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O
m op reis te gaan hoef je als Belg niet 

altijd twee weken uit te trekken, dui-

zenden kilometers te rijden of je zelfs 

over de landsgrenzen heen te begeven. 

Het zuidelijke deel van ons onooglijk 

kleine, maar diverse landje beschikt immers over 

alle troeven om er een fantastische dicht-bij-huis- 

vakantie te beleven. Of je nu valt voor de onme-

telijke en reliëfrijke lappendeken aan bos en wei, 

een stevige streep cultuur, gastronomische verwen-

nerij of een oneindig aantal heerlijke bochten tus-

sen berg en beek, Wallonië jaagt hoe dan ook elk 
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haartje in je nek overeind. Snoer dus je helm om 

je hoofd, geef die startknop een por en geniet van 

de vijf aaneensluitende motorritten die wij voor jul-

lie uitstippelden. Je kan ze elk afzonderlijk soldaat 

maken, of aaneengeschakeld verorberen, waardoor 

je Wallonië van noord naar zuid en oost naar west 

doorkruist en je jezelf na afloop een onversneden  

Walloniëkenner mag noemen. 

Als je tussen de ritten in liever niet huiswaarts 

keert, raden we aan om een hotelletje te zoeken en 

te boeken via www.wallonie-toerisme.be
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LUIK >  
SAINT HUBERT

O
m Luik te verlaten rijden we eerst een 
poosje langs de Maas, waarna we een flirt 
aangaan met de Ourthe om daarna de 
Vesder tussen Chaudfontaine en Pepinster 
het hof te maken. met steeds minder 

verkeer, almaar meer bochten en fraaiere landschappen. 
De vallei van de Vesder slingert ons terug naar een tijd 
waarin de lokale industrie floreerde. In Nessonvaux vind 
je de oude fabriek van het Belgisch automerk Imperia 
terug. Imperia bestond van 1907 tot 1958 en op een be- 
paald moment werden er onder de merknaam Adler ook 
motoren gebouwd. Het gebouw is momenteel verlaten, 
maar verdient erkenning en klassering als één van de 
meest opmerkelijke bouwwerken uit de Belgische indus-
triële geschiedenis. De site is vooral bekend omwille van 
de bijna één kilometer lange testpiste voor auto’s die voor 
een stuk op het dak van de fabriek werd aangelegd. 

We starten onze trip door Wallonië in Luik. 
In de eerste rit van deze vijf roadbooks 
doorheen Franstalig België rijden we van 
De Vurige Stede naar Saint-Hubert. 

MT1704-WALL-OK4.indd   4 16/03/17   15:31
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Luik 
Luik werd voor het eerst 
de Vurige Stede genoemd 

in het boek ‘La Cité Ardente’ 
over het moedig verzet van 
de Luikenaars tegen Karel De 
Stoute. Sindsdien werd dit de 
vaste bijnaam van deze stad 

aan de Maas. Mocht je tijd en fysiek hebben kan je de 374 trappen 
van Bueren opklauteren om te genieten van een adembenemend 
zicht op de stad.

A

Saint-Hubert 
In Saint-Hubert kan je je 

culinair laten verwennen. Dit 
is de Belgische hoofdstad van 
de jacht en je vindt er in de 
plaatselijke horeca, maar ook 
bij slagers en lokale produ-
centen, tal van producten die 

de vrucht zijn van de jacht. Het jachtseizoen start pas in 
september, maar ook wanneer je Saint-Hubert voor het jacht-
seizoen bezoekt kan je er heerlijk dineren.

D

7 - ROUTE 1 - M&T 6 - ROUTE 1 - M&T 

Imperia 
Imperia was een Belgische autofabri-
kant. Imperia werd opgericht in 1904 

en fabriceerde personenwagens tot 
1958. Onder het merk Adler werden er 
ook motorfietsen gemaakt. Restanten 
van de fabriek zijn nog zichtbaar in 
Nessonvaux waar je nog steeds een deel 
van het testcircuit dat zich op het dak 
van het gebouw bevond, kan zien.

