rechts.

13    Bij de T-splitsing, voor de vijver, ga je naar 
rechts en dan direct naar links.

14    Via een pad aan de rechterhand steek je 
de beek over. Je komt aan de rue du Bois. 
Ga enkele meters verder naar rechts en 
neem daarna het pad aan de rechterhand.

15    Je komt onmiddellijk bij een Y. Neem hier 
het pad rechts.

16    Volg dit wegje tot aan een T-splitsing waar 
je rechtsaf gaat. Wandel rechtdoor en 
negeer de paden links en rechts.

17    Bij de Y volg je het pad naar links.

18    Op het kruispunt ga je rechtsaf. Wandel 
rechtdoor tot je bij een kleine brug komt.

19    Steek de brug over en ga onmiddellijk naar 
links. Dit pad brengt je terug naar punt 4.

Vertrek en parking
Rue Vieux-Laclaireau - 6760 Ethe

253 m

Ethe Ethe

253 m

Montauban

282 m

Hoogteverschil
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Langs de Lesse

Deze tocht combineert 2 wandelingen: ‘Les Chaftés Louis’ 
en ‘Virée à Chêne’. Als je de Lesse volgt, komt je door de 
pittoreske dorpjes Maissin en Lesse.

Na het vertrek uit Maissin passeer je de militaire 
begraafplaats Pierre Massé (14-18). Daarna kom je aan de 
Our en aan de Lesse. Geniet na de oversteek van de rivier 
van een picknick aan het water en van een rustgevende 
pauze.

Deze afwisselende wandeling door het bos en langs de 
Lesse doorkruist een prachtige omgeving. Het is een 
echte verjongingskuur! 
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Toeristische dienst 
Paliseul
Grand-Place 7 - 6850 Paliseul 
+32(0)61 28 77 37
www.si-paliseul.be

©
 P

.P
a

u
q

u
a

y

Maissin

©
 M

T
B

P
A

©
 M

T
B

P
A

13,7 km



Bezienswaardig

Waar overnachten

69

8 km

Euro Space Center
Themapark dat je doet dromen over de ruimte. Je verkent de grenzen van de Melkweg en je ontdekt 
een ander facet van onze planeet Aarde. Een plezierig en leerrijk avontuur voor het hele gezin.   
www.eurospacecenter.be

6 km

Mudia
Begrijpen, leren en zich amuseren zijn de 
sleutelwoorden van dit nieuwe en ongewone 
kunstmuseum. Een ludiek, digitaal en hightech 
parcours leidt je door het museum. Passief 
blijven is geen optie! Met video’s, geanimeerde 
taferelen, spelletjes en ludieke tests in 20 zalen 
krijg je een andere kijk op kunst en de evolutie 
ervan. En jouw kinderen ook! 
www.mudia.be

Gastenkamers La Clef des Champs
rue des Champs 29 - 6850 Paliseul
www.bouillon-tourisme.be

Gite de la Hailette 
Rue Henri Calvez - 6852 Maissin (Paliseul)
www.fermedelahailette.be

Herberg La Hutte Lurette 
Rue de la Station 64 - 6850 Paliseul
www.lahuttelurette.be

Hotel La Barrière de Transinne 
Rue de la Barrière 4 - 6890 Transinne
www.barrieredetransinne.be

Euro Space Center
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Redu
Sinds 1984 is Redu hét boekendorp van België. 
Het is een typisch Ardens dorp met huizen in 
natuursteen te midden van de bossen. Redu 
heeft een grote metamorfose ondergaan. 
Lees je graag boeken?  Sluit je dan aan bij 
de (ongeveer) 200.000 boekenliefhebbers uit 
de hele wereld die jaarlijks dit boekendorp 
bezoeken. 
www.redu-villagedulivre.be
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1    Volg aan de kerk van Maissin de wegwijzers 
met de verticale gele rechthoek. Wandel 
in de richting van de rue Commandant 
Henri Calvez. Je passeert de militaire 
begraafplaats.

2    Ga na de begraafplaats bij de Y naar links.

3    Bij de volgende Y volg je het pad naar 
rechts. 

4    Bij de Y van veldwegen, volg je het rechtse 
pad. Negeer de andere paden aan de 
rechterhand. Aan de volgende Y hou je 
rechts aan. Wandel daarna rechtdoor.

5    Bij de Y neem je het wegje naar links langs 
de Our. Volg het pad aan de rechterkant, 
steek de Our niet over.

6    Hou rechts aan langs de oevers van de 
Lesse.

7    In Lesse steek je de rivier over via het 
bruggetje. Volg de weg tot in het dorp. 

8    Je volgt nu de bordjes met de ‘rode ruit’. 
Ga rechtsaf de weg op en blijf die volgen 
tot aan een picknicktafel waar je het pad 
recht voor je volgt door de Lesse over te 
steken.

9    Vlak na de Kaleo-gîte volg je de weg naar 
links. Wandel aan het kruispunt rechtdoor 
en blijf dit wegje volgen.

10    Bij de Y neem je het pad naar links.

11    Negeer de paden aan de linker- en de 
rechterkant. Stap rechtdoor. Je passeert 
de bivakplaats Virée à Chêne. Ga non-stop 
rechtdoor.

12    Steek de N899 over en neem de weg recht 
voor je. Onmiddellijk daarna neem je het 
pad aan de rechterkant (Route Marie-
Thérèse) waardoor je de N899 nog eens 
oversteekt.

13    De rue de Brest brengt je terug naar het 
vertrekpunt!

Opgelet !  In het dorp Lesse is het mogelijk om 
richting Redu te wandelen door de bordjes met 
de ‘blauwe rechthoek’ te volgen. Zo kun je de 
wandeling een beetje verlengen!

Vertrek en parking
Kerk van Maissin
Place des Combattants
6852 Maissin (Paliseul)

410 m

Maissin Maissin

410 m

280 m

Lesse

Hoogteverschil
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De eenzaamheid 
van een groot meer

Landschappen met meren fascineren en trekken 
altijd mensen aan die verliefd zijn op de mysterieuze 
natuur. Zoek je de eenzaamheid van een van de meest 
ongerepte landschappen van België? Wandel dan rond 
het meer van Nisramont!

