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Namen

Namen
(Namur)

Namen (Namur), de hoofdstad van Wallonië ligt aan de
samenvloeiing van de Maas en de Samber. Met zijn smalle
steegjes, terrassen en restaurants is dit een bijzonder charmante
stad met uitzonderlijk rijk erfgoed.
Struin tijdens een bezoek aan Namen zeker door het voetgangersgebied, geniet van een biertje op de Place du Marché
aux Légumes of beklim de Citadel. Vanop de top van deze
heuvel, in de schaduw van een van de grootste forten van
Europa, geniet je van een weergaloos uitzicht op de oude stad.
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Het historische hart van de stad heeft enkele architecturale en
culturele pareltjes in petto. Denk maar aan de Saint-Aubainkathedraal, het theater, het belfort, het Félicien Ropsmuseum en
de museumruimte Les Bateliers.
Profiteer ook van een wandeling langs de kades, of ga op
verkenning in de omgeving: je zal niet ontgoocheld zijn!

© WBT - J.P. Remy

Praktische informatie

44

VisitNamur
Place de la Station • 5000 Namur
+32(0)81 22 13 01 • namurtourisme.be

Openbaar vervoer
Station van Namen

Waar overnachten
Villa Balat

Camping Les Trieux

Deze weelderige villa uit de 19e eeuw ligt aan de oever
van de Maas. Er zijn drie comfortabele gastenkamers
met 4 korenaren. Laat je charmeren door de architectuur en de decoratie. Het uitzicht op de Citadel en de
wandeling langs de kade tot aan het stadscentrum zijn
twee andere troeven van deze B&B.

Deze familiecamping is ideaal gelegen op de hoogvlakte
van Malonne, op 8 km van Namen. De camping ligt in
een ontspannende omgeving midden in de natuur. Er
zijn plaatsen voor tenten, mobilhomes en caravans.
Er zijn ook huurmogelijkheden. Honden zijn welkom.

Quai de Meuse 39 • 5100 Namur (Jambes)
villabalat.be

Le Temps de Livresse
Het concept van deze charmante landelijke gîte is
gegroeid vanuit een passie voor boeken. Er kunnen 2
tot 3 personen verblijven. Literatuurliefhebbers worden
verleid door de Bed & Book-filosofie. Een verblijf op het
platteland maar toch vlakbij Namen.
Rue du Château de Saint-Marc 120 • 5003 Saint-Marc (Namur)
letempsdelivresse.com

Les Trîs 99 • 5020 Malonne
campinglestrieux.be

The Royal Snail Hotel
Dit elegante superior 4-sterrenhotel ligt aan de oevers
van de Maas, aan de voet van de kronkelende weg
naar de top van de Citadel. Met zijn artistieke accenten
maakt het hotel deel uit van de ‘Design Hotels’ in
België. Laat je verrassen door het restaurant, het
terras en het wellnesscentrum. Het hotel ligt op 15
minuten wandelen van het centrum van Namen en
op 1 km van het station van Jambes.
Avenue de la Plante 23 • 5000 Namur
theroyalsnail.com

Jeugdherberg
Deze jeugdherberg, op 15 minuten van de Citadel, is
gevestigd in het voormalige atelier van de schilder
Félicien Rops, aan de oever van de Maas. Er is een
binnenplaats en een grote groene zone. Er zijn
verschillende activiteiten mogelijk.

Dit moderne 3-sterrenhotel ligt op amper 600 meter van
het station van Namen en vlakbij het centrum. De kamers
zijn licht en eenvoudig ingericht.