B

Haute fagnes 
Het leukste deel van deze 
route vind je in de Hoge 

Venen. Dit gebied wordt 
begrensd door Eupen, 
Monschau, Malmedy en Spa. 
De Hoge Venen zijn het 
hoogst gelegen gebied van 

België. Mocht je er de tijd voor hebben raden we je aan om 
in dit gebied even een wandeling te maken op de befaamde 
knuppelpaden die je er kan vinden.

C
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Tussen Pepinster en Theux kan de motorrijder zich al 
uitleven in een aantal mooie bochten, al moet het mooiste 
van de rit eigenlijk nog komen. Als de route het echte 
platteland van de Ardennen induikt gaat het spektakel-
gehalte van de rit met een ruk de hoogte in. Gehuchtjes 
zoals Sassor en charmante dorpjes als Theux en Jalhay 
passeren de revue vooraleer je het plateau van de Hoge 
Venen opstuurt. 

Na de Hoge Venen volgt het tweede deel van de route. Je 
volgt er de bedding van tal van kleine riviertjes om na 
ettelijke bochten die je bij momenten doen denken aan 
de betere Alpencol de talloze terrassen in La Roche en 
Ardenne te zien opdoemen. De ideale stopplaats voor een 
verfrissing vooraleer je de laatste kronkelweggetjes richt-
ing Saint-Hubert aanvat. In Saint-Hubert wordt de jacht als 
een halve religie beschouwd, waardoor je je hier na een 
dag bochtjes pikken culinair kan laten verwennen, zowel 
tijdens als buiten het jachtseizoen. • 

www.demotorsite.be/luiksainthubert
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N
et bekomen van je ontbijt met lokale 
Ardeense specialiteiten in Saint-Hubert kan 
je na een tiental kilometer desgewenst halt 
houden aan het Euro Space Center in Redu. 
Dit belevingscentrum laat je kennis maken 

met de geschiedenis en de toekomst van de ruimtevaart. 
Voor iemand die graag eens in hogere sferen vertoeft, is 
een bezoekje zeker de moeite waard.

Na je doortocht in Redu speel je een paar keer haasje-over 
met de Lesse. Na je eerste overtocht van de bekendste 
rivier van de Ardennen kom je al snel in het pittoreske 
Daverdisse. Motorgenot vind je hier in een paar haarspeld-

Wanneer je na je tocht van Luik naar Saint-
Hubert nog een dagje motorplezier wil bele-
ven kan je, flirtend met de Franse grens, op 
160 kilometer van Saint-Hubert naar Chimay 
cruisen. Dit roadbook stuurt je door de echte 
Ardennen. 

8 - ROUTE 2 - M&T 

SAINT HUBERT
> CHIMAY 
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SAINT HUBERT
> CHIMAY 

Foto: WTB - JL. Flemal
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bochten afgewisseld met ietwat minder bochtige asfalt-
stroken. Verwacht hier geen grote levendige dorpskernen 
maar leuke, schattige  kerkjes, typische Ardeense huisjes 
en grote en kleine boerderijen waar het bij momenten kan 
gonzen van activiteit en op andere dagen heerlijk rustig is.
Nadat je een tweede keer de Lesse hebt gekruist kan je 
vanaf Anseremme de loop van de rivier een tiental kilo-
meter volgen. Dat kan je doen door stevig aan het gas te 
draaien met je rechterpols, maar als je een sportievere uit-
daging verkiest, dan kan je de route even verlaten om de 
kajak te nemen in Gendron of Houyet om respectievelijk 
voor 12 of 21 kilometer de stroom af te roeien. Je stalen 
ros kan je gerust aan het startpunt van je boottocht laten 
staan, de organisatoren brengen je na je gepeddel terug 
naar je geliefde transportmiddel.
Na het verlaten van de Lesse wacht je met Les Lacs de 
l’Eau d’Heure in de omgeving van Cerfontaine een nieuwe, 
indrukwekkende waterpartij. Ook hier kan je de route even 
verlaten om te gaan pauzeren aan de oevers van één van 
deze meren.
We bevinden ons intussen op een boogscheut van Chimay. 
Bij een bezoekje aan de espace Chimay kan je proeven van 
de noeste arbeid van de paters van de abdij van Scourmont 
die kazen en bier produceren. Wanneer je meer dan één 
biertje wil nuttigen kan je in de Espace Chimay ook over-
nachten, zo ben je meteen fris voor de volgende dag en de 
volgende route. •

