5

THEMAROUTES
VOOR MOTORFANATEN

Heerlijk
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e dromen als motorrijder natuurlijk allemaal
van die ene wereldreis, maar dat mag je niet
beletten om ondertussen toch al stevig te
oefenen. En het ideale oefenterrein ligt maar
net over de taalgrens. Wallonië en de Ardennen bieden
op een boogscheut kilometers heerlijk kronkelend asfalt,
geweldige natuurgebieden en een schat aan culturele en
culinaire pareltjes. We denken al te vaak dat we het zuiden
van ons land al helemaal ontdekt hebben, maar toch kan
Wallonië bij elke uitstap opnieuw verrassen. Bij de samenstelling van deze brochure kozen we dan ook voor een
paar specifieke thema’s. Wie houdt van natuur zal verslingerd zijn aan de route Waterrijk Wallonië, die je langs
een aantal van de bekendste rivieren in de regio leidt.
Heb je interesse in geschiedenis, dan is de route langs

de WOII-sites een must. Is muziek jouw ding, dan kan je
van Namen naar Bastogne cruisen in het spoor van Sax,
Brasseur en Jo Lemaire. Lust je wel een glaasje wijn, aarzel
dan niet en trek langs een aantal van de belangrijkste
Waalse wijndomeinen. Om het hoofd terug koel te krijgen
kan je besluiten met een route langs de iconische Waalse
watermerken. Helemaal ideaal is het als je moeilijk kan
kiezen en er gewoon een vijfdaagse van maakt. De routes
sluiten niet perfect op elkaar aan, maar zijn wel heel vlot
te combineren met een aantal korte overgangsetappes. We
bieden daarom op de site de routes ook in twee richtingen
aan. Zo kan je naar hartenlust puzzelen en er een minitrip
naar eigen smaak van maken. Op de achterflap vind je een
aantal hotels die motorrijders met open armen en afsluitbare garage ontvangen. Geniet ervan!
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GEMBLOUX

BASTOGNE

Muziekroute

Gembloux Bastogne

D

e bekendste muziekstad van Wallonië is ongetwijfeld Dinant. Zelfs niet-fervente quizzers
kunnen op de vraag waar de bakermat van
de saxofoon ligt meestal wel het correcte
antwoord verzinnen. Daarom mag deze fijne stad aan
de Maas natuurlijk niet ontbreken op deze route. De
logische aanloop naar Dinant is vanuit Namen gewoon
de Maas volgen, maar dat doen we deze keer niet, omdat
er nog een aantal andere muzikale iconen met deze regio
verbonden zijn. Zo zag ene Jo Lemaire in het verder niet
zo uitzonderlijke Gembloux het levenslicht.
Wie als start van deze route in z’n helm even op de meest
geschikte plaats wil neuriën van ‘Je suis venue te dire que
je m’en vais’, kan zich volledig laten gaan.
André Brasseur is de tijd opnieuw in zwang, en
dat is niet minder dan terecht. Zijn geboortedorp
Ham-sur-Sambre ligt maar een klein stukje ten zuiden
van Gembloux, en dus kronkelen we als opwarmer even
richting de Samber, de bekende zijrivier van de Maas. Net
onder Yvoir duikt de route de Maasvallei in en komen
we alras in Dinant terecht, het muzikale hoogtepunt van
deze trip. De rest van de tocht verkent de ‘Ardennes Profondes’, waar zeker in de herfst de jachthoorn nog regelmatig schalt. Zo kan je te gepasten tijde in Saint-Hubert
wel een stoet hoornblazers tegen het lijf rijden. Al hoor
je die normaal vanop voldoende afstand.
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Route kan je
downloaden met
deze QR-code

Jo Lemaire –– Gembloux, 1956
Haar eerste
echte succes is
een cover van
‘Je suis venue te
dire que je m’en
vais’ van Gainsbourg, dat een
hit wordt in gans
Europa. Haar
eerste soloplaat,
‘Concorde’ gooit ook hoge ogen. Jo Lemaire
zingt zowel in het Frans, Nederlands als Engels
en daardoor is ze in beide landsdelen populair,
en kent ze ook buiten onze landsgrenzen
aardig succes.

