Historisch erfgoed
in Wallonië
30 monumenten die je gezien moet hebben

Op pad naar het
historische erfgoed in
Wallonië en de Ardennen
Middeleeuwse versterkingen, belforten, abdijen,
uitgestrekte landschapstuinen en steenkoolmijnen:
Wallonië en de Ardennen liggen bezaaid met historisch erfgoed om duimen en vingers bij af te likken.
Deze gids voert je naar tientallen monumenten die
je zeker niet mag missen.
Eerst duiken we tot duizend jaar terug in de tijd met een bezoek aan de
Citadel van Dinant, het fort van Bouillon en het kasteel van La Rocheen-Ardenne, versterkingen die de streek moesten beschermen tegen
ongenode gasten. Geen overbodige luxe, zo blijkt als je door het domein
van Mariemont in Binche en de abdijruïnes van Villers en Aulne wandelt.
Je ziet er nog altijd de littekens die de Franse Revolutie heeft geslagen.
Een revolutie van een heel andere orde was de Industriële Revolutie.
Vaar over het historische Centrumkanaal en laat je onderdompelen in
het industriële erfgoed van Wallonië. De vier hydraulische scheepsliften
zijn na meer dan een eeuw afgelost door de reusachtige scheepslift van
Strépy-Thieu. Vlak bij het Centrumkanaal ligt het mijnwerkersdorp Boisdu-Luc. Samen met de steenkoolmijn Grand-Hornu, Bois du Cazier en
Blegny vertelt dit dorp het verhaal over het Waalse steenkoolverleden.
In de abdijen van Stavelot, Orval en Maredsous krijg je gastronomische
hoogstandjes op je bord, een snuifje cultuur of een inkijk in het leven van
de monniken. Het kloosterleven komt ook aan bod als je aanklopt bij het
Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos in Lessen, een van de oudste
Europese ziekenhuizen waar de tijd is blijven stilstaan in de ziekenzalen.
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Dat Wallonië een rijk historisch verleden kent, wordt zonneklaar bij een
bezoek aan Doornik. Daar staat het oudste belfort van het land je op te
wachten. Samen met de monumentale Onze-Lieve-Vrouwekathedraal
is het bekroond tot werelderfgoed, een niet te versmaden duo gebouwd
met de Doornikse kalksteen. Tijdens een stadsbezoek aan Binche, Thuin,
Bergen, Charleroi, Gembloux en Namen kruis je nog meer belforten die
ingeschreven zijn op de lijst van Unesco-werelderfgoed.
Liefhebbers van sprookjesachtige kastelen worden op hun wenken
bediend aan de boorden van de Maas. De kastelen van Freÿr en Jehay
trakteren je er op een flinke portie Versailles en zijn omringd door
weidse renaissancetuinen. Ook de kastelen van Seneffe, Belœil en
Modave dobberen in landschapstuinen boordevol oranjerieën, kanalen
en rozenperken. Ga mee op zoek naar een schat, een tot de verbeelding
sprekend theater, harnassen en jachttaferelen in de kastelen van
Chimay, Lavaux-Sainte-Anne, Vêves en Burcht Reinhardstein.
Voer genoeg dus om een dagenlange duik te nemen in het historische erfgoed van Wallonië en de Ardennen. Raadpleeg de openingsuren en praktische informatie van de monumenten op de website
.

Dinant
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Sporen
van

middeleeuwse

versterkingen
Drie kasten van kastelen domineren al honderden jaren
het uitzicht langs de Ourthe,
de Semois en de Maas, niet
toevallig natuurlijke grenzen
die schreeuwden om met
hand en tand verdedigd te
worden.

Het fort van
Godfried van Bouillon
Het fort van Bouillon is de ouderdoms
deken van de Belgische forten. Over
een lengte van meer dan 300 meter
heeft het zich uitgestort over een rots
kam langs de Semois. Het is de oudste
feodale burcht van België en zijn
bekendste inwoner doet bij iedereen
een belletje rinkelen: Godfried van
Bouillon. In 1096 sloot de hertog zich
aan bij de Eerste Kruistocht naar Jeru
zalem. De versterking onderging een
ware metamorfose onder Lodewijk XIV
en de Nederlandse koning Willem I.
De vroegste bouwwerken, een ondergronds tunnelstelsel uit de 11e eeuw,
ontdek je tijdens een fakkeltocht. In
een kleine kelder zit trouwens een van
de best bewaarde geheimen van de
vesting verstopt: l’Oeillet du Château,
ofwel de anjer van het kasteel. Dit is
een buitengewoon geitenkaasje dat
in de vochtigheidsgraad en tempera
tuur van de kelder zijn perfecte plaats
gevonden heeft om te rijpen tot een
kwaliteitskaas. Het recept ervan gaat
terug tot de middeleeuwen.

Bouillon
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De geest van
La Roche-en-Ardenne

1.000 jaar terug in de tijd
in de Citadel van Dinant

Elke rivier lijkt wel versierd met een eigen
versterking. In La Roche-en-Ardenne ligt
in een haarspeldbocht van de Ourthe
het kasteel van La Roche-en-Ardenne.
De vierkante middeleeuwse burcht
was in de 13e eeuw de woonplaats van
de graaf van La Roche, Hendrik I. Toen
hij zijn enige dochter, de bloedmooie
Berthe, wilde uithuwen, organiseerde hij
een tornooi dat niet helemaal uitdraaide
zoals hij verwacht had.

De Citadel van Dinant lijkt wel
vergroeid met het rotsblok dat honderd
meter boven de Maas uitsteekt. Deze
versterking katapulteert je eeuwen
terug in de tijd, naar 1051, toen de prinsbisschop van Luik, ene Nithard, een
versterking uitbouwde aan de oevers
van de Maas. Driehonderd jaar ging
het bouwwerk mee, tot Karel de Stoute
tijdens de Luikse Oorlogen de hele stad
en zijn citadel platgooide.