www.demotorsite.be/sainthubertchimay

C

11 - ROUTE 2 - M&T 10 - ROUTE 2 - M&T 

A

B

Foto: WTB - Bruno Dalimonte

MT1704-WALL-OK4.indd   10 16/03/17   15:31



Lacs de l’eau d’heure 
Met ruim 6 km2 aan opper-
vlakte en 50 lopende kilo-
meters aan oever vormen 
de Lacs de l’eau d’heure niet 
enkel het grootste waterop-
pervlak in België, het is er 
ook nog eens heerlijk tuffen op de motor. De heerlijk lange 
doordraaiers en fantastische vergezichten lokken hele hordes 
motards, maar helaas ook de nodige staatsfotografen. Een 
gewaarschuwd man…

C

11 - ROUTE 2 - M&T 10 - ROUTE 2 - M&T 

Wildleven 
Je trekt naar de Ardennen 
voor het wildleven, maar 
hebt niet het geduld om te 
wachten tot er een wild hert 
of everzwijn voor je neus 
opduikt? Dan is een bezoek-
je aan het wildpark van Saint-Hubert een goed idee. Parkeer je 
bolide en geniet van de diverse wandelpaden langs alle fauna 
die Wallonië te bieden heeft.

Saint-Hubert 
In het Museum voor Landelijk 

Leven van Saint-Hubert waan 
je je dan weer in Bokrijk: je volgt 
een parcours doorheen de tijd, 
waarbij je negen gehuchten 
met een vijftigtal gereconstru-
eerde oude gebouwen bezoekt die de 18de- en 19de-eeuwse lan-
delijke architectuur voorstellen: hoeves, broodovens, smederijen, 
kapel, een school en ateliers van ambachtslui waar je de beroepen 
en bezigheden van vroeger herontdekt.

A

Falaën 
Falaën is een dorpje in de 
Condroz dat zich over de 
beide hellingen van de val-
lei bij Onhaye uitstrekt en 
dat gekenmerkt wordt door 
de opvallende torens van de 
kasteelhoeve en van de kerk. Doe jezelf een plezier en vergast 
het voornamelijk uit kalksteen opgetrokken dorp op een korte 
passage met je geliefde tweewieler – het staat immers niet voor 
niets op de shortlist van mooiste dorpjes in Wallonië.

B

Foto: WTB - Bruno Dalimonte

Foto: WTB - JP. Remy

Foto: WTB - JP. Remy

Foto: WTB - M Rossignol

Foto: FT  Province de Namur
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I
n het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw 
kwam Jules Buisseret met het idee op de proppen 
om in Chimay autosportwedstrijden te organiseren. 
Hij kon eenhandvol gelijkgestemde zielen rond 
zich verzamelen en op zondag 9 mei 1926 zette de 

Automotoclub de Beaumont-Chimay de eerste Grand Prix 
des Frontières op poten. Voor ‘voiturettes’ tot 1.100 cc en 
motoren in de klassen 175, 250, 350 en 500 cc terwijl een 
demonstratie van parachutisten het evenement helemaal 
af moest maken. Van 1926 tot en met 1991 werd geracet 
op een circuit van 10,7 kilometer, een rondje dat Yvo 

Charleroi en Bergen link je niet meteen aan 
frivool motorrijden, maar als je een beetje 
om die wat grauwe steden heen stuurt, 
kan je in Henegouwen schitterende routes 
uitstippelen. We starten deze route op het 
stratencircuit van Chimay. Met een ommetje 
langs Mettet is het dan de bedoeling om 
157 kilometer verder in Leuze-en-Hainaut 
een bijzonder eindpunt aan deze etappe te 
breien. En route! 