LUIK
GEMBLOUX

Adolphe Sax –– Dinant, 1814
Als zoon van een instrumentenbouwer startte hij op jonge
leeftijd een muziekopleiding in
Brussel. Zijn favoriete instrument
was de klarinet, maar Sax begon
al snel te experimenteren en
probeerde nieuwe instrumenten
te ontwikkelen. In 1835 stelde hij
een complexe basklarinet voor,
in 1841 kwam hij op de Brusselse
industrietentoonstelling met een saxofoon op de proppen. In België
kreeg hij echter niet de nodige erkenning en hij stichtte in Parijs een
instrumentenfabriek die uitgroeide tot een bedrijf met meer dan
200 werknemers.

HAM-SUR-SAMBRE

DINANT

NAMEN

LUXEMBURG
BASTOGNE

Muziek en de jacht
In 1965 schreef hij de
wereldhit ‘Early bird’, waar
meer dan tien miljoen
exemplaren van werden
verkocht. Zijn melodietjes
werden vanaf de jaren 70 in
gans West-Europa massaal
gebruikt als kenwijsjes
voor radioprogramma’s en
reclamespots. In 2016 maakte
Brasseur op 77-jarige leeftijd een opmerkelijke comeback
en ging hij op tournee met ondermeer Vive La Fête. Hij trad
dat jaar ook op Pukkelpop op en werd de oudste muzikant
ooit die daar op de planken stond.
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André Brasseur –– Ham-sur-Sambre, 1939

De hoorn is een eeuwenoud
instrument dat vroeger vooral
werd gebruikt om signalen
door te geven, met name bij
de jacht. Met een traditionele
hoorn kunnen wel verschillende
tonen worden gespeeld, maar
hoorns zijn niet geschikt om
er echt muziek mee te maken.
Modernere versies van de
hoorn, zoals de Franse hoorn of de Weense hoorn zijn veel
gesofistikeerder. Hierdoor wordt het met behulp van ventielen
mogelijk om alle noten op de notenbalk te spelen. De opening
van het jachtseizoen in Saint-Hubert, telkens het eerste weekend
van september, wordt traditioneel opgeluisterd door tal van
hoornblazers uit binnen- en buitenland.
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NEUPRÉ
BASTOGNE

WOII-route

Bastogne Neupré

W

ie af en toe eens door de Ardennen rijdt,
heeft allicht al gemerkt dat er hier en daar
wel wat gerestaureerde tanks, mortieren en
ander oorlogstuig te bezichtigen valt. Het is
echter pas als je gericht op zoek gaat, dat je merkt hoeveel
van die overblijfselen en monumenten aan de Slag om de
Ardennen herinneren. Een handige leidraad is de goed
opgebouwde en erg volledige website www.tracesofwar.
nl. Deze site werd opgestart in 2002 en groeide over de
voorbije 15 jaar tot een referentie als inventaris van
monumenten, musea en alle andere locaties die met WOII
te maken hebben. Deze route verbindt de leukste wegen
tussen een aantal van de belangrijkste sites.
Bastogne is het logische vertrekpunt van deze route,
want rond deze stad werd het heftigste slag geleverd en
hier keerden uiteindelijk ook de kansen voor de Duitsers,
die aanvankelijk succes leken te hebben. Omdat een
aantal van de interessantste plekken over de landsgrenzen liggen, kleuren we met deze route ook even buiten
de Belgische lijntjes. En zo gaan we in één ruk over de
zwierige wegen richting Ettelbruck. Het tempo dat ik
kan aanhouden zal voor de Amerikanen in de sneeuw en
modder een verre droom geweest zijn, maar dat weerhield hen er toch niet van om net op 25 december 1944
het stadje te bevrijden. Het kerstgeschenk werd met
dankbaarheid aanvaard, en bevelhebber generaal Patton
krijgt in het stadje nog steeds alle lof toegezwaaid. Deze
route is bezaaid met zulke historische momenten.
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LIMBURG

Bastogne
Blikvanger hier is het Mardasson Memorial met het
aanpalende Bastogne War
Museum. In dit museum krijgt
je een perfect inzicht in hoe de
slag verliep en hoe het leven
aan het front eruitzag. Maar
Bastogne herbergt nog meer
musea. Zo vind je ook heel wat
levensechte diorama’s in het 101st Airborne Museum, ondergebracht in de voormalige officiersmess van het Belgische leger.