Graaf van Waleran, een echte
vechtmachine, leek de enige kandidaat
die kwam opdraven, tot er een kleine,
zwarte gestalte verscheen. Het duel
kon beginnen en de graaf werd tot
ieders verbazing in de pan gehakt
door de onbekende deelnemer. Het
bleek de vermomde verloofde van de
graaf te zijn. Om zich te wreken op haar
overspelige verloofde, sneed ze Waleran
de keel door en stortte ze zich tijdens de
eerste huwelijksnacht met Berthe uit de
kasteeltoren. Weg romantiek. Sindsdien
spookt de geest van Berthe hier nog
altijd rond. Meer zelfs: elke zomeravond,
klokvast om 10 uur, zie je haar silhouet
over de kasteelmuren zwalken. Er is zelfs
een lokale jenever naar haar genoemd
die je zeker eens moet proeven: ‘le Péket
du Fantôme’.

Na een grondige restauratie viel de
citadel in 1675 opnieuw in Franse
handen. Dit keer werd de Franse
zonnekoning Lodewijk XIV de nieuwe
eigenaar ervan. Vauban, de Mozart
van de vestingwerken en bouwmeester
onder Lodewijk XIV, bekommerde zich
over de verdere versterkingen van
het fort. Ook de latere koning Willem  I
breidde de citadel nog uit. Tijdens
je bezoek ontdek je sporen van zijn
Nederlandse garnizoen in de keuken,
bakkerij en smederij.

La Roche-en-Ardenne
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In 1914 werd er een laatste keer slag
geleverd bij de start van de Eerste
Wereldoorlog. De hevige gevechten
tussen Franse en Duitse soldaten
worden gereconstrueerd in een
aparte ruimte van de citadel. Wil
je de geschiedenis van de citadel
binnenstebuiten keren? Volg dan een
gegidste rondleiding van anderhalf
uur die je op plaatsen brengt waar je
anders nooit komt. Hoe je de citadel
bereikt, kies je zelf: ofwel beklim je
vanuit Dinant de 408 trappen, ofwel
neem je de kabelbaan. Je raakt er
trouwens ook bij met de wagen.
VISITWallonia.be

De

brouwers
van Orval

Abdij van Orval
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Wie Orval zegt, zegt trappistenbier. Sinds 1932 zijn de trappisten van Orval aan het brouwen geslagen om de heropbouw van hun vernielde cisterciënzerabdij te bekostigen.

Wie al eens zijn lippen aan een Orval
gezet heeft, zal niet verbaasd zijn dat
het bier werd uitgeroepen tot een van
de beste trappisten van het land. Een
Orval springt er niet alleen uit met zijn
bittere en fruitige aroma, maar ook
omdat er slechts één variant verkocht
wordt in het flesje met zijn typische
bolle buikje.
Maar de abdij van Orval is meer
dan bier. Haar verhaal gaat terug
naar 1070, toen Italiaanse monniken
in Orval neerstreken en de kiemen
zaaiden voor de cisterciënzers die
er tot op vandaag leven. Branden,
oorlogen en vernielingen kregen hen
niet klein, tot in 1793. Toen verwoestten
Franse
revolutionairen
de
abdij
en veranderden de ruïnes in een
steengroeve.
Vandaag is de abdij uit haar as
herrezen. Vanaf 1926 werd Orval
namelijk heropgebouwd door architect
Henri Vaes. Zijn levenswerk kreeg al
snel de bijnaam ‘het Versailles van de
kloosters’ en wie een bezoek brengt
aan Orval, begrijpt al snel waarom.
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Rond de binnenplaats strekken zich het
kloostergebouw, de basiliek, brouwerij
en gastenverblijven uit. Dat de abdij
barst van de geschiedenis, zie je in
de gewelfde kelders, de enige resten
van de neoclassicistische gebouwen
uit de 18e eeuw. Het kloostermuseum
toont er meer dan negenhonderd jaar
religieuze kloosterkunst en brengt
ook de ijzerproductie aan het licht.
Vanaf eind 17e eeuw stonden de
ijzersmelterijen van Orval aan de top
van de westerse metaalindustrie.
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Ook de botanische tuin met zijn
geometrische basisvorm uit 1774 is in
ere hersteld. Wat de tuinmannen er
kweekten, was niet ter versiering, maar
had onmiddellijk nut voor de monniken.
Zo groeiden er geneeskrachtige
planten, verfplanten en aromatische
planten.
Rond de abdij kan je de jachtvelden
en vallei van Orval verkennen tijdens
een wandeltocht. Sluit je bezoek af in
‘À l’Ange Gardien’. Het terras van de
brasserie biedt je een riant zicht op de
abdij terwijl je proeft van het abdijbier
of -kaas en andere streekgerechten.
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Abdij van Maredsous
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Leven
cultuur
abdijmuren
en

achter de

3 musea in
de abdij van Stavelot
Van monniken geen spoor meer
in de abdij van Stavelot. Franse
revolutionaire troepen hebben de
kloosterorde verjaagd en hun abdij
met de grond gelijk gemaakt. Toch
waart hun geest er nog altijd rond: de
voormalige abdij genoot een stalen
reputatie als centrum van kunst en
wetenschappen en dat is vandaag niet
anders.
Het roodgelakte kloostergebouw geeft
onderdak aan maar liefst drie musea: een historisch museum over het

Abdij van Stavelot

abdijvorstendom Stavelot-Malmedy,
een over het vlakbijgelegen racecircuit
van Spa-Francorchamps en een over
Guillaume Apollinaire. Deze Franse
schrijver en dichter ontmoette in Pa
rijs de groten van zijn tijd zoals Picasso,
Henri Matisse en Henri Rousseau. Om
dat hij in 1899 de zomer doorbracht in
Stavelot, werd hier een museum aan
hem gewijd.
Naast
de
abdij
tref
je
nog
archeologische sporen aan van de
abdijkerk uit de elfde eeuw, in het
verlengde ervan bleef de imposante
onderbouw van de westtoren overeind.