CHIMAY >  
LEUZE-EN-HAINAUT
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Circuit Jules Tacheny 
Sinds de vroege jaren ’20 
werden er in Mettet races 

georganiseerd voor motor-
fietsen en auto’s. Tot 2010 
werden deze verreden op 
een uitdagend stratencircuit, 
sinds 2010 beschikt Mettet 

over een vaste omloop, het circuit Jules Tacheny. Het circuit 
is 2280 meter lang en er worden tal van races en circuitoplei-
dingen georganiseerd.

Beloeil 
Het kasteel van Beloeil is 
sinds jaar en dag de ver-

blijfplaats van de prinsen 
de Ligne. Het oorspronkelijk 
gebouw dateert uit de late 
middeleeuwen maar sinds-
dien is het talloze keren ver-

bouwd. Momenteel zijn de salons van het kasteel te bezoe-
ken door het publiek en kan je delen van het gebouw afhuren 
voor het organiseren van culturele evementen.

Mahy Mobiles 
De familie Mahy verzamelt 
sinds de jaren ’40 auto’s en 

motorfietsen. De collectie die 
de familie vergaarde behoort 
tot één van de interessantse 
verzamelingen twee- en vier-
wielers ter wereld. Vroeger 

kon je de collectie bewonderen in Gent, sinds 2000 kan je ze 
bezoeken in oude textielfabrieken in Leuze-en-Hainaut.

B

C

D

15 - ROUTE 3 - M&T 14 - ROUTE 3 - M&T 

Chimay 
Chimay is bij het grote 
publiek wellicht het meest 

bekend door zijn trappis-
tenbier en de kaas, gepro-
duceerd in het plaatselijke 
trappistenklooster. Als je je 
wil laten onderdompelen in 

de geschiedenis van deze topproducten kan je een bezoek 
brengen aan het Espace Chimay waar je de lekkernijen kan 
degusteren.

A
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Grauls op 21 mei 1972 met een Chevrolet Camaro aflegde 
in drie minuten en twaalf seconden, goed voor een gemid-
delde snelheid van 195 kilometer per uur. 

Snelheidsrecords breken is voor onze rit vandaag tot 
Leuze-en-Hainaut van geen enkel belang, genieten van de 
omgeving staat bovenaan onze prioriteitenlijst. Op deze 
route passeer je de leukste stuurweggetjes die in de regio 
te vinden zijn. Onderweg passeer je in Mettet het recent 
aangelegd circuit Jules Tacheny. Met een beetje geluk is er 
op het circuit één of ander evenement of een wedstrijd aan 
de gang en kan je als motorsportliefhebber even genieten 
van brullende motoren die ideale lijnen op het perfecte 
asfalt proberen uit te tekenen.

Na Mettet kronkel je rakelings langs Bergen en Charleroi 
tot je Leuze-en-Hainaut bereikt. In Leuze vind je een 
fantastisch motormuseum terug dat je als liefheb-
ber van gemotoriseerde voertuigen minstens één 
keer moet bezocht hebben. De collectie van de fami-
lie Mahy die vroeger in Gent was te vinden, kan je 
nu bezoeken in de vroegere textielfabriek Ernaelsteen.  
Meer info op www.mahymobiles.be •

www.demotorsite.be/chimayleuze
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N
a het verlaten van Leuze-en-Hainaut pas-
seer je eerst in Brugelette. Dat gehucht is 
vooral bekend van Pairi Daiza, het immens 
populaire dierenpark waar panda’s zich lus-
tig voortplanten, en waar we Henegouwen 

inruilen voor Waals-Brabant. Vele dorpsnamen worden 
hier zowel in het Frans als het Nederlands geafficheerd en 
doen geregeld dienst als quizvraag. Een occasioneel quiz-
zer mocht zeker al eens antwoorden op de vraag wat de 
Nederlandstalige benaming is voor Braine l’Alleud of hoe 

Een bezoekje brengen aan de collectie van 
de familie Mahy vooraleer je deze route 
aanvat is misschien niet het beste idee. Het 
museum is namelijk zo indrukwekkend dat 
de kans klein is dat je er snel buiten bent. 
Bovendien is de rit van Leuze naar Luik 210 
kilometer lang en als je een beetje van je 
tocht wil genieten ben je toch al snel enkele 
uurtjes zoet.