In de Hoge Ardennen snuif je altijd een beetje avontuur 
op. De wandeling langs de oevers van het meer van 
Nisramont is een aaneenschakeling van beelden van een 
ongerepte natuur. Deze tocht, die niet enkel de oevers 
van de Ourthe volgt, brengt je in andere sferen, die van 
de meren van het Hoge Noorden of van bergmeren. Je 
passeert rotsen, beklimt trappen, daalt steile paden 
af om de andere oever te bereiken nabij Engreux. De 
terugkeer via de oevers van de oostelijke Ourthe duurt 
nog zo’n 2 uur. Maar je wordt rijkelijk beloond met 
absolute stilte. Geen enkel verkeersgeluid komt deze 
prachtige tocht verstoren.
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Toeristische dienst  
Cœur de l'Ardenne, au fil 
de l'Ourthe & Aisne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36 
www.coeurdelardenne.be
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13 km

La Roche-en-Ardenne 
In het hart van de Belgische Ardennen, 
te midden van dichte wouden, valleien en 
landbouwplateaus, ligt het pittoreske stadje 
La  Roche-en-Ardenne. Deze mooie natuurlijke 
omgeving doet ook geschiedenisliefhebbers 
wegdromen, met onder andere de niet te 
missen ruïnes van het feodale kasteel en het 
museum van de Slag om de Ardennen. 
www.coeurdelardenne.be

11 km

Brouwerij Achouffe  
Volg de elfen met de rode hoeden naar de 
Brouwerij van Achouffe, op enkele kilometers 
van Houffalize. Je ontdek er de wondere 
wereld van de Ardense brouwers. Het 
bekendste brouwsel is La Chouffe, een blond 
bier dat opvalt door zijn frisheid en fruitig 
bouquet. 
www.chouffe.com

17 km

Boerengolf in de boerderij Koeune  
Trek je laarzen aan en wandel met je golfclub 
en een leren bal door de weilanden. Je speelt 
boerengolf in teams van 2 tot 5 spelers. 
www.facebook.com/fermekoeune

Camping Benelux  
Rue de Harzé 24 - 6980 La-Roche-en-Ardenne
www.campingbenelux.be

Les Cabanes de Rensiwez 
Rensiwez 1 - 6663 Mabompré
www.lescabanesderensiwez.be

Vakantiecentrum Vayamundo  
Ol Fosse d'Outh 1 - 6660 Houffalize
https://fr.vayamundo.eu

Hotel du Commerce 
Rue du Pont 10 – 6660 Houffalize
www.cocoonhotels.eu

Brouwerij Achouffe
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Kajak, waterfiets en paddle  
op het meer van Nisramont.
www.ardenneaventures.com
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1    Ter hoogte van de parking, kort na de 
rotonde, volg je de weg links langs de 
elektrische installaties van de stuwdam.

2    Ga niet over de stuwdam maar neem het 
pad dat links omhoog gaat via de trappen.

3    Kort na het eerste panorama volg je het 
pad dat naar rechts loopt.

4    Aan ‘Laid Thier’, ter hoogte van het 
didactische bord, volg je het pad naar 
rechts (de variante van de Escapardenne - 
Eislek Trail loopt naar links).

5    Kort na een moeilijk gedeelte (er zijn 
kabels), kom je bij de Ourthe. Volg die op 
de rechteroever.

6    Steek de brug over van het stuwmeer 
(vistrap) en ga rechtsaf.

7    Wandel rechtdoor. 

8    Het pad stijgt naar links en komt bij de weg 
van het ADEPS-centrum.

9    Steek de weg over om onmiddellijk rechts 
de weg te nemen die bewegwijzerd is met 
houten bordjes. Hij daalt af naar rechts 
over 50 m en zwenkt dan naar links langs 
de oostelijke Ourthe.

10    Steek de brug over van het stuwmeer 
‘Nasse de Berbret’ en neem onmiddellijk 
het pad rechts, langs de linkeroever van de 
Ourthe.

11    Volg het pad omhoog en negeer het pad 
rechts naar de oever van de rivier.

12    Kort voorbij de schuilplaats daalt het pad 
steil en met scherpe bochten naar de 
brug van de rivier Kwai die je oversteekt. 
Keer terug naar de stuwdam via een 
gemakkelijker pad.

Vertrek en parking
Stuwdam van Nisramont 
Rue du Barrage - 6983 Nisramont 

410 m

Barrage BarragePont

410 m
390 m 390 m

Pont

Hoogteverschil
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Verlaten wegen
Tijdens deze wandeling neem je een stevige duik in het 
groen. Het woud van Saint-Hubert is een ode aan het 
ongerepte leven.

Voorbij de Fagne de la Doneuse begint een weelderige 
vallei waarin een beek haar weg zoekt. De afdaling 
naar het dal is lang maar wordt muzikaal begeleid door 
het geklater van de beek die van de rotsen stroomt. 
Onderweg wandel je langs een berkenbos, het Boulaie 
du Rouge Poncé. Dit natuurreservaat is een type bos dat 
ooit de volledige regio van de Ardennen bedekte, lang 
voor de streek werd geëxploiteerd voor de productie van 
naaldbomen. Iets verder kun je, met een beetje geluk, 
vanuit de observatieplaats la Bilaude de bosfauna 
observeren. Via de Vallei van de Masblette verdwijnt de 
route helemaal in de wereld van de stilte… 
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Toeristische dienst  
Saint Hubert
Place du Marché 15 
6870 Saint-Hubert 
+32(0)61 61 30 10
www.sainthubert-tourisme.be
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3 km

Vliegveld
Beleef een unieke ervaring op het vlieg-
veld van Saint-Hubert! De zweefvliegtuigen, 
sportvliegtuigen en ULM’s die boven het 
mooie woud van Saint-Hubert vliegen, beko-
ren groot en klein. 
www.sainthubert-airport.com

3 km

Wildpark
Een must voor natuurliefhebbers en gezinnen 
die de fauna, de flora maar ook de folklore 
van de streek willen ontdekken. In een uitzon-
derlijk kader vind je multimediazalen, uitkijk-
plaatsen, een ‘bistrot de terroir’ en nog veel 
meer. 
www.foretdesainthubert-tourisme.be

12 k m

Mirwart
Een van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. 
Mirwart heeft zijn oude allure behouden met 
zijn vakwerkhuizen, zijn oude gebouwen in 
natuursteen en baksteen, zijn smalle straat-
jes en zijn kasteel dat een erfenis is uit de 10e 
eeuw. Je kunt ook het Provinciaal Domein  
en zijn viskwekerij bezoeken of wandelingen 
maken in een uitzonderlijke omgeving. 
www.beauxvillages.be

Jeugdherberg van Champlon 
Rue de la Gendarmerie 3 - 6971 Champlon
www.lesaubergesdejeunesse.be

Gastenkamer Gaussignac
Rue de l'Eglise 37 - 6870 Hatrival
www.gaussignac.be

Camping Europacamp
Europacamp 3 – 6870 Saint-Hubert
www.camping-europacamp.be

Hôtel L’Auberge du Sabotier 
Grand-Rue 21 – 6870 Awenne
www.aubergedusabotier.be

Domein Le Fourneau Saint-Michel
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9 km

Domein Le Fourneau Saint-Michel
Neem een duik in het Waalse plattelands-
leven van vroeger. Het erfgoed is er ingebed 
in een mooie, natuurlijke site: woningen, een 
school, een kapel… Bezoek ook het museum 
en de gebouwen die getuigen van de vroegere 
ijzerindustrie. 
www.fourneausaintmichel.be
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1    Van op de parking volg je de bosweg (naar 
het vliegveld) gedurende 100 meter.