LUIK

NEUPRÉ

Wiltz

LUIK

© Thierry Dricot

Wiltz herbergt ook heel wat
monumenten en bezienswaardigheden, zoals het kleine
museum over de slag hier in
de buurt. Andere musea op
de route zijn echter meer de
moeite waard. Een eyecatcher
is zeker de mooi gerestaureerde Shermantank die je passeert op de Rue de la Fontaine.

LA GLEIZE

La Gleize

© Thierry Dricot

Het gehuchtje La Gleize was
het decor van hevige tankgevechten en de commandant
van de eerste Duitse SS-Pantserdivisie Joachim Peiper had
hier zijn hoofdkwartier. Net
als de meeste andere musea
geeft ook deze collectie een
waarheidsgetrouw beeld van
de omstandigheden tijden de
winter van 1944-45.

LUXEMBURG

BASTOGNE

WILTZ
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Neupré
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Het Amerikaanse kerkhof in
Neupré is een overweldigende plek waar je deze route
even in alle rust kan afsluiten.
Boven het eigenlijke kerkhof
staat een gigantische monument met een adelaar en
de namen van 462 vermiste
soldaten. Op een oppervlakte
van 36 hectaren staan 5.329 grafkruisjes, waarvan vele slachtoffers van het Ardennenoffensief.
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CHAUDFONTAINE
SPONTIN

Natuur op flessen

Chaudfontaine
- Spontin
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n Nederland vragen ze aan de ober niet gewoon
een plat of bruiswater, maar gebruiken ze de
termen spa rood en spa blauw. Het Engelse woord
‘spa’ is zelfs rechtstreeks afgeleid van de naam van
de parel van de Ardennen. De term wordt tegenwoordig zo algemeen gebruikt dat hij niet enkel verwijst
naar authentieke kuuroorden, en elke Angelsaksische
gezondheidsclub voert graag de term ‘spa’ op z’n gevel.
De faam van dit drieletterwoord kan dus moeilijk overschat worden. Het is dan ook een staaltje van prima
vaderlandse marketing, dat moederbedrijf Spadel tot
een wereldspeler heeft doen uitgroeien. Maar het water
is natuurlijk ook gewoon lekker.
Het was overigens niet enkel Spadel dat al lang
weet hoe je water aan de man brengt. De route begint
immers vlak bij dat andere iconische watermerk:
Chaudfontaine, net buiten Luik. De route eindigt dan
weer bij een merk dat de tand des tijds helaas niet
heeft doorstaan, maar wie niet al te jeugdig meer is
heeft vast ook aan een glaasje Spontin genipt. De
producenten van al dat water zijn van nature ook de
bondgenoten van motorrijders. Net als wij willen ze
zoveel mogelijk natuur en groen behouden; zij om
de kwaliteit van hun bronnen te vrijwaren, wij om te
spelevaren. Een mooi verstandshuwelijk dus.
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Spontin was vroeger naast
de andere grootheden
een bekende naam in de
waterwereld. Het bronwater dat hier geproduceerd
werd was afkomstig van
de bronnen van de Bocq
in het stadje. Die bronnen
hebben op het einde van
de 19de eeuw Brussel op een natuurlijk manier van water
voorzien via een ondergronds aquaduct. In 2010 was het
sprookje van Spontin echter definitief uit.
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Spontin
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Hargimont
In dit bescheiden dorpje
staat een minder bescheiden middeleeuwse
burcht, het kasteel van
Jemeppe. De oorsprong
gaat terug tot de dertiende eeuw, maar door de
eeuwen heen werd het
goed onderhouden en
verder uitgebouwd. Het is nu een prachtig hotel, maar het
loont nog steeds de moeite om er even halt te houden.

Chaudfontaine
Chaudfontaine is een bekende plek net onder Luik. Het dankt
zijn bekendheid natuurlijk aan het bronwater dat hier al
eeuwenlang aan een weldadige temperatuur van 37 °C boven
de grond komt. Dat water is naar verluidt zestig jaar onderweg
nadat het in de vorm van regendruppels in het omliggende
gebied is gevallen. Gekoeld wordt het nu verkocht door de
Coca-Cola Company.

