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Op de fiets door
de Maasvallei

Fantastische fietsroute
langs historische steden
en bezienswaardigheden.

Op ieder traject een
verrassende uitsmijter.
Het traject van deze route is opgedeeld in
5 etappes. Je hebt dus ruimschoots de tijd
om een van de talrijke bezienswaardigheden
te bezoeken. Bij elke etappe geven we jou
ook een sportieve uitsmijter.
Zo krijg je telkens de gelegenheid een
ommetje te maken. Af en toe zit hier wel
een kuitenbijter tussen, aangezien je soms
de vallei van de Maas verlaat.
Kijk voor logies onderweg in de rubriek
Overnachten op www.walloniebelgietoerisme.be
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Vele natuurpareltjes

Geniet
van lokale
lekkernijen.

Vertrek in Maastricht in de
omgeving van het Bonnefantenmuseum (rechteroever van
de Maas).
Te zien: kasteelruïnes natuurpareltjes - historische
steden (zoals Luik, Namen
en Dinant) – interessante
bezienswaardigheden – rijk
industrieel verleden van
Wallonië
Parcours: quasi vlak - autovrij geasfalteerd (RAVeL)
Signalisatie: groene bordjes
‘La Meuse à Vélo’
Uitsmijter: Bij ieder traject
word je getrakteerd op een
uitsmijter

‘Fietsend genieten
van Wallonië in
al zijn nuances’

155 km fietsplezier

La Meuse à Vélo
155 km
fietsplezier
Wallonië is de ideale vakantiebestemming voor
fietsers van alle leeftijden. ‘La Meuse à Vélo’ is
een volledig uitgestippeld en bewegwijzerd
parcours, goed voor 155 km fietsplezier langs
een van de meest romantische rivieren van
België.
Je vertrekt vanuit Maastricht en fietst
stroomopwaarts tot in Givet (Frankrijk).
Onderweg geniet je van kasteelruïnes,
bucolische landschappen en natuurpareltjes.
Je ontdekt historische steden, zoals Luik,
Namen en Dinant. En je maakt kennis met
het rijk industrieel verleden van Wallonië.
Om deze route af te leggen moet je trouwens
niet over klimmerscapaciteiten beschikken. Het
parcours is vrijwel vlak. De wegen zijn veelal
autovrij en geasfalteerd. De bewegwijzering is
uitstekend. Je volgt de groene bordjes ‘La Meuse
à Vélo’ en fietst op de RAVeL. De afstanden tot
de volgende stad zijn altijd keurig vermeld.

5 trajecten langs unieke landschappen. Toegankelijk voor iedereen.

1/ Maastricht (NL) >
Liège (25 km)
Luik

2/ Liège > Huy (39 km)
Hoei

3/ Huy > Namur (35 km)
Namen

4/ Namur > Dinant (29 km)
5/ Dinant > Givet (23 km)
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Abdijkerk van Hastière

‘La Wallonie gourmande’

Luikse wafels
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La Wallonie gourmande:
het jaar van de smaak
2017 is in Wallonië uitgeroepen tot het
jaar van de smaak. Als extraatje voor de
hongerige fietser geven we enkele simpele
maar overheerlijke recepten. Stuk voor stuk
gebaseerd op typische streekgerechten.
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Meer weten over Smullen in Wallonië?
www.smulleninwallonie.be
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La Meuse à Vélo is een uitgave van Wallonië België Toerisme
Routebeschrijving en teksten: Parkoers • www.parkoers.be
Illustraties en vormgeving: Mundo Contento/BRNK • www.brnk.nl

Traject 1

Maastricht (Nl) > Liège/Luik (25 km)

© Arseniy Rogov/Dreamstime.com

Maastricht

Luik
Verrassende stad met heel wat bezienswaardigheden:
• Collegiale Sint-Barthelemy
• La Boverie - het museum voor Schone Kunsten van Luik
• station Luik-Guillemins (van de Spaanse architect
Calatrava)
• weelderige Prinsbisschoppelijk Paleis
• veel overnachtingsmogelijkheden
• gezellige straatjes, leuke cafés
en restaurants
www.visitezliege.be

Eben-Emael

Eijsden

Liège/Luik

Maastricht
Vanuit Maastricht LF-Maasfietsroute (rechteroever)
volgen tot in Eijsden. Eijsden is een sympathieke dorpje
dat in de 18e eeuw een drukke havenplaats was. Mooi
kasteel, weelderige natuur en heerlijke terrasjes!