2    Ga links en volg een brede weg die afdaalt 
naar de Fagne de la Doneuse. 

3   Volg de weg rechts en passeer een brug.

4    In de bocht verlaat je de hoofdweg en volg 
je een andere weg naar links.

5    Rechts zie je de Fagne du Rouge Poncé: 
doorkruis het reservaat op vlonderpaden, 
een omweg die de moeite loont.

6    Neem de bosweg links en ga na 50 meter 
opnieuw naar links.

7    Volg de weg naar links. Je ziet de 
observatieplaats la Bilaude.

8    In de vallei verlaat je de weg om rechts het 
pad te volgen dat langs een beek klimt.

9    Eenmaal boven neem je de weg links.

10    Tijdens de afdaling draai je kort na het 
jachtpaviljoen af naar rechts.

11    Voor het domein Fourneau Saint-Michel 
neem je de weg links.

12    Ga naar de vallei van la Masblette. 

13    Voor de doorwaadbare plaats draai je af 
naar rechts en volg je de brede weg die 
klimt langs de beek.

14    Op de top steek je de stenen brug over via 
de weg links.

Vertrek en parking
Toegankelijk via de N89 (afrit 25 op de E411) naar Saint-Hubert. Verlaat de weg aan 
km 49 ‘Centre national de vol à voile’. Neem de richting aan de tegenovergestelde 
kant van het centrum. Na 1,2 km kom je aan een T. Parkeer hier je auto. Er staat een 
bord met vertrekpunten voor wandelingen. Vertrekpunt: ‘Sapin Fi’. 

375 m

Sapin-Fi Sapin-FiBilaude

375 m

275 m

Hoogteverschil
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Land van hout,  
steen en water

Vielsalm, een land van hout, steen en water, heeft 
voor jou prachtige landschappen en een gevarieerde 
natuur in petto: de venen van het plateau des Tailles, 
het grote woud Bêchefa, de moerassen van Comman-
ster, het prachtige uitzicht vanaf de Bec du Corbeau, 
het meer van Les Doyards of de brede valleien van 
Grand-Halleux en Petit-Thier. In zijn 23 dorpen en 
gehuchten ontdek je een bouwstijl in schist, arkose en 
leisteen.

Deze wandeltocht leidt je door zeer gevarieerde land-
schappen. Al van bij de start sta je oog in oog met de 
leisteengroeven van Cahay. Tijdens de hele wandeling 
zal je de typische daken van de Ardense huizen zien, 
waarvan vele nog van leisteen zijn gemaakt. De raam- 
en deurkozijnen zijn vaak gemaakt van fyllade. Wanneer 
het gesteente geen mooie laag heeft om leisteen van te 
maken, werd het gebruikt als bouwsteen. 

Daarna stap je door het bos. Je hebt een mooi uitzicht op 
de vallei beneden. Mis zeker de merkwaardige heuveltjes 
niet als je langs het Bêche-beekje loopt. Deze gestapelde 
stenen zijn de overblijfselen van de hoopjes grind van de 
goudzoekers die op zoek waren naar stukjes goud, een 
populaire bezigheid in deze streek. Een echte duik in het 
hart van de Hoge Ardennen… 
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Toeristische dienst
Avenue de la Salm 50 
6690 Vielsalm 
+32(0)80 21 50 52 
www.vielsalm-tourisme.be
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3 km

Avenature
Hier kun je sport en talrijke activiteiten beoe-
fenen. In een originele context worden natuur 
en avontuur gecombineerd: touwenparcours 
in de bomen, e-trottinettes, mountainbiken, 
discgolf, escape room…
www.avenature.be

2 km

Museum van de Coticule
Ontdek de geheimen van een zeldzame steen 
die uniek is in de wereld. Sinds de 17e eeuw 
werd de coticula wereldwijd uitgevoerd. De 
coticule of slijpsteen is een schist die oneindig 
veel microscopische granaatkristallen bevat. 
In het museum zie je oude machines in wer-
king, een zaal die gewijd is aan de geologie 
van de streek… 
museeducoticule.wixsite.com

1,7 km

Center Parcs Les Ardennes
Geniet van talloze activiteiten: een zip-
parcours tussen de bomen, ponyritjes, een 
mini boerderij… en het waterpark Aquamundo: 
glijbanen, golfslagbaden, jacuzzi, kikkerbad, 
waterjets…
www.journee-centerparcs.fr

Camping Les Neufs Prés
Rue de la Résistance - 6698 Grand-Halleux
www.vielsalm-camping.be

Gastenkamers Le Tapis Rouge
Commanster 22 – 6690 Vielsalm
www.letapisrouge.be

Hotel L'Auberge du Notaire
Rue Général Jacques 11 – 6690 Vielsalm
www.aubergedunotaire.be

Hotel Les Myrtilles
Rue du Vieux Marché 1 – 6690 Vielsalm
www.lesmyrtilles.be

Center Parcs Les Ardennes
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La Maison du Pays de Salm,  
het huis van de vreemde Macrallen
Hier maak je kennis met de geschiedenis van 
Vielsalm, zijn geologie en folklore, de roemrij-
ke Graven van Salm, de vreemde Macrallen 
en de geologische galerijen van de schiefer- 
en coticulemijnen. 
www.haute-ardenne.be

https://museeducoticule.wixsite.com/musee-du-coticule
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1    Volg de rue des Chars à Boeufs.