De geheimen van
de Maredsous-kaas
De abdij van Maredsous moet een
van de jongste abdijen van ons land
zijn. Ze werd pas in 1872 gesticht
door benedictijnenmonniken. Haar
ligging in de vallei van de Molignée en
neogotische stijl maken haar een van
de mooiste kloostergebouwen van het
land. De beboste glooiingen en de spitse
torens die boven het klooster uitsteken,
vormen een harmonieus geheel. Zes
uitgestippelde wandelroutes trakteren
je op de beste uitzichtpunten op de
abdij.
De monniken leven in Maredsous op het
ritme van gebed, werk en gastvrijheid.
Vandaar dat je er onder leiding van
een gids niet alleen het privédomein
van de abdij zelf kunt verkennen, maar
ook het kerkhof, de tuin, de bibliotheek
en de keramiekateliers. Bij Maredsous
denk je natuurlijk meteen aan kaas. De
kaasfabriek is niet toegankelijk voor
het publiek om het ambachtelijke rij
pingsproces niet te verstoren. Maar het
‘Kleine Museum van Kaas’ maakt dat
goed. Smulpapen ontdekken er hoe
de monniken melk omzetten in de ka
zen van Maredsous. In het bezoekers
centrum kan je je tanden zetten in al
dat regionale lekkers of snuisteren in
het uitgebreide assortiment religieuze
boeken.
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Onze-Lieve-Vrouw met de Roos
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Ontdek een van de
oudste Europese

ziekenhuizen

Lessen is meer dan steengroeven of de geboortestad van de surrealistische kunstschilder René Magritte. Op de oever van de Dender
tref je er het ‘Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met
de Roos’ aan, een van de oudste ziekenhuizen
van Europa.
De Franse prinses Alix de Rosoit stampte het in 1242 uit de
grond samen met een kloostergemeenschap die de bedelende
zieken en armen van straat moest halen. Met succes. Tot in de
jaren 1980 bleef haar stichting zieken verzorgen.
Na een grondige renovatie is het klooster - een harmonieus
pareltje van renaissance en laatgotiek - omgetoverd in een
museum. Je ontdekt er hoe het er in de middeleeuwen aan
toe ging als je in het ziekenhuis belandde. Het parcours haalt
de statische architectuur voor de dag met haar glas-inloodramen, open arcaden, binnentuinen en een barokke kapel.
In de gevel herken je de decoratieve porfierstenen die recht uit
de steengroeven van Lessen komen.
Stap je de ziekenzaal binnen, dan lijkt het wel alsof de tijd
er is blijven stilstaan. Achter de gordijnen zitten de bedden
voor de patiënten verstopt. De gordijnen hielden de warmte
binnen en waren net als de dekens roodkleurig om eventuele
bloedsporen te camoufleren. In de ziekenhuisapotheek staan
de houten kasten uit de 18e en 19e eeuw nog bomvol piekfijn
bewaarde potten, stampers en flacons.
Voordat de scheikunde zijn spectaculaire vooruitgang boekte,
deed het ziekenhuis vooral een beroep op geneeskrachtige
planten en kruiden. In de kruidentuin ontdek je dat de
signatuurleer daar een opmerkelijke rol in speelde. De
Zwitserse geneesheer Paracelsus poneerde begin 16e eeuw
dat er een analogie was tussen het menselijke lichaam en de
helende werking van planten op basis van hun vorm of kleur. Uit
de donkerrode bloemen van de pimpernel leidde Paracelsus
af dat het wel eens een prima bloedstollend middeltje zou
kunnen zijn. Veel deducties uit de signatuurleer zijn vandaag
wetenschappelijk gevalideerd.
De zusters deden wel meer dan zieken verzorgen. In de
bibliotheek van de priores liggen eeuwenoude banden opgetast
van Plantijn en Moretus. Bovendien waren de zusters verwoede
verzamelaars. De duizenden kunstwerken illustreren vandaag
het religieuze leven in de congregatie. Vergaap je aan hun
beeldhouwwerken, een schat aan religieus edelsmeedwerk,
credenskasten, kofferbanken en merkwaardige schilderijen
waaronder een Christus met borsten.
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Thuin
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Middeleeuwse

torens
aan
de

horizon

Belforten en torenspitsen schieten als paddenstoelen uit
de grond in Doornik, Binche, Thuin en Bergen, een voor
een pareltjes van middeleeuwse architectuur die tot
werelderfgoed uitgeroepen zijn.

Van kerktoren tot belfort
Het haantje waarmee het belfort
van het middeleeuwse stadje Thuin
bekroond is, verraadt dat dit belfort
tot 1811 de klokkentoren was van een
romaanse kerk. Opgravingen legden
nog meer religieuze sporen bloot: rond
het belfort lag ooit een Karolingische
en gotische kerk. Ontdek bovenin de
toren het ingenieuze mechanisme
van het uurwerk en de beiaard met
twee joekels van klokken, Paula en
Maria. Ze dateren uit de 18e eeuw en
leggen samen meerdere duizenden
kilo’s in de schaal. De kers op de taart
is het uitzicht vanop het 60 meter
hoge belfort. Onder je voeten strekken
zich de valleien van de Samber en
de Biesmelle uit en de hangende
tuinen van Thuin. Ze maakten tijdens
de middeleeuwen deel uit van de
vestingwerken rond de stad, vandaag
bieden de zuidelijk gerichte terrassen
een gezellig doolhof van steegjes,
kunstwerken en wijngaarden.