LEUZE-EN-HAINAUT
> LUIK

17 - ROUTE 4 - M&T 
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Foto: MTWaterloo- J-P. Van Damme
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Hellend vlak van Ronquières 
Het Hellend vlak van Ronquières op het 
kanaal Charleroi-Brussel is een uniek 

bouwwerk dat ervoor zorgt dat boten een 
hoogteverschil van 68 meter moeiteloos 
kunnen overbruggen. Om de werking van 
het vlak te begrijpen kan je het best op 
een zondag langsrijden: dan kan je het vlak 
immers per boot oversteken. Een must see 
voor elke Belg. 

B

      Pipaix 
Als je een meug hebt naar de ambachtelijke productie van 
oer-Belgische lekkernijen, dan valt een bezoekje aan de 
allerlaatste stoombrouwerij ter wereld niet te versmaden. 
De stoombrouwerij van Pipaix ligt op enkele kilometers 
van Doornik in Leuze-en-Hainaut, en er worden nog steeds 
ambachtelijke en natuurlijke bieren gebrouwen zoals in de 
19e eeuw. Elke laatste zaterdag van de maand wordt er tus-
sen 9 en 15u publiek gebrouwen – een absoluut spektakel 
voor al wie ons vaderlands gerstenat wel weet te smaken.

A

19 - ROUTE 4 - M&T 18 - ROUTE 4 - M&T 

Upigny 
Onze vrienden bij GAIA zul-
len het er vast niet mee 

eens zijn, maar als je écht 
lekkere Belgische foie gras 
wilt proeven, dan kan je het 
best een middagpauze in 
Upigny inlassen. Daar kan je 

bij ambachtelijke smaakmaker Upignac proeven van de 
beste, zorgvuldig geselecteerde eenden- en ganzenlevers van 
het land – en ver daarbuiten. 

C

Foto: WBT - Bernard Boccara

Foto: WBT - S.Wittenbol

Foto: WBT - G.Croppi
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je ’s Gravenbrakel in het Frans noemt. Ittre wordt vertaald 
als Itter en was vroeger het geografisch middelpunt van 
België. Door de toevoeging van de Oostkantons na de grote 
oorlog speelde dit dorpje zijn grootste toeristische troef 
kwijt en werd Nil-Saint-Vincent het middelpunt van België.
In de verte hoor je nu met een beetje verbeelding de 
leeuw van Waterloo brullen. Je kan makkelijk enkele 
calorieën verbranden door de trappen te nemen naar de 
koning der dieren of je tocht verderzetten richting Luik. 
We hebben nog zo’n 140 kilometer voor de kiezen en de 
wegen worden naarmate je Luik nadert steeds bochtiger 
en uitdagender.

Iets voor Luik passeer je Saint-Nicolas, dat is de geboor-
teplaats van Sandra Kim en bij de wielerliefhebbers 
vooral bekend voor de splijtende demarrage van Frank 
Vandenbroucke op weg naar zijn heroïsche overwinning in 
Luik-Bastenaken-Luik in 1999.

In Luik aangekomen kan je je op een terrasje laten onder-
dompelen in de unieke sfeer van deze bruisende stad aan 
de Maas en op je smartphone nog eens nagenieten van de 
glansrijke overwinningen van Frank of Sandra.  •

www.demotorsite.be/leuzeluik

Foto: FTBW
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LUIK >  
BAVAY

Doorgaans zijn motorrijders niet meteen fan 
van snelle, rechte betonstroken, de occasio-
nele ‘aire de repos’ en het feit dat je door 
vangrails van het omringende landschap 
bent afgesloten. De E42 tussen Bergen en 
Luik, beter gekend als de Autoroute de La 
Wallonie, is dan ook een weg die we als 
motorrijder liever links laten liggen. Tenzij 
er om diezelfde as een motorvriendelijk 
alternatief kronkelt.