2    Ga voorbij de school en neem de eerste 
straat rechts, de rue des Ardoisières.

3    Vervolg je weg tot in het centrum.

4    Wandel naar boven naar de Thier des 
carrières.

5    Na de zware beklimming heb je uitzicht  
op een militaire telecommunicatietoren  
(58 m hoog).

6    Wandel terug naar beneden naar  
het dorp Bêche.

7    In het dorp volg je de weg naar links en ga 
je verder naar de top van het dorp.

8    Je wandelt nu door het bos gedurende 
ongeveer 2-3 km.

9    Je passeert een plek die luistert naar de 
naam Les 4 Vents.

10    Wandel richting Burtonville.

11    Het volgende dorp waar je passeert is 
Neuville.

12    Daal terug af richting Vielsalm.

Vertrek en parking
Toeristische dienst 
Avenue de la Salm 50 - 6690 Vielsalm

366 m

Vielsalm Vielsalm

366 m

410 m

Burtonville Neuville

500 m

Hoogteverschil
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Grootse landschappen
Vanuit Wéris, een dorp in de Famenne, trekt de tocht 
oostwaarts om de Col du Rideux te beklimmen. Hier 
ben je meteen in de Ardennen aangekomen. De land-
schappen zijn zeer gevarieerd. Niet verwonderlijk dat 
deze streek de officiële erkenning kreeg als ‘Famen-
ne-Ardenne UNESCO Global Geopark’.  

Niemand blijft ongevoelig voor de charmes van Wéris, 
want naast zijn megalitisch erfgoed is het ook nog een 
van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. Na het vertrek aan 
de kerk leiden plattelandswegen je naar de legendari-
sche megalithische stenen, zoals Le Lit du Diable (het 
bed van de duivel) of de Pierre Haina. De route trekt dan 
verder naar de Col du Rideux. Op de top ontvouwt zich 
een van de mooiste landschappen van de Ardennen. Een 
steile afdaling naar het ‘verloren’ gehucht Lignely brengt 
je aan de oever van de Aisne. Je steekt de rivier over om 
een moeilijk stijgend pad naar Mormont te volgen. Je 
keert terug via Fanzel, waar een laatste beklimming je 
terug naar de hoogtes van Wéris brengt. Via haarspeld-
bochten daal je af naar het dorp dat zich koestert in zijn 
landschap van heuvels en bossen.
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Toeristische dienst  
van Durbuy 
Place aux Foires 25 
6940 Durbuy 
+32(0)86 21 24 28  
www.durbuytourisme.be
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9 km

Durbuy 
Durbuy is genesteld in de meanders van de Ourthe. Het verkeersvrije historische hart bestaat uit 
een doolhof van kronkelende steegjes en oude gebouwen in lokale natuursteen. Erfgoed en natuur 
gaan wonderwel samen in het kleinste stadje ter wereld, met zijn groene omgeving, zijn anticlinale 
rots, het kasteel boven op de rotsachtige heuvelkam, het vormsnoeipark… 
www.famenneardenne.be

7 km

Het Labyrint van Barvaux
Elke zomer bieden het reuzenlabyrint van 
maïs en zijn acteurs een ongewoon en telkens 
verschillend spektakel. 
www.lelabyrinthe.be

Camping Aux Frênes  
Commène 40 - 6940 Barvaux 
www.camping-aux-frenes.be

Gastenkamers La Ferme de Durbuy
Warre 72 - 6941 Durbuy (Warre)
www.fermededurbuy.com

Hotel La Passerelle
Rue Chêne à Han 1 - 6940 Grandhan
www.la-passerelle.be

Hotels en gastenverblijf  
La Maison Caerdinael
Rue des Récollectines 4 - 6940 Durbuy
www.maisoncaerdinael.be

Durbuy

500 m

Het Megalietenhuis 
Dit is het vertrekpunt voor een ontdekkings-
tocht door het dorp, de streek en de me-
galithische site van Wéris. Dit gezellig ont-
haalcentrum, gelegen op de Place Arsène 
Soreil, herbergt een museum over dolmens en 
menhirs en de mensen die ze bouwden. Het 
waren de eerste landbouwers-veetelers van 
het neolithicum, 5.000 jaar geleden. 
www.megalithes-weris.be
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1    Op het plein met de informatieborden volg 
je de rue du Mont.

2    Ter hoogte van een bocht neem je afscheid 
van de wegwijzers met het blauwe kruis. 
Ga naar links over de beek en neem de weg 
die links afdaalt. Je komt aan de bordjes 
met de groene ruit.

3    Tijdens de afdaling neem je de verharde 
weg rechts.

4    Je komt op de weg naar de Col du Rideux. 
Sla hier rechtsaf en doe een laatste klim.

5    Op de heuvel kies je voor de weg links die 
afdaalt naar Ligneuly. Volg vanaf hier de 
rood-witte bewegwijzering (wandeling 12).

6    In dit gehucht ga je rechtdoor (bord 
doodlopende straat): de weg die afdaalt in 
de vallei wordt een veldweg.

7    In de vallei van de Aisne volg je de grote 
weg links gedurende enkele honderden 
meters.

8    In het gehucht Les Forges volg je rechts de 
kleine weg tussen twee huizen. Steek de 
Aisne over. Het pad wordt steil.

9    Het wegje komt uit in Mormont. Neem de 
rue du Batty die naar het centrum klimt en 
wandel rond het plein.

10    Op het einde van het plein ga je rechtsaf 
(rue de la Salle). Volg het pad door een 
weide.

11    Neem de straat die afdaalt naar Fanzel.

12    Je doorkruist het centrum en je steekt 
de Aisne over (er staat een bord met 
wandelingen). Vanaf hier volg je de groen-
witte bewegwijzering (wandeling 13).

13    Ga aan de overzijde verder in de rue des 
Affruts die met scherpe bochten door de 
velden klimt en dan in het bos verdwijnt.

14    Wandel verder langs de helling via de weg 
rechts.

15    Je komt aan een kruispunt van wegen en 
op de top van de heuvel. Draai linksaf en 
volg de wegwijzers met het blauwe kruis. 

16    Na een lang recht stuk buigt de route af 
naar rechts, aan de rand van het bos.

17    Steek de grote weg over en ga verder in de 
rue Passage Bayard.

18    Steek opnieuw de grote weg over. De rue de 
Marlaine brengt je terug naar het centrum 
van Wéris.

260 m

Wéris WérisCol du Rideux

260 m

360 m

180 m

Fanzel

Vertrek en parking
Rue du Mont – 6940 Wéris

Hoogteverschil
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13 uitgestippelde parcours

Wandelen langs 
kastelen
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Meer informatie op visitwallonia.be/kastelen
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Wandelen langs kastelen

Of ze nu langs het water liggen, hoog op een klif of een rots of 

in het midden van een vlakte, kastelen doen je wegdromen…  

Struin langs de elegante kastelen van Modave of Beloeil en 

hun parken, stap over de steile paden door de bossen die je 

naar de burcht van Reinhardstein leiden, wandel in de voet-

sporen van Godfried van Bouillon of bewonder de ruïnes van 

de Château de Montaigle waarvan het silhouet de horizon 

mysterieus aflijnt… Dit zijn slechts enkele van de vele avontu-

ren die je vindt in de routeboekjes van de kastelen.