Wachttoren, stadsklok en
nulpunt voor de mijnbouw
Het Belfort van Bergen heeft het net
als enkele andere Waalse belforten tot
werelderfgoed geschopt, maar deze
87 meter hoge topper steelt de show
met zijn barokke jasje. Stap in de panoramische lift en reis eeuwen terug in
de tijd. De toren huisvest namelijk een
verticaal museum dat de rol schetst

die het belfort speelde in het dagelijkse
leven van de Bergenaren. Tuur je door
de ramen naar buiten, dan krijg je het
strijdtoneel van de Slag bij Bergen in
het vizier, de reusachtige scheepslift
van Strépy-Thieu en de talloze bulten
in het landschap: terrils van de massale
steenkoolontginning die plaatsvond
in de Borinage. Niet toevallig vormde
het belfort het nulpunt om de kaarten
van Belgische steenkoolmijnen op te
maken.

Renaissancetoren
in Binche
In de schaduw van het belfort van
Binche blazen honderden Gilles op vette
dinsdag verzamelen voor het jaarlijkse
carnaval. Net zoals het carnaval is het
belfort uitgeroepen tot werelderfgoed.
Nadat de oorspronkelijke toren in
1554 werd verwoest door Franse
plunderaars, werd het herbouwd in
renaissancestijl. Het maakt vandaag
deel uit van het stadhuis. De binnenkant
is niet toegankelijk voor bezoekers maar
geen nood. Buiten valt er voldoende
te zien. De voorgevel draagt namelijk
de wapenschilden van keizer Karel V
en zijn zuster, Maria van Hongarije. De
toren is afgewerkt met een barokke
bolvorm waaronder de wijzerplaten
onze middeleeuwse voorouders de tijd
toonden.

Het oudste belfort van België
Doornik is samen met Aarlen en
Tongeren een van de oudste steden
van België. Geen toeval dus dat je net
hier het oudste belfort van het land
tegenkomt. Doorniks belfort werd
eind 12e eeuw opgetrokken en nam
de rol van wachttoren, gevangenis,
klokkentoren en stadhuis voor zijn
rekening. Beklim je de 257 trappen, dan
word je 70 meter hoger getrakteerd
op een fabelachtig zicht op de stad.
Onder meer de romaanse Onze-LieveVrouwekathedraal springt meteen
in het oog. Er valt dan ook moeilijk
naast te kijken. Met haar lengte van
134 meter is het een van de grootste
kerken van het land. Bovendien
is ze versierd met vier even hoge
hoektorens en een vieringtoren die
zich ertussen heeft gewrongen. Ze
markeren het stadsbeeld van Doornik
en demonstreren het streekproduct
bij uitstek: de Doornikse kalksteen.
Niet enkel de buitenkant spreekt tot
de verbeelding, ook binnen wachten
je nog enkele meesterwerken. Tegen
de muur hangt ‘De bevrijding van de
geesten uit het Vagevuur’, een doek
van Peter Paul Rubens uit 1635. In de
schatkamer ligt de reliekschrijn van
Onze-Lieve-Vrouw, een van de zeven
waardevolste kunstwerken in ons land.
Wie niet uitgekeken raakt op de Waalse
torens, vindt ook in het centrum van
Charleroi, Gembloux en Namen
belforten die ingeschreven zijn op de
lijst van werelderfgoed.
VISITWallonia.be

Abdij van Villers
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Tot de
verbeelding
sprekende
littekens
van de Franse
Revolutie
In 1792, in de nasleep van de Franse Revolutie, overrompelde
het Franse leger de Oostenrijkse Nederlanden. Met de verovering van de provincies Luik en Luxemburg in 1795 was heel
België Frans grondgebied geworden. Hun revolutionaire
passage laat tot vandaag zijn sporen na.
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Abdijruïne van Aulne
In 657 werd de abdij van Aulne opge
richt door de nadien heilig verklaarde
abt Landelinus van Crespin. Ooit was
het een van de belangrijkste en welvarendste abdijen van het prinsbis
dom Luik, vandaag ligt het onderko
men van de cisterciënzermonniken in
puin. Nochtans werd de abdij in de 18e
eeuw volledig in het nieuw gestoken. Zo
kreeg de gotische abdijkerk uit de 12e
eeuw een nieuwe voorgevel aangeme
ten. Vergeefse moeite. Twintig jaar na
de voltooiing werd de abdij van Aulne in
1794 vernield door de Fransen.

Koninklijk Museum van Mariemont
© Musee royal de Mariemont

De mooiste abdijruïne
van het land
De abdijruïne van Villers schiet je 850
jaar terug in de tijd, meer bepaald
naar 1146, toen een groepje monniken
er neerstreek en een gotische abdij liet
optrekken. De monniken vulden er een
bibliotheek met honderden boeken en
bewerkten er de akkers. Hun vredige be
staan werd vanaf de 16e eeuw grondig
door elkaar geschud door de gods
dienstoorlogen, ze moesten zelfs de
benen nemen voor plunderende Spaan
se troepen. Maar ze lieten zich niet uit
het lood slaan. De cisterciënzers keer
den terug en in de 18e eeuw brak een
laatste gouden eeuw aan. De abdij werd
uitgebreid met een tuin en abtenpaleis
vol neoclassicistische trekjes. Tot 1796.
Frankrijk viel de Zuidelijke Nederlanden
binnen en de kloosterlingen werden uit
hun abdij verjaagd. Hun onderkomen
viel in handen van een handelaar in
bouwmaterialen die de abdij steen voor
steen sloopte.
Zo werd de abdij van Villers de mooiste
ruïne van ons land die al in 1830 de eer
ste romantici lokte, de Franse schrijver
Victor Hugo was een van hen. Al snel
werd het toeristische potentieel dui
delijk. Eind 19e eeuw werd het koor van
de abdijkerk deels opgeknapt, de rest
bleef onaangeroerd waardoor je je net
als Victor Hugo kunt overgeven aan het
grootse en indrukwekkende ensemble
van gotische en romaanse gewelven.
Je ontdekt er niet alleen de kerk en de
abdijrefter, sinds kort zijn ook de gevan
geniscellen, de monumentale trap van
Montaigu en de kelders onder het pa
leis opengesteld. In de tuin tref je oude
rozenstruiken en een tuin vol genees
kundige planten aan.
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Het oude Egypte op het
vernielde domein
van Mariemont
Maria van Hongarije, een dochter van
Filips de Schone, kreeg in de 16e eeuw
Binche onder haar hoede. Haar verblijf
bleef niet onopgemerkt. In de stad zelf
liet ze een paleis bouwen, in de bossen
van Morlanwelz trok ze een jachtpaviljoen op in wat we vandaag kennen als
het domein van Mariemont, de heuvel
van Maria. Het werd niet zomaar een
paviljoen: de luxueuze kamers waren
afgewerkt met houten lambriseringen
en fresco’s.