© Thierry Dricot

Spa

CHAUDFONTAINE

Spa is qua faam een maa
tje groter dan het broertje
wat meer naar het noorden. Het water wordt naar
verluidt al sinds de 16de
eeuw gebotteld, en de
licentie is op dit moment in
handen van Spa Monopole, een onderdeel van de
internationale, maar Belgische groep Spadel. Het water is
rechtstreeks afkomstig uit de Hoge Venen.

SPA

LUIK

SPONTIN

NAMEN
HARGIMONT
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DURBUY
DINANT

Waterrijk Wallonië

Dinant –
Durbuy
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allonië is het land van de rivieren, rustig kabbelend of wild stromend. Elke rivier heeft zijn
geheimen, zijn legendes, zijn eigen verhaal en
vooral zijn eigen charme. Deze route in U-vorm
loopt langs de meest bekende stromen die het zuiden van
ons land rijk is. In Dinant snijdt de Maas op een indrukwekkende manier de stad in twee. Op de brug die de twee oevers
verbindt, start onze tocht. We rijden zuidwaarts en rijgen
de kleine, zo typisch Ardeense dorpjes aan elkaar. Tot we in
Houyet de eerste ontmoeting hebben met de Lesse. Bijna op
het meest zuidelijke punt van de route vinden we de Semois.
In Rochehaut heb je een prachtig uitzichtpunt over deze
kronkelende rivier. Na elke meander ontdek je iets nieuws.
Bekendste stad langs de oevers van de Semois is vast en zeker
Bouillon, een gezellige toeristische stad die gedomineerd
wordt door haar middeleeuwse burcht.
Vanuit Bouillon schuiven we weer op naar het noorden.
We rijden kilometers parallel met de Ourthe, een rivier
die ook zijn eigen mystiek met zich meebrengt. De Ourthe
heeft twee bronnen, die zich verenigen in Engreux. La Roche is zonder twijfel dé bekendste toeristische trekpleister
van de Ardennen. Het is een stadje waar altijd iets te beleven valt en dat een onwaarschijnlijke aantrekkingskracht
heeft. Maar toch wacht ons nog een equivalent. We volgen
verder de Ourthe, via Hotton tot Durbuy, bekend als het
kleinste stadje van België. Hier in ‘Couckeville’ vind je toch
alles wat je van de Ardennen mag verwachten. De gezellige
drukte, de pittoreske huizen en de prachtige natuur.
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Lesse
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Maas
De Maas is zonder twijfel de koningin van de
Waalse rivieren. Met haar 950 kilometer is ze een
stroom waar je rekening mee moet houden. Het
stroomgebied in België beslaat bijna heel Wallonië en loopt zelfs over de grens met Luxemburg en
Duitsland. De drie overige grote rivieren op deze
route eindigen allemaal in de Maas.

MAAS

De Lesse ontspringt in Libin en
mondt in Dinant
uit in de Maas.
Het is natuurlijk
een paradijs voor
waterplezier, maar
de Lesse is ook de
architect van een
van de belangrijkste bezienswaardigheden van ons
land: de grotten van Han.

Ourthe
De Ourthe is de
meest complexe
stroom. Aanvankelijk
bestaat zij uit de
Westelijk en Oostelijk
Ourthe om in het
meer van Nisramont
te versmelten tot de
Boven-Ourthe. Vanaf
La Roche wordt het
tot aan z’n monding
in de Maas in Luik
de Beneden-Ourthe.
Durbuy ligt aan dat
laatste stuk.

LUIK
DURBUY

NAMEN
LA ROCHE
OURTHE
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DINANT

Semois
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LESSE

BOUILLON

LUXEMBURG

De Semois, die
ontspringt in Aarlen,
is misschien wel de
meest getalenteerde
landschapsarchitect
onder de rivieren. De
talloze meanders die
deze stroom in de
regio rond Bouillon
heeft gecreëerd, vormen een uniek spektakel met
prachtige vergezichten. Door dat bochtenwerk is de rivier bijna drie keer langer dan de afstand bron-monding in vogelvlucht.