Naast een wandelroute biedt elk van de 13 boekjes:

•   1 rondrit met de auto rond een reeks van kastelen 
en versterkte burchten in dezelfde streek,

•  1 fietstocht in de buurt van een kasteel,

•   historische en toeristische informatie over dit 
prachtig Waals erfgoed.

De boekjes zijn echte reisgezellen. Download ze nu en ga op 
veroveringstocht langs forten en kastelen in Wallonie.

Wandelen langs 
kastelen
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Naar Montaigle
Deze prachtige tocht leidt je door de vallei van de 
Molignée, tussen Namen en Dinant.

Na een eerste traject door de velden, zie je op de hoogte 
de ruïnes van de burcht van Montaigle verschijnen. 

Een bezoek aan Montaigle is een reis terug in de tijd. Met 
een beetje fantasie waan je je in de Middeleeuwen, een 
legendarische tijd. 

Tegenwoordig zijn de ruïnes overwoekerd door vegeta-
tie, maar toch hebben ze hun grootsheid en schoonheid 
kunnen behouden.
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Toeristische dienst van 
Anhée Maas - Molignée
Rue de la Molignée 8  
5537 Anhée 
+32(0)82/61 39 00
www.meusemolignee.be
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14 km

Abdij van Maredsous
De abdij van Maredsous, een van de mooi-
ste abdijen van België, ligt in de vallei van 
de Molignée. Profiteer van jouw bezoek om 
de architectuur van het klooster te bewon-
deren en de beroemde kazen en bieren van  
Maredsous te proeven!
www.tourisme-maredsous.be

9 km

De tuinen van Annevoie
De tuinen van Annevoie, in de Maasvallei, 
werden aangelegd in de 18e eeuw. Zij maken 
deel uit van het uitzonderlijke erfgoed van 
Wallonië. Het zijn de enige watertuinen in 
 België. Ze behoren tot de mooiste van Europa.
www.annevoie.be

9 km

Château de Bioul
Het kasteel van Bioul heeft een wijngaard 
met 11 hectare wijnstokken. Ontdek het nieu-
we parcours ‘Made in Bioul’ en neem een duik 
in de wereld van het kasteel, de familie Vaxe-
laire en de wijnen van Bioul!
www.chateaudebioul.be

Gastenkamers La Bergerie
Chertin 6 - 5522 Falaën
www.labergerie-falaen.be

Landelijke Gîte L'Ancienne Grange
Rue du Centre 2 - 5537 Haut-le-Wastia
www.lanciennegrange.be

Gastenkamers L'Echappée Belle
Rue de la Gare 10 - 5522 Falaën
www.lechappeebelle.be

Hotel Les Jardins de la Molignée
Route de la Molignée 1 - 5527 Anhée
www.jardins.molignee.com

Château de Bioul
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8 km

Falaën
Het dorp Falaën, een van de ‘Mooiste Dorpen 
van Wallonië’, ligt in het hart van de Condroz 
in de provincie Namen. De kalkstenen huizen 
zijn gebouwd rond de kerk. 
www.beauxvillages.be
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Stap voor stap

1    Je start op de parking aan de kerk. Volg de 
borden met de rode rechthoek en neem de 
rue Coron des Trys.

2    Bij de T-splitsing ga je linksaf om dan 
meteen het pad links nemen.

3    Volg dit wegje tot aan de rue de la 
Molignée (N971). Ga hier naar links. 

4    Net na de parkeerplaats van de Draisines 
de la Molignée ga je rechts, aan de Y.

5    Na de Trou des Nots neem je het pad naar 
rechts.

6    Aan het eind van het pad blijf je rechtdoor 
stappen op de rue de Foy.

7    Wandel verder op de rue de Foy, door de 
velden. Neem het wegje naar links, in de 
velden. 

8    Sla linksaf ter hoogte van de boerderij 
van Foy. Aan het einde van dit pad blijf je 
rechtdoor stappen, op de GR 129.

9    Steek de RAVeL over en dan de rue de 
Warnant. Ga rechtdoor op Marteau.

10    Je passeert aan de ruïnes van het kasteel 
van Montaigle. Blijf de GR 129 volgen. 
Negeer de paden rechts en links.

11    Bij de T-splitsing ga je linksaf. Doorkruis 
het Bois de Foy.

12    Je komt aan in Haut-le-Wastia. Volg de 
rue de Sommière. Je komt terug aan het 
startpunt.

Vertrek en parking
Place des Français - 5537 Haut-le-Wastia (Anhée)

197 m

Falaën FalaënMointaigle

197 m

151 m

Hoogteverschil
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Sentiers d’Art 
Deze wandeling is op zich al ongewoon. Onderweg 
ontdek je een verbluffende en sterk afwisselende om-
geving én talrijke kunstwerken.

Je doorkruist de Condroz, een rijke en gevarieerde regio. 
Nu eens wandel je op paden in de velden en weiden, dan 
eens langs een oude, verlaten steengroeve om daarna 
de bucolische vallei van de Samson te bereiken. 

De kunstwerken die langs de route te zien zijn, gaan 
naadloos over in de natuur, zoals de vreemde boom-
stammen en de kathedraal van licht.

Deze lus maakt deel uit van de 140 km lange wandelrou-
te ‘Sentiers d'art’, met onderweg meer dan 50 Land'art 
werken en bivakplaatsen.
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Toeristische dienst 
Gesves
Chaussée de Gramptinne 110 
5340 Gesves  
+32(0)83 67 02 14 
www.sentiersdart.be
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8 km

De Grotten van Goyet
Dit zeldzame en beschermde ondergrondse 
erfgoed bevindt zich in de holte van een kalk-
steenmassief van 90 hectare. De grotten van 
Goyet zijn een van de meest prestigieuze pre-
historische sites van Europa. (bezoek alleen op 
afspraak)
www.grottes-goyet.be

9 km

Monopoli Museum
Dit museum verzamelt allerlei soorten auto-
maten. Ze bewegen, ze zingen, ze verrassen 
en ze wekken de nieuwsgierigheid van de be-
zoeker. Buitengewoon! (alleen op afspraak te 
bezoeken tussen april en oktober). 
www.musee-monopoli.be