Montagne
de Bueren
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Eijsden
In Eijsden steek je de Maas over: via de brug of het
veerbootje ‘Cramignon’ (tussen 1/5 en 30/9).
Je zet voet aan wal in Lanaye, op Waalse bodem. Je kan
er het ‘Huis van de Sint-Pietersberg’ bezoeken.
Er loopt een interactieve tentoonstelling over de regio
en het natuurreservaat Sint-Pietersberg.
www.vise.be
Je rijdt van Lanaye langs het
Albertkanaal en de Maas tot in Luik, ‘de vurige stede’.

Uitsmijter traject 1
Fort van Eben-Emael
Het oninneembare geachte fort van Eben-Emael
werd op 10 mei 1940 in sneltempo door Duitse zweefvliegtuigen overmeesterd.
Om het fort te bezoeken, verlaat je in Lanaye de RAVeL.
Je fietst van fietsknooppunten KP 412 via KN 405 naar
KP 402. In totaal zo’n 7 km heen en terug.
www.fort-eben-emael.be

Traject 2
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Liège/Luik > Huy /Hoei (39 km)
Hoei
Eens je de industriële voorsteden van Luik en Seraing
verlaten hebt, fiets je rustig op het jaagpad tot in Hoei.
Hoei is een charmant stadje met granieten huizen,
smalle steegjes en sfeervolle pleinen.
Klimmers kunnen de Muur van Hoei op rijden.
De citadel en het fort zijn een bezoek waard.
www.pays-de-huy.be
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Luik
Je rijdt via het ‘Parc de la Boverie’ Luik uit. Hier staat
ook ‘La Boverie’, een gloednieuw museum voor Kunsten
én een prachtig expositiecentrum. Het gebouw herbergt
het beste van de collecties van het Museum voor Schone
Kunsten van Luik, met werk van o.a. Lambert Lombard,
Gérard de Lairesse, Ingres, Gauguin, Chagall, Picasso,
Evenepoel, Delvaux en Magritte.
www.laboverie.com
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Uitsmijter traject 2

Boulet à la liégeoise

Seraing
Je fietst langs de indrukwekkende metallurgiefabrieken
van Seraing. Seraing is ook bekend voor de kristalfabriek ‘Val Saint Lambert’. Bezoek zeker eens het ‘Cristal
Discovery museum’. In deze voormalige Cisterciënzerabdij leer je alles over de kristalwerktechnieken.
www.cristaldiscovery.be

De tuinen van het kasteel van Jehay
Even rusten? Tussen Seraing en Hoei ligt er een
ongekend pareltje: de tuinen van het kasteel van Jehay
(16e eeuw). Rij daarvoor in Ombret Rawa de brug over.
Het kasteel, met een voor Europa unieke architectuur,
is omgeven door een slotgracht. Daaromheen liggen
een bosrijk park en prachtige siertuinen van meer dan
22 hectare groot. Met een moestuin waarin je lokale
fruit-, groente- en graansoorten kunt herontdekken.
Alleen de tuinen zijn voor publiek toegankelijk.
www.chateaujehay.be

Traject 3

Huy/Hoei > Namur/Namen (35 km)
Na je vertrek uit Hoei zie je
nog wat industriële activiteit
(suikerraffinaderij en steengroeven).
Daarna neemt de natuur het over.

Hoei/

Huy

Andenne

Andenne
Stop zeker eens in Andenne.
En proef er het lokale bier,
‘La Noisette d’Andenne’, een
blond speciaalbier met een
alcoholpercentage van 6,5%
www.andennetourisme.be
Wat verder aan de overkant zie je klimmers oefenen
op de steile rotswanden van Marche-les-Dames.