De stenen van de abdijgebouwen wer
den hergebruikt voor de bouw van slui
zen, bruggen en tunnels. Van de kerk
zelf bleven de gevel, dwarsbeuk en het
koor bewaard als ruïne. Verschillende
wandelingen loodsen je door het landelijke decor rond de abdijruïne van de
Aulne, de ‘Vallei van de Vrede’, en biedt
je Instagram-waardige uitkijkpunten
op de monumentale relicten.
Naast de ruïnes, hebben de cisterciën
zers nog een ander spoor achtergela
ten: het abdijbier ‘Abbaye d’Aulne’. Net
als andere kloosterordes brouwden de
cisterciënzers sinds de middeleeuwen
hun eigen bier. Na je verkenningstocht
door de abdij kan je je lippen zetten aan
een licht, blond, bruin of tripel abdijbier
dat gebrouwen is volgens de ambach
telijke kunst van haar stichters.

Twee eeuwen later was haar paviljoen
zo vervallen dat hertog Karel Alexander van Lotharingen er tabula rasa mee
maakte. Hij bouwde een nieuw paleis
maar dat was geen lang leven bescho
ren. Bij een treffen tussen de Franse en
Oostenrijkse troepen werd het in 1794
in de as gelegd en geplunderd.
Het domein kwam dit keer in handen
van de familie Warocqué, actief in de
steenkoolmijnen. Zij verwerkte de ru
ïnes van het kasteel in een riante tuin
waarvoor de Engelse landschapspar
ken model stonden. Het park ligt nog
altijd bezaaid met paviljoenen, prieel
tjes en kunstwerken. De beelden en
objecten uit het oude Egypte, Grieken
land en het Verre Oosten die de Waroc
qués verzamelden, krijg je te zien in het
Koninklijk Museum van Mariemont.

Abdij van Aulne
© WBT - David Samyn
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Kasteel van Jehay
© WBT - David Samyn

Het kasteel van Freÿr en
Amay zijn twee vroege
voorbeelden van de
Maaslandse renaissancestijl
die vanaf de 16e eeuw
het prinsbisdom Luik
overspoelde.

Een streepje

Versailles

Maas

aan de

Een kasteel vermomd als dambord
Een echt bastion van de zeldzame Maaslandse renaissancestijl
vind je in het Luikse Amay. In de 16e en 17e eeuw ontbond het
adellijke geslacht de Mérode hier zijn duivels en plantte er
het L-vormige kasteel van Jehay met twee plompe torens als
kers op de taart. De gevels zijn afwisselend opgebouwd uit
kalksteen en bruine zandsteen wat het de aanblik biedt van
een dambord.
Ook de laatste bewoner van het kasteel, graaf en beeldhouwer
Guy van der Steen, liet zich niet onbetuigd. Hij gaf de
tuinen rond zijn kasteel halfweg 20e eeuw hun Italiaanse
renaissancetoets en parkeerde er zijn zelfgemaakte
bronzen beelden van nimfen. Bovendien was van der Steen
een verwoed verzamelaar. Hij bracht zijn snuisterijen zoals
een doodskop, schilderijen, meubels, zilveren potjes en een
opgezet mensenhoofd onder in een heus curiositeitenkabinet.
Zijn burleske collectie ligt tijdelijk opgetast in de bijgebouwen
aangezien het kasteel zelf momenteel wordt opgeknapt.
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Kasteel van Freÿr
© WBT – Dominik Ketz

Versailles in het klein
Wanneer je het onthaal binnenstapt van het kasteel van Freÿr,
waan je je heel even in een Italiaans palazzo door de fresco’s
en geschilderde jachttaferelen van Frans Snyders. Maar je
staat wel degelijk naast de Maas, namelijk in de oudste vleugel
van het kasteel van Freÿr. De adellijke familie de BeaufortSpontin waagde zich eind 16e eeuw als een van de eersten aan
de Maaslandse renaissancestijl voor hun nieuwe optrekje. In
de 17e eeuw werd hun bouwwerk verder uitgebreid met drie
nieuwe vleugels waarmee het zijn bijnaam ‘het Versailles aan
de Maas’ verdiende.
De Franse zonnekoning Lodewijk XIV zal zich snel in zijn sas
gevoeld hebben toen hij in de zomer van 1675 in het kasteel
van Freÿr neerstreek. Het werd zijn hoofdkwartier tijdens de
belegering van Dinant. Vanuit zijn slaapkamer heb je zicht op
de Maas en de royale renaissancetuinen waarin je urenlang
kunt verdwalen. Letterlijk. Langs de oevers tel je acht kleine
doolhoven waar dames hun hofmakers konden ontvluchten.
De tuinen van Freÿr prikkelen al je zintuigen: je hoort er het
geklater van fonteinen, snuift er de geur op die de 350 jaar
oude sinaasappelbomen verspreiden en ziet oranjerieën,
waterperkjes en tot kandelaars getrimde lindebomen.