Gastenkamers Chante Pierre
Chaussée de Gramptinne 203 - 5340 Gesves
www.chante-pierre.be

Gastenkamers La Fougeraie 
Rue Fechaire 3a - 5340 Gesves  
www.lafougeraie.be

Gîtes In the Woods
Rinfosse 9 - 5340 Gesves
www.athome-gesves.be

Hotel Le Domaine de Ronchinne
Ronchinne 25 - 5330 Maillen
www.domainederonchinne.be

Mes Aventures d’Enchanteur
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Mes Aventures d’Enchanteur (Mijn betoverende avonturen) 
13 wandelingen in de vorm van een onderzoek of een speurtocht. Het hele jaar door toegankelijk, 
in volledige vrijheid, voor gezinnen met kinderen vanaf 5 jaar. Voor 4 avonturen krijg je een kit mee 
voor tovenaars-leerlingen. Voor de andere 2 download je de gratis applicatie 'Mes Aventures d’en-
chanteur' op je smartphone of tablet. Nieuwigheid: 7 avonturen, doorspekt met raadsels. Dit is geen 
kit of app op smartphone, maar wel een spelboekje voor elke wandeling.  
www.mesaventures.be
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1    Steek de weg over en wandel naar bene-
den, de weide in. Sla linksaf en even ver-
der rechtsaf tot aan de voet van de vallei. 
Sla links af.

2    Aan het einde van het pad ga je naar links. 
Steek terug de weg over. 

3    Bovenaan de heuvel ga je rechtsaf. Je 
doorkruist de boomgaard ‘le verger 
conservatoire’ van de gemeente Gesves.

4    Op het einde van de boomgaard ga je 
linksaf. Bij het volgende kruispunt daal je 
af naar rechts.

5    Verlaat het pad en ga rechtsaf. Je komt in 
de zone van de oude steengroeve.

6    Bij de waterzuiveringsinstallatie ga je 
naar rechts. Je steekt de Samson over. Ga 
daarna naar rechts en volg het pad dat je 
naar de andere kant van de heuvel leidt.

7    Je komt aan de grote weg. Ga hier rechts 
en dan meteen links voordat je rechtsaf de 
rue des Forges inslaat.

8    Daal af naar links en ga dan rechtsaf het 
voetpad op dat in de hoogte langs de 
weg loopt. Bij de parkeerplaats wandel je 
rechtdoor over het grindpad.

9    Verlaat de vallei van Samson en neem het 
eerste pad dat rechts omhoog gaat.

10    Op de top van de heuvel ga je linksaf en 
dan, op het volgende kruispunt, ter hoogte 
van het werk "Kathedraal van het Licht", sla 
je af naar rechts.

11    Het bospad leidt je naar de rue Pré d'Amite. 
Sla linksaf.

12    Ga naar links en dan, een paar meter 
verder, naar rechts, in het bos.  

13    Draai af naar links, dan direct naar rechts, 
om een deel van het traject door het 
didactische bos te volgen. Daarna volg je 
het veldwegje langs de buitenpistes van de 
manège. Wandel verder langs de weg.

14    Ga rechtdoor en daal af door het bos tot 
bij een straat en een splitsing met vijf 
wegen. Neem de tweede afslag rechts. 
Die brengt je naar de andere kant van de 
vallei.

15    Op het kruispunt neem je het wegje dat 
voor je omhoog gaat. Steek boven de 
straat over en wandel rechtdoor naar 
beneden.

16    Je komt aan de Chaussée de Gramptinne. 
Ga hier naar links en daarna naar rechts 
op het wegje langs de muur van het 
kasteelpark.

17    Eens je de weg bereikt, ga je rechtsaf. Bij 
het volgende kruispunt ga je terug rechts 
op de rue Bouchet. 

18    Steek de straat over. Aan het begin van de 
afdaling neem je het pad aan de linkerkant 
dat uitkijkt over de vallei. Het eerste pad 
dat je aan je linkerhand tegenkomt, leidt je 
terug naar uw vertrekpunt.

Vertrek en parking
Toeristische dienst van Gesves 
Chaussée de Gramptinne 110 - 5340 Gesves

231 m

Gesves Gesves

231 m

Le Samson

190 m

Hoogteverschil
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Ry d’Alise
Het typisch dorpje Oignies-en-Thiérache ligt op een 
prachtige open plek in de diepe wouden van de uitlopers 
van de Ardennen.

Deze wandeling begint aan de rand van het bos om 
daarna de onbekende en steile paden van het natuur-
park Viroin-Hermeton te volgen.

Tijdens deze tocht word je ondergedompeld in het bos, 
ver weg van de platgetreden paden. Vanop de hoogvlak-
te van Oignies-en-Thiérache, het dorp van de leisteen-
groeven, zie je in de verte tussen de dennenbomen de 
kerk van Le Mesnil. Op de plek die ‘Risque tout’ wordt 
genoemd, bereik je de Maasvallei. De rivier stroomt hier 
Frankrijk binnen. 

Het pad langs de bergkam biedt een prachtig uitzicht 
op de vallei en op de Franse dorpjes. Op dit traject kom 
je enkele grenspalen tegen. Je wandelt immers langs de 
Franse grens.

In de steile zone - gekenmerkt door leisteen – moet je 
aanzienlijke hoogteverschillen overwinnen. De afdaling 
naar de diepe vallei van de Ry d'Alise biedt een adembe-
nemend uitzicht op de valleien van de Ardennen.

©
 x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Toeristische dienst 
Viroinval
Rue Vieille Église 5 
5670 Nismes 
+32(0)60 31 16 35
www.viroinval.be
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15,2 km

Viroinval
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Waar overnachten
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15 km

Le Fondry des Chiens en zijn  
indrukwekkende afgrond 
De Fondry des Chiens, gelegen in het natuur-
park Viroin-Hermeton, in de buurt van Nismes, 
is een beschermde site die uniek is in België. 
Bezoek deze 20 meter diepe natuurlijke af-
grond met zijn ongelooflijke biodiversiteit. 
www.viroinval.be 

13 km

De afdaling van de Viroin met een  
kajak of kano in de volle natuur
Wil je kajakken of kanoën in een rustige om-
geving, ver weg van de toeristische drukte? 
In de Viroinval zijn er 3 verschillende routes 
die de natuurlijke schoonheid van de streek 
langs de Viroin onthullen. 
www.viroinval.be

18 km

Met de stoomtrein door  
de ‘Drie Valleien’
Geniet van een reis terug in de tijd met een 
echte stoomtrein. Je ontdekt de valleien van 
de Viroin en de Hoge Maas, in België. 
www.site.cfv3v.eu