SEMOIS
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GEMBLOUX

BASTOGNE

Wijnroute

Heure-le-Romain
– Givry

Z

owel in Vlaanderen als Wallonië wordt hoe
langer hoe meer hoogwaardige wijn verbouwd.
Een route langs die domeinen is dan ook
de logica zelve. Opmerkelijk: de aanpak in
Wallonië verschilt nogal van de Vlaamse. Een aantal
grote, professionele domeinen maakt daar de dienst uit,
terwijl er tientallen heel kleine hobbywijngaarden zijn.
Een tussenklasse van semi-professionals is er eigenlijk
niet. In deze route kiezen we voor de grote kleppers.
Hobbyisten verdienen alle lof, maar een wijngaard van
enkele tientallen vierkante meter rij je zo voorbij. En
voor een bedrijfsbezoekje moet je sowieso bij de grote
jongens terecht.
Voor de Waalse wijnconsument is Frankrijk nog
steeds het richtland. De culturele en taalkundige overeenkomsten weerspiegelen zich bezuiden de taalgrens
ook in het drinkgedrag. Terwijl Vlamingen massaal
vallen voor andere landen en de Nieuwe Wereld, lusten
ze in Wallonië nog steeds hun bordeaux of bourgogne.
De cava-craze die nu al een aantal jaar de Vlaamse
drankgelden in zijn greep heeft, is in Wallonië dus minder spectaculair. Daar kiezen ze eerder voor een Franse
crémant als goedkoper, maar smakelijk alternatief voor
champagne. Zo kan de afsluiter van deze route, het grote huis Rufus, stilaan echt concurreren met de Franse
champagnehuizen.
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Dit is een coöperatieve van verschillenden wijnmakers met veel
publieke steun. En aan het mooie
gebouw met de professionele
installaties te zien, is het een succesvol samenwerkingsverband.
Kwaliteit, sociaal ondernemen en
duurzame wijnbouw worden hier
hoog in het vaandel gedragen.
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Vin de Liège

www.vindeliege.be

Ry d’Argent
De wijngaarden liggen op een mooie heuvelrug. Hier wordt gekozen voor meer klassieke,
commerciële wijnen en de marketingmachine
draait goed. Onlangs kwam er zelfs een uit de
kluiten gewassen bezoekerscentrum bij.

HEURE-LE-ROMAIN
VIN
DE LIÈGE

www.domainedurydargent.com

LUIK

RY D’ARGENT

HENEGOUWEN

LUIK

NAMEN
GIVRY

CHARLEROI
VIGNOBLE
DES AGAISES

CHÂTEAU
DE BIOUL

NAMEN
Château de Bioul
Dit oude kasteel was eigendom
van de familie van comédienne
Vanessa Vaxelaire. Samen met
haar man besloot ze de oude
wijngaarden nieuw leven in te
blazen met hybride druivenrassen. Ondertussen is het een
stevig domein, waar continu
aan uitbreiding wordt gedacht.
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Dit is het grootste domein in
Wallonië. Hier wordt enkel
mousserende wijn gemaakt en
dat is een bewuste keuze. De
eigenaars claimen dat ze op
een uitloper van de bodemlaag
van de Champagne zitten, met
heel veel kalk in de bodem.
Hun ambitie is dan ook gewoon
om de echte Champagne naar
de kroon te steken.
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Vignoble des Agaises (Ruffus)

www.chateaudebioul.com

LUXEMBURG

www.ruffus.be
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2
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1

5
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LUXEMBURG

1 Moulin Ligneuville - Ligneuville
www.hoteldumoulin.be

2 Bütgenbacher Hof - Bütgenbach
www.hotelbutgenbacherhof.com

3 Zum Onkel Jonathan - Raeren
www.onkel-jonathan.be

4 Carpe Diem - Ouffet
www.lecarpediem.be

5 Le Midi - La Roche
www.hotelmidi.be

6 La Clairefontaine - La Roche
www.clairefontaine.be
Meer info over Wallonië
www.walloniebelgietoerisme.be

Dankzij de speciaal voor motorrijders ontworpen uitrusting garandeert
dit hotel een uitstekend comfort en een veilige plek voor uw voertuig.