Verdwalen
in weidse
landschapstuinen
Het kasteel van Seneffe,
Belœil en Modave hebben
naast hun classicistische
trekjes nog iets
gemeen: uitgestrekte
landschapstuinen die bol
staan van watervallen,
oranjerieën en rozenperken.
Kasteel van Belœil
© WBT - JP Remy

Engelse en Franse tuinen
Te midden van 25 hectare Engelse en Franse tuinen, dobbert
het kasteel van Belœil in de slotgracht. Deze ode aan het
classicisme was het hoofdkwartier van de prinsen de Ligne,
een adellijk geslacht uit Henegouwen. Zij bewonen het kasteel
sinds de 14e eeuw, meer zelfs, tot op vandaag woont er een
nazaat van de de Lignes. Toch kan je er een blik werpen achter
de kasteelmuren. Pronkstuk is de bibliotheek met zijn 20.000
boeken en manuscripten en het luxueuze hemelbed met
houtsnijwerk in de kamer van Amblise. Een treintje voert je door
de rozenperken en naar de minnebeek, het spiegelbekken, het
Neptunusbeeld en de tempel van Pomone.

Kasteel van Modave
© WBT - JP Remy

Waterrad van Renkin Sualem
Te midden van een natuurreservaat van 450 hectare bots
je op het kasteel van Modave. Wie er allemaal in de salons
en eetkamers toefde, ontsluiert de audiogids je tijdens een
bezoek aan de 25 kamers. Eentje ervan is opgedragen aan
het waterrad van Renkin Sualem. Om water uit de fonteinen
te doen spuiten, bouwde de Luikenaar in de 17e eeuw een rad
dat het water uit de Hoyoux oppompte, een uitvinding die
later model stond voor de machine van Marly in Versailles. Het
Franse park en de tuinen bieden je een onwaarschijnlijk zicht
op de groene vallei rondom het kasteel en vormen eveneens
het startpunt voor een 7,5 kilometer lange wandeling dwars
door het natuurgebied.

Zilversmeedkunst en riante waterbekkens
Het wapenschild op het fronton van het kasteel van Seneffe
verklapt al wie het eind 18e eeuw liet bouwen: Julien de
Pestre - de graaf van Seneffe - en zijn vrouw Isabelle Cogels,
die het classicistische pareltje en zijn tuinen na de Pestres
dood verder afwerkte. Achter de kasteelmuren ontdek je de
praalzalen en het bad uit één blok Carrara-marmer. In Pestres
rariteitenkabinet liggen Chinese vazen, opgezette dieren
uit alle hoeken van de wereld, bizarre wetenschappelijke
instrumenten en eenhoornpoeder rondgestrooid. Maar de
rijke collectie zilversmeedkunst slaat echt alles. Het park rond
het domein strekt zich uit over een oppervlakte van 22 hectare
en verrast je met kleine watervalletjes, riante waterbekkens,
een theater, oranjerie en ijskelder.
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bezoek
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en
graven

Burcht Reinhardstein
© WBT - S. Wittenbol

De hoogste hoogteburcht
(en waterval)
van België
Bovenop een rotspunt balanceert
Burcht Reinhardstein, een hoogteburcht met meer dan 650 jaar op de
teller. Hij domineert het dal van de Warche en was tijdens de middeleeuwen
de thuishaven van Reinout van Weismes, de families Nesselrode, Nassau en
Metternich. De ridderzaal, de kapel en
woontoren zijn volledig bemeubeld alsof de laatste bewoner hier net zijn hele
hebben en houden heeft achtergelaten. Maar schijn bedriegt.
De Franse revolutionairen verjoegen
de graaf van Metternich en lieten het
gebouw verkommeren. Het duurde tot
1969 vooraleer de hele burcht van kop
tot teen heropgebouwd werd. Tijdens
een rondleiding kan je je vergapen
aan de wandtapijten, schilderijen en
wapenuitrustingen. En voor wie het allemaal bekend voorkomt: dat kan. Verschillende opnames van de jeugdserie
‘Het Huis Anubis’ zijn hier ingeblikt.

Burcht Reinhardstein
© ostbelgien.eu Dominik Ketz

 Buitengewoon historisch erfgoed in Wallonië

Volg je de 7 kilometer lange wandeling,
dan hangt de hoogstgelegen burcht
van het land als een schaduw boven
je klimpartij. De steile paden loodsen
je langs het kasteel, het meer van Robertville en de ‘Nez de Napoléon’, het
panoramapunt bij uitstek boven de
vallei van de Warche. Parkeer aan de
dam van Robertville en volg de bordjes
met groene rechthoek. De waterval van
Reinhardstein is trouwens een ommetje waard: met zijn 60 meter verval is hij
de hoogste waterval van België.

Kasteel van Chimay
© WBT - Bruno D’Alimonte

Sierlijk theater in
het kasteel van Chimay
Pal langs de oude Romeinse heirbaan
die de vallei van de Viroin volgde, ver
scheen eind 9e eeuw een eerste verster
king bovenop een rotsachtige uitloper.
Meer zelfs: archeologische opgravingen
tonen aan dat binnenin de kasteelmu
ren ook een kerk stond. Na verschil
lende belegeringen werd het kasteel
in de 19e eeuw hersteld en in 1935, na
een brand, opnieuw heropgebouwd in
Hendrik IV-stijl.

Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne
© WBT - Denis Erroyaux

Jachttaferelen
in het kasteel van
Lavaux-Sainte-Anne
Wat in de 15e eeuw begon als een
versterking om de grens met het hertogdom Luxemburg te bewaken, ontspoorde in de 17e eeuw tot een lustslot
toen Ridder Jacques Renard de Rouveroit zijn intrek nam in het kasteel
van Lavaux-Sainte-Anne. Bovenop de
middeleeuwse hoektorens verschenen
ajuinvormige daken, de schietgaten
werden afgewisseld met banden en pilasters in renaissancestijl.
Vandaag kan je het kasteel van de kelder tot de zolder op eigen houtje verkennen. De 32 gemeubelde kamers
vertellen het verhaal over de heren van
Lavaux en het landelijke leven in de Famenne. Op de eerste verdieping prijkt
een indrukwekkende collectie opgezette dieren in het natuur- en jachtmuseum. Kinderen kunnen zich tijdens
het bezoek vermommen en een schat
zoeken.
Ook buiten de kasteelmuren kom je
aan je trekken. Tijdens een korte wandeling doorkruis je de moeraslanden,
een ecologische gebied dat helemaal
heraangelegd is zoals het Famense
landschap er eind 19e en begin 20e
eeuw bij lag.

Kasteel van Vêves
© WBT - I. Monfort

Op zoek naar
de Heilige Graal in
het kasteel van Vêves
Kantelen zijn verdwenen, puntdaken
toegevoegd en schietgaten vergroot
tot vensters, maar in essentie behield
het kasteel van Vêves zijn middeleeuwse looks. Sinds de 12e eeuw is het eigendom van de familie Beaufort en dat is
vandaag niet anders. Het kasteel is de
residentie van graaf Hadelin de Liedekerke Beaufort, maar hij gooit zijn
voordeur ook open voor nieuwsgierige
bezoekers.
Het kasteel lijkt wel weggelopen uit
een sprookje en staat dan ook geboekstaafd als een van de knapste
middeleeuwse kastelen van het land.
Kinderen hoeven zich er niet te vervelen. Tijdens het bezoek verkleden ze
zich als ridder of prins en gaan ze op
zoek naar de schat: de Heilige Graal.

Binnenin tref je er een tot de verbeel
ding sprekend theater aan dat plaats
biedt aan 200 toeschouwers. Met zijn
prinselijke loge, gouden stucwerk en
sierlijke zijbalkons heeft het veel weg
van de theaterzaal die Lodewijk XV in
het Franse kasteel van Fontainebleau
installeerde. Neem plaats in de roodflu
welen stoeltjes en laat je overdonderen
door een audiovisueel spektakel. Het
interactieve bezoek leidt je verder door
de luisterrijke entree, de portrettenzaal,
de wintertuin, de intieme kapel onder
zijn bakstenen gewelven en een wapen
zaal vol zwaarden en harnassen.

Kasteel van Chimay
© WBT-JL Flémal
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Bois du Cazier
© photo-daylight.com - Jean-Luc Deru

Het
verhaal
van
de Waalse
steenkoolmijnen
In de 19e eeuw vocht Wallonië zich naar de top van het economisch firmament. In de steenkoolmijnen van de Borinage, le
Centre, Charleroi en Luik daalden dag in dag uit tienduizenden
mijnwerkers af om het zwarte goud los te kappen. Maar in 1984
sloot de laatste Waalse steenkoolmijn zijn deuren.

Mijnwerkersdorp
Bois-du-Luc
Te midden van 162 arbeidershuisjes
pronkt in Houdeng-Aimeries de steenkoolmijn van Bois-du-Luc. In de cité,
aangelegd midden 19e eeuw, kregen
de arbeiders onderdak. Alles was aanwezig: een school, feestzaal, ziekenhuis
en kiosk voor de plaatselijke fanfare.
De mijn zelf is als een midde
leeuwse
vesting van de arbeiderswijk afgeschermd met hoge muren en ijzeren
ophaalpoorten. Handig tijdens sociale
protesten.
In 1973 kwam de steenkoolontginning
in Bois-du-Luc aan zijn einde. De geplande afbraak van de site riep zoveel
protest op, dat Bois-du-Luc heropende
in 1983, niet langer als koolmijn maar
als eerste ecomuseum van België. Zowel de cité als de mijngebouwen kan je
nu op eigen houtje verkennen met een
audiogids. Op de binnenplaats kom je
onder meer een zwartgelakte locomotief tegen, de ‘train des flamands’. Het
is een eerbetoon aan de Vlaamse arbeiders die tot 1963 met de trein naar
de Borinage afzakten om in de Waalse
mijnen hun brood te verdienen.

Met hun terrils hebben ze een onuitwisbare stempel gedrukt op het landschap. Ook
de mijnen zelf hebben sporen achtergelaten. Vier ervan zijn sinds 2012 erkend als we
relderfgoed en vertellen elk hun eigen verhaal over de steenkoolontginning.

De mijnramp
van Bois du Cazier

Ondergronds
in Blegny--Mine

Marcinelle. Voor altijd zal deze naam
herinneringen oproepen aan een van
de zwartste bladzijden in de Belgi
sche mijngeschiedenis. Op 8 augustus
1956 brak er honderden meter onder
de grond van de steenkoolmijn Bois
du Cazier in Marcinelle brand uit. 262
kompels zaten als ratten in de val en
bekochten de vuurzee met hun leven. In
het voormalige ophaalgebouw van de
mijn herbeleef je de catastrofe via video’s en getuigenissen. Naast een ode
aan de verongelukte mijnwerkers geeft
Bois du Cazier onderdak aan het Glasmuseum, een reis naar de oorsprong
van het glas. In het Industriemuseum,
ondergebracht in de oude badzaal,
ontdek je aan de hand van stoomma
chines en andere museumstukken het
economische, technische en sociale
verhaal achter de Industriële Revolutie
in Wallonië.