Ecocamp en Ardenne - Cabania
Rue de Revin 21 – 5670 Oignies-en-Thiérache
www.cabania.eu

Landelijke Gîte Regniessart -  
Le Petit Gîte à Nismes 
Regniessart 11 – 5670 Nismes
www.gitesderegniessart.be

Vakantiedorp van Oignies
Rue du Village-Vacances 13 
5670 Oignies-En-Thiérache
www.ardennen-online.com/fr

Hotel Le Melrose
Rue Albert Grégoire 33 - 5670 Nismes
www.lemelrose.be

13 km

Treignes, het dorp van de musea
In Treignes vind je musea, archeologische 
sites, overblijfselen en heel wat boeiende 
activiteiten. Er is voor elk wat wils: het Eco-
museum van de Viroin, de Arthur Masson 
centrum, het Museum ‘du Malgré-Tout’, het 
Park van de Prehistorie, het Stoomtreinmu-
seum of het Museum van het Klein Formaat. 
www.treignes.info

Le Fondry des Chiens
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Oignies-en-Thiérache
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1    Aan de camping volg je de rue de 
l'Ardoisière.

2    Steek de hoofdweg over en neem het 
grindpad.

3    Ga bij de T naar rechts en ga rechtdoor op 
het grindpad. Je passeert een oude poort. 
Ga rechtdoor. Aan de linkerkant, tussen de 
bomen, zie je het dorp Le Mesnil. Ga verder 
op het verharde wegje en negeer de paden 
aan de linkerkant. 

4    Op het kruispunt ga je rechtsaf. Wandel 
dan rechtdoor.

5    Op de plek ‘Le Risque Tout’ volg je de 
bewegwijzering links op een pad dat naar 
beneden loopt. Er staat een picknicktafel.

6    Bij de splitsing sla je rechtsaf. Je klimt 
langs de bergkammen. Aan de linkerkant 
zie je de Maasvallei in Frankrijk. Aan de 
linkerkant zie je een oude grenspaal. 
Wandel rechtdoor naar beneden en volg 
de bordjes. 

7    Bij het kruispunt daal je af langs het 
pad aan de linkerkant. Blijf rechtdoor 
wandelen.

8    Bij het volgende kruispunt ga je rechtdoor 
over een steil pad. 

9    Aan het einde van de afdaling ga je 
rechtsaf op het horizontale pad. Wees 
voorzichtig, de wegwijzer is soms 
overwoekerd door gebladerte. 

10    Bij de Y hou je rechts aan. Je klimt steil 
naar boven. Ga rechtdoor en negeer 
de paden aan de rechterhand. Aan de 
linkerkant heb je een magnifiek uitzicht op 
de vallei van de Ry d'Alise. 

11    Aan de Y ga je deze keer links naar 
beneden. Bij de volgende splitsing 
steek je het pad over en ga je rechtdoor 
(bergafwaarts). Beneden wandel je 
rechtdoor. 

12    Je komt terug aan de Ry d'Alise vooraleer 
je de weg Fumay-Oignies bereikt. Ga 
gedurende ongeveer honderd meter de 
weg op en neem dan links het grindpad 
naar beneden. Wandel daarna altijd 
rechtdoor langs de beek tot je beneden in 
het dal aankomt.

13    Je passeert een kleine vijver. Ga bij 
de splitsing linksaf en blijf rechtdoor 
wandelen langs de beek. Aan de 
rechterkant van het wegje is er een oude 
leisteengroeve, nu afgesloten door een 
hek.

14    Op de open plek ga je rechtdoor, je 
passeert een houten hek, je steekt een 
beekje over en je gaat rechtdoor op het 
grindpad aan de rechterkant.

15    Bij de Y ga je rechtdoor. Negeer de paden 
aan je rechterkant en stap rechtdoor. 

16    Aan de Y (hut/schuilplaats) volg je de GR 
en de weg naar Santiago de Compostella. 
Sla rechtsaf. Blijf rechtdoor wandelen en 
negeer alle paden aan de zijkant.

17    Op de top van de heuvel verlaat je de GR 
en het grindpad. Ga rechtsaf op een klein 
bospad. Blijf rechtdoor en bergaf stappen 
tot aan het beginpunt voor de camping.

Vertrek en parking
Rue de Revin – 5670 Oignies-en-Thiérache 
(voor de camping Cabania)

310 m

Oignies-en-Thiérache Oignies-en-Thiérache

310 m

Hoogteverschil
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Meer dan 1600 
wandeltochten
te vinden op www.visitwallonia.be/wandelen

http://www.visitwallonia.be/rando
http://visitwallonia.be/wandelen
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In deze brochure bieden wij jou een selectie aan van  
20 onvergetelijke wandelingen! Natuurlijk zijn er in 
Wallonië nog veel meer tochten… net zo mooi en net zo 
leuk om te doen! 

Reden genoeg dus om jouw wandelschoenen uit de kast 
te halen en de drukte achter je te laten. Ontdek de talrijke  
suggesties van reisroutes die door de toeristische organisa-
ties zijn ontwikkeld.Meer dan 1600 

wandeltochten
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Voor elk van onze thema’s kun je rustig grasduinen in 
onze papieren edities    of ze online    downloaden.  
Je hebt dus altijd alles bij de hand om van jouw uit-
stap een succes te maken!

 Ontdek 23 charmante steden
Maak kennis met onze charmesteden! Elke stad heeft zijn ei-
gen identiteit, verborgen schatten, curiosa… Maar één ding 
hebben ze allemaal gemeen: de aangename verrassingen 
die ze voor jou in petto hebben. Een fijne selectie van acti-
viteiten en verblijven zorgt ervoor dat je optimaal van jouw 
verblijf kunt genieten.

visitwallonia.be/steden

3   Wallonië per fiets : 20 niet te missen tochten
Ontdek 20 niet te missen fietsroutes in Wallonië. Doorkruis 
het platteland en de bossen, fiets langs rivieren en kastelen 
en ontdek charmante stadjes.

visitwallonia.be/fietsen 

1   Uit in Wallonië en de Ardennen
De onmisbare jaarlijkse brochure met ideeën voor uitstapjes 
en verblijven in Wallonië! Je vindt er onder andere meer dan 
200 aanbiedingen voor uitstapjes en verblijven en meer dan 
90 kortingsbonnen waarmee je optimaal van jouw vrije tijd in 
Wallonië en de Ardennen kunt genieten.