Namur/Namen

Namen
Prachtige historische gebouwen, gezellige steegjes
en sympathieke restaurants.
Voor kunstliefhebbers: museum van kunstenaar
Félicien Rops.
www.museerops.be
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• Boottochtje op de Samber
en Maas
• Citadel met prachtig uitzicht
over de stad (80 ha groen - 7 km
ondergrondse gangen)
• Toeristisch treintje
• In de oude kazerne van
Terra Nova geeft het Bezoekerscentrum de geschiedenis weer
van een uitzonderlijke site die
de grootste Europese conflicten
heeft meegemaakt
Tip: parfumerie/atelier Guy Delforge
www.delforge.com
www.namurtourisme.be
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Uitsmijter traject 3
Vallei van de Samson en Thon-Samson en Mozet
Voorbij Andenne verlaat je in Namêche de RAVeL. De
Samson is een vrolijk kabbelend riviertje dat zich door
een prachtig stukje natuur kronkelt. Thon-Samson en
Mozet zijn twee van de mooiste dorpjes van Wallonië.
www.beauxvillages.be

Traject 4
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Namur/Namen > Dinant (29 km)
Dinant
Je komt aan in Dinant, een feeërieke
stad met heel wat troeven.
www.dinant-tourisme.com

Namur/Namen
Annevoie
Je verlaat Namen via de RAVeL over de Promenade de
Meuse. Nu eens de Maas aan je linkerkant, dan weer aan
je rechterkant. Oversteken doe je via de talrijke sluizen.
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Couques
de Dinant

Traject met mooie natuurbeleving. Je passeert:
• Wépion, hoofdstad van de aardbei.
• kasteelruïne van Poilvache (13e eeuw)
• ‘Ile de Houx’, een eiland van 2,5 ha.
Vogelparadijs met terras en watersporten.

• Citadel
(kabelbaan of te voet - 408 treden)
www.citadellededinant.be
• Grottencomplex ‘La Merveilleuse’
• In een oud slotklooster voor
dominicanenzusters vind je
nu eeninteractief Leffe-museum
www.leffe.com
• Museum(pje) Adolphe Sax
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Maison
Espagnole
Bouvignes
Bouvignes is een prachtig
middeleeuws stadje met hoog
op de rots de ruïnes van het
kasteel van Crèvecoeur.
Op het plein in het Spaans
huis vind je het Museum van
de Maas.
www.mpmm.be

Uitsmijter traject 4
Tuinen van Annevoie
Prachtige watertuinen met waterbekkens, vijvers,
fonteinen en watervalletjes. Je moet er ongeveer 2 km
voor klimmen, maar jouw inspanningen worden meer
dan beloond! Je vindt de wegwijzers aan een rond punt,
ongeveer 3 km voorbij het dorpje Rivière.
www.annevoie.be

Traject 5

Je verlaat Dinant via de rechteroever. Voorbij
Anseremme steek je de Maas over via de sluis. Er volgt
een stukje over een Route nationale. Wees voorzichtig.
Op de N96 wordt hard gereden!
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Dinant
Hastière

Dinant > Givet (23 km)

Waulsort

Givet

France
/Frankrijk

Freÿr
Je passeert het Kasteel van Freÿr met zijn prachtige
tuinen en lustoord. Op de rotsen zijn er bergbeklimmers
aan het werk. www.freyr.be

Spoorlijn n°156
In Hastière steek je de brug over om daarna naar links
te rijden. Je fietst op de oude spoorlijn n°156 (RAVeL).
Voorbij het station van Agimont kom je weer aan de
Maas, die je volgt tot aan de brug van Heer-sur-Meuse.
Je bent meteen aan de Franse grens aangekomen.
Givet ligt binnen handbereik.
www.hastiere.be
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Charleville-Mézières

La Perle
d’Hastière

Waulsort
Wat verder ligt Waulsort, een heerlijk dorpje met mooie
villa’s die de grandeur van weleer uitstralen. Hier steek
je de Maas over. Met het gratis mini-overzetbootje.
Of via de sluis.

Uitsmijter traject 5
Heb je er in Givet nog niet genoeg van? Fiets dan verder
tot in Charleville-Mezières, de stad van Rimbaud.
De ‘Voie verte Trans’Ardennes’, een fietsroute van
83 km, werd in 2010 tijdens de Fiets en Wandelbeurs
uitgeroepen tot ‘Fietsroute van het Jaar’.
www.voiesvertes.com