Toen Blegny in 1980 voorgoed de deu
ren sloot, was hij de laatste nog actieve
steenkoolmijn van het Luikse bekken.
Sinds de sluiting kan je er zelf 30 tot
60 meter afdalen en een geleid bezoek
brengen aan de mijngalerijen. Meteen
zal je duidelijk worden waarom het werk
onder de grond zo gevaarlijk was. Ook
bovengronds kom je aan je trekken. De
audiotour op en rond de terril toont je
hoe een zwart verleden werd omgeto
verd in een oase van biodiversiteit. Bo
venop de terril strekken de bakstenen
kolenwasserij en betonnen schachtbok
zich onder je voeten uit. De technische
evoluties in de Waalse mijnbouw ko
men aan bod in het Mijnmuseum, een
van de oudste mijngebouwen van het
land dat onderdak geeft aan verschil
lende stoommachines.
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Blegny-Mine
© FTPL P.Fagnoul

Een utopie in Grand-Hornu
Filantroop en kolenhandelaar Henri De
Gorge tikte in 1808 de steenkoolmijn
le Grand-Hornu op de kop. Het alle
gaartje van bouwwerken maakte hij
met de grond gelijk en liet hij vervan
gen door een neoclassicistisch ensemble dat je niet meteen associeert met
de inrichting van een steenkoolmijn.
Rond het ovaalvormige middenplein
verschenen arcades, werkplaatsen en
kantoren met booggewelven, zuiltjes en
halfronde vensters.
Om arbeiders te lokken en vooral te
houden, trok De Gorge een arbeiderswijk op naast de mijn. Kinderen kregen
verplicht, maar gratis onderwijs, zijn
succesformule voor maatschappelijke
vooruitgang. De opening van de ma

chinezaal in 1831 luidde het feestelijke
einde in van de verbouwingswerken,
maar De Gorge kon nooit de vruchten
plukken van zijn utopie. Hij overleed het
jaar nadien.
Toch verdween De Gorge niet in de ver
getelheid. Als je door de monumentale
neoklassieke portiek de vroegere mijn
binnenstapt, zie je zijn bronzen stand
beeld al van ver blinken op het binnen
plein. Daarrond danst zijn bakstenen
erfenis. Neoklassieke gebouwen die
vandaag tot in de puntjes gerestau
reerd zijn, op eentje na: de machine
zaal. Het gebouw staat er nog altijd bij
zoals na de sluiting van de mijn in 1954.
De andere vleugels geven onderdak
aan het MAC, het Musée des Arts Contemporains dat een keur aan heden
daagse kunstenaars tentoonstelt.

Varen over het
historische Centrumkanaal

Strépy-Thieu en Centrumkanaal

Grand-Hornu
© Isabelle Harsin

Eind 19e eeuw barstte de
Waalse steenkoolindustrie uit
al haar voegen. Om het zwarte
goud naar alle uithoeken van
het land te voeren, werd rond
La Louvière het 20 kilometer
lange Centrumkanaal uitgegraven. Het Centrumkanaal
koppelt het Scheldebekken
aan dat van de Maas. De enige
hindernis? Een hoogteverschil
van tientallen meters.

© Arthurs-H

Stalen werelderfgoed
langs het Centrumkanaal
Om het verval van 66 meter te over
bruggen,
bouwde
staalmagnaat
Cockerill tussen 1888 en 1917 vier hydraulische scheepsliften, technolo
gische hoogstandjes die het tot 2002
zonder tegenpruttelen uitzongen. De
werking van de scheepsliften kan je
nog best vergelijken met die van een
weegschaal. Het gewicht van de ene
scheepsbak hees de andere scheeps
bak naar omhoog. Elke lift overbrugde
op zijn eentje zo’n 15 meter.
De bouw van de scheepslift van
Strépy-Thieu maakte de vier oude
scheepsliften overbodig. Sindsdien
is het Centrumkanaal veranderd in

Technologisch hoogstand-je in Strépy--Thieu
een groene reep natuur die je via het
jaagpad met de fiets kan doorkruisen.
Na elke bocht wacht je een nieuwe
scheepslift op, stalen reuzen die in 1998
uitgeroepen werden tot werelderfgoed.
Wil je in de huid kruipen van een 19eeeuwse schipper en het mechanisme
tot leven zien komen? Stap dan aan
boord van een van de toeristische
schuiten die over het Centrumkanaal
varen. Je start aan de scheepslift
van Strépy-Thieu en stapt aan land
ter hoogte van de idyllische bocht
bij Strépy-Bracquegnies, waar het
machinegebouw staat dat twee van de
scheepsliften tot leven wekte.

De vier hydraulische scheepsliften
langs het Centrumkanaal werden in
één klap werkloos toen de scheepslift
van Strépy-Thieu in 2002 opende. De
kolos van staal en beton overbrugt het
hoogteverschil op het Centrumkanaal
in één soepele beweging met
een kabellift. Hij was de grootste
scheepslift ter wereld, tot de Chinese
scheepslift aan de Drieklovendam hem
in 2016 overschaduwde. Toch blijft hij
met zijn 100 meter hoogte een baken
in het landschap. Zelfs de binnenkant
blijft geen geheim. Een bezoek legt je
uit hoe zo’n lift werkt. Klim je helemaal
tot boven, dan krijg je het hart van de
scheepslift te zien: de machinezaal.
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I nspiratie voor uitstapjes en verblijven
in Wallonië en de Ardennen?
Surf naar visitwallonia.be

Wandelen langs kastelen?
In Wallonië en de Ardennen liggen kastelen op
prachtige plekken. Ga al wandelend op verkenning.
Meer info op visitwallonia.be/wandelen

Met de fiets langs Unesco-werelderfgoed?
Ontdek de elf etappes van de Unesco-fietsroute
op visitwallonia.be/fietsen

 ips, toeristische nieuwtjes en
T
aanbiedingen?
Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief van
VISITWallonia via visitwallonia.be/nieuwsbrief
Abdij van Aulne

Thuin
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