visitwallonia.be/uitinwallonieendeardennen

4   Unesco-fietsroute
Of je nu een of meerdere etappes volgt, langs deze unieke 
Unesco-fietsroute van 500 km ontdek je het unieke erfgoed 
van Wallonië!

visitwallonia.be/unescoroute

5   20 wandelingen in Wallonië - Tussen de 5 en 10 km
Korte, aantrekkelijke wandelingen met gemakkelijk te vin-
den wegwijzers. Voor iedereen toegankelijk! 

visitwallonia.be/wandelen

6   Reizen door Wallonië zonder auto.  
Met de trein, te voet of met de fiets  
Deze uitstapjes van enkele dagen zijn 100% zen, 0% auto… Elke 
route begint en eindigt bij een station. Tussen de 2 stations 
zijn er tussenstops. De trajecten worden te voet of met de fiets  
afgelegd!

visitwallonia.be/autovrij

7   Kaart met camperplaatsen
Ontdek de publieke zones en campings in het zuiden van  
België, die speciaal uitgerust zijn voor campers. 

visitwallonia.be/camper

Zin in meer?

Uit in
Wallonië en
de Ardennen
Meer dan 200 aanbiedingen voor uitstapjes of verblijven 

97 kortingsbonnen

2021

WBTPRD0402-ESC2021-NL_001-004.indd   1WBTPRD0402-ESC2021-NL_001-004.indd   1 17/12/20   13:3817/12/20   13:38

1

Tussen de 5 en 10 km

20 wandelingen
in Wallonië
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23 charmante  
steden
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34km MOEILIJKHEIDSGRAAD

De Unesco- 
fi etsroute 
Etappe 3 : van Binche naar Thuin
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In samenwerking met

Uitstapjes met de trein, de fi ets of te voet

Van Waterloo naar La Louvière

Reizen 
zonder 
auto

WBTPRD0401-SlowTourisme-Etape1-NL_.indd   1WBTPRD0401-SlowTourisme-Etape1-NL_.indd   1 12/01/21   14:5812/01/21   14:58
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7

Wallonië met  
de camper

La Wallonie en 
camping-car
La Wallonie en 
camping-car

https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
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https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
https://walloniebelgiquetourisme.be/fr-be/119/brochures
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8   Wallonië, land van kastelen
Er zijn heel wat prachtige kastelen langs uitgestippelde  
autoroutes. Voor elk van deze rondritten wordt telkens ook 
een fiets- en wandeltocht aangeboden in de buurt van een 
beroemd Waals kasteel.

visitwallonia.be/kastelen

12   40 smulbezoeken in Wallonië
Langs Waalse wegen heb je ruimschoots de gelegenheid om 
gevarieerd en lekker te smullen. Bezoek 40 gepassioneerde 
producenten van bier, wijn, chocolade, kaas, slakken… en 
maak kennis met hun knowhow.

visitwallonia.be/smulbezoeken

9   23 stadsgidsjes
Kunststeden, steden vol charme, cultuur of geschiedenis… 
deze zakboekjes bieden je een reeks niet te missen activitei-
ten en bezoeken. Ze bevatten ook leuke lokale adressen en 
andere gastronomische tips om volop te kunnen profiteren 
van je verblijf in een van de Waalse steden. 

visitwallonia.be/steden

13   Kaart van 89 te bezoeken brouwerijen
Stippel zelf je route uit dankzij de bierkaart met 89 brouwe-
rijen. Je ontmoet gepassioneerde brouwers en je komt alles 
te weten over de productie van hun bieren.

visitwallonia.be/bieren

10   De Napoleonroute
Treed in de voetsporen van de keizer en zijn troepen en 
beleef de laatste dagen voor de Slag bij Waterloo in 1815! Op 
het programma van de 94 kilometer lange ‘Route Napoléon’ 
in Wallonië: geschiedenis, musea, erfgoed, folklore, Unesco-
sites, landschappen, lokale gastronomie…

visitwallonia.be/napoleonroute

14   Kaart van 46 wijngaarden en distilleerderijen
Ontdek op deze kaart de Waalse wijngaarden en distilleer-
derijen. Een onvergetelijk bezoek aan de wijngaarden, de 
kelders of de stokerijen.

visitwallonia.be/wijn

11   Kaart van de Slag om de Ardennen
Deze kaart verzamelt plekken die een rol speelden tijdens een 
van de belangrijkste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. 
Herontdek deze tragische episode door musea te bezoeken  
en op zoek te gaan naar slagvelden, tanks en andere getui-
genissen…

visitwallonia.be/slagomdeardennen

15   Bedrijfsbezoeken
In deze brochure vind je meer dan honderd bedrijven, am-
bachtslieden en producenten die je tijdens een bezoek laten 
kennismaken met hun werk en hun knowhow.

visitwallonia.be/bedrijfsbezoek

De Oostkantons

Abdijen en kastelen die recht uit de middeleeuwen komen

Land van
kastelen Cultuur aan het water

La Louvière

Download de kaart

40 smulbezoeken
in Wallonië

Download de kaart

89 brouwerijen  
om te bezoeken

Download de kaart

46 wijngaarden  
en distilleerderijen 
om te bezoeken

Meer dan 100 bedrijfsbezoek in Wallonië

Bedrijfs-
bezoek
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De 
Napoleon-
route

1944-45 
De Slag om
de Ardennen
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 wallonie.ardennen

 Echte Ardennen en veel meer  (België) 

 Ardennen België Toerisme  (Nederland)

Volg ons op

Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (Wallonië België Toerisme) (WBT) vzw – Ondernemingsnummer 0888.366.085.

Grasmarkt 25-27 – 1000 Brussel (maatschappelijke zetel) / Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 – 5000 Namur (exploitatiezetel) • 
Verantwoordelijke uitgever: Etienne Claude, Directeur-generaal van WBT • Coördinatie: S.Burgeon • Concept en prepress: 
Lielens • Foto’s cover: © WBT - Olivier Bourgi / Charlotte Princen • Alle gegevens op deze brochure werden nauwgezet verzameld 
maar worden enkel ter informatie gepubliceerd. Deze brochure is in geen enkel geval contractueel en de uitgever kan nooit 
aansprakelijk worden gesteld. Alle onvrijwillige vergissingen en weglatingen of latere wijzigingen vallen buiten 
de aansprakelijkheid van Wallonië België Toerisme vzw. Gedrukt in maart 2021. Overdadig gebruik van alcohol is 
nadelig voor de gezondheid. Geniet maar drink met mate.  Depotnummer: D/2021/9186/07

https://www.facebook.com/VisitWallonia
https://www.facebook.com/TourismeWallonieBelgique