5ROUTE

20 - ROUTE 5 - M&T 
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Bonjour 
In de Ardennen krijg je als 
motorrijder talloze keren 

een ‘bonjour’ toegeroepen. 
Omdat deze streek ook de 
vakantiebestemming van veel 
Vlamingen is wordt er even 
vaak ‘gegoedendagd’. Dat de 

vallei van de Neblon een schitterend stukje weg is voor 
motorrijders weet niet iedereen want het is er rustig rijden 
en dit plekje werd nog door weinigen ontdekt.

Sturen door valleien 
Vlot bochten pikken met langs 
je ene kant een rotsfromatie 
en aan de andere kant een 
rivier of riviertje, leuker wordt 
motorrijden zelden. Op deze 
route kom je met de regelmaat 
van de klok zo’n stukje motor-

paradijs tegen wat van deze Motoroute de Wallonie een echte 
aanrader maakt.

Lobbes 
In Lobbes rij je De Portelette 
van de abdij door. Deze 

zou ooit vier kerken hebben 
gehad, maar al wat er nu nog 
van rest is een wit poortge-
bouw uit de 18de eeuw, waar 
we onderdoor rijden. De rest 

van de abdij werd platgebrand. Eens je de Portelette bent 
doorgereden wacht je 16 kilometer bochtenplezier.

Walloniëkenner 
Wanneer je deze vijf rou-
tes hebt gereden mag je je 
een volleerd Walloniëkenner 
noemen. Bochten, hellingen, 
musea, standbeelden, rivie-
ren, enz… Al het moois dat 
Wallonië heeft te bieden werd 

opgenomen in deze 5 roadbooks die je ongekend motorple-
zier zullen bieden in eigen land. En nu, rijden maar!

B
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W
aar de E411 een voorbode is van de 

Autoroute du Soleil, moest de E42 de 

belangrijkste industriesteden van 

Wallonië verbinden, waardoor die ver-

keersslagader dus van vitaal economisch 

belang was en is voor het zuidelijke deel van ons land. 

Tegelijkertijd is het ook een weg waar je als motorrijder 

weinig aan hebt, gesteld dat je toevallig van Mons naar 

Liège zou moeten. Enter de Motoroute de La Wallonie, een 

heerlijke slingerroute die Wallonië in net dezelfde richting 

als de E42 doorkruist, maar de zware industrie en bijbeho-

rende tientonners vermijdt, terwijl hij de bochtige secties, 

prachtige vergezichten en uitermate charmante dorpjes 

aaneen rijgt. Wij nemen die route evenwel niet van west 

naar oost, maar banjeren ze in de omgekeerde richting af.

De afstand van deze route bedraagt ‘slechts’ 225 kilome-

ter, maar de route verloopt voor zo’n 200 kilometer over 

bochtige en/of kleinere wegen. Hoewel je die afstand 

langs de E42 of E411 in enkele uurtjes aflegt, trek je voor 

de Motoroute de la Wallonie toch beter een dagje uit. De 

route slingert zich van het Ardense heuvellandschap de 

vlakkere, glooiende gebieden van Henegouwen in, waarbij 

riviervalleien de rode draad vormen. Achtereenvolgens 

rijden we langs de vallei van de Ourthe, de Vyle, de Néblon, 

de Samson, de Maas, de Molignée en de Samber. De verbin-

dingsstukken zijn van het kaarsrechte type, maar werden 

erg kort gehouden, waardoor je slechts 30 à 40 kilometer 

weggehouden wordt van het betere bochtenwerk.  •

www.demotorsite.be/luikbavay
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