Avenue Félicien Rops 8 • 5000 Namur
lesaubergesdejeunesse.be/namur

Rue du Premier Lanciers 10 • 5000 Namur
all.accor.com

Ibis Namen Centrum Station
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Villa Balat
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Activiteiten en bezienswaardigheden
1

Citadel

2

Les Bateliers - Archeologisch Museum en
Museum voor Sierkunsten

Vanop de citadel, geklasseerd als Waals erfgoed, heb je
een adembenemend uitzicht over de stad. Van de gerestaureerde ondergrondse gangen is zo’n 500 meter open voor
bezoekers. Een bezoek met geluid en licht door de ingewanden van de citadel is best wel beklijvend. In de voormalige kazerne Terra Nova is nu een bezoekerscentrum
ingericht. Je neemt er een duik in de 2000-jarige
geschiedenis van de stad en in de militaire geschiedenis
van Europa. De geschiedenis van Namen en zijn citadel
vormt de rode draad. Het museum biedt een reflectie op
de samenleving van gisteren, vandaag en morgen. Het
mooie panorama maar ook de 80 hectare aan groene
ruimtes maken van de citadel een ideale wandelplek.

‘Les Bateliers’ is een museumruimte in het hart van Namen.
Je vindt er het Museum voor Sierkunsten en het
Archeologische Museum. Het Museum voor Sierkunsten
ligt in het prachtige herenhuis Grœsbeeck-de-Croix,
geklasseerd als Uitzonderlijk Erfgoed van Wallonië. Tijdens
een bezoek aan dit privéherenhuis uit de 18e eeuw maak
je kennis met het dagelijkse leven van de rijke familie
en hun bedienden. Het Archeologische Museum presenteert
collecties uit de regio Namen, van het paleolithicum tot
de middeleeuwen. De archeologische kennis wordt er in een
ruime context geplaatst. Zo begrijpen we niet alleen beter
het heden, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst.

Route Merveilleuse 64 • 5000 Namur
citadelle.namur.be

Rue Joseph Saintraint 3 • 5000 Namur
namur.be
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Félicien Ropsmuseum

4

Delta

De kunstenaar Félicien Rops werd geboren in het hart van
het oude Namen. Op deze plek is er nu een museum dat
volledig gewijd is aan zijn werk. Je maakt er kennis met de
geschiedenis van zijn leven, zijn ontmoetingen, maar ook
zijn creaties zoals de beroemde Pornokrates, ook bekend als
‘De dame met het varken’.

Het voormalige Cultuurhuis van Namen is prachtig
gerenoveerd. Delta is nu een cultuur- en kunstparel van
6000 m2. In de vele ruimtes is er plaats voor allerhande
artistieke creaties. Ontdek de concert- en tentoonstellingszalen, de ontspanningsruimtes, de tuin en het panoramaterras!

Rue Fumal 12 • 5000 Namur
museerops.be

Avenue Fernand Golenvaux 18 • 5000 Namur
ledelta.be
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Begeleide tochten met een Pousse-Pousse
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Les Capitaineries

Stap aan boord van een lokale riksja van de toeristische
dienst, voor een originele rondrit! Je kan kiezen tussen
drie becommentarieerde tochten. De ‘riksjachauffeur’ is je
gids. Onderweg vertelt hij allerlei verhalen en anekdotes.
Een ongewone en aangename manier om de stad te
ontdekken...

In ‘Les Capitaineries’, een recreatiepark aan de oevers van
de Maas, worden er allerlei activiteiten aangeboden. Denk
maar aan Stand up Paddle, Stand up Polo en watersporten.
Je kan er een bootje huren. Een vaarbewijs is niet nodig. Er
is een drijvend terras en er zijn evenementen op het water.
Kortom, alles wat nodig is voor een onvergetelijke ervaring!

Place de la Station 4 • 5000 Namur
namurinc.be/visite

Boulevard de la Meuse • 5100 Namur
lescapitaineries-de-namur.be
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RAVeL – De Maas met de fiets

De regio van Namen, gelegen op een kruispunt van twee
RAVeL’s, is een walhalla voor fietsliefhebbers! De RAVeL
van Namen naar Dinant is een prachtige tocht door de
vallei van de Maas. Je volgt de oevers van de kronkelende
rivier. Een landschap om in te kaderen!

Ga verder op ontdekkingstocht op
visitwallonia.be/namen

Rue de Fer • 5000 Namur
ravel.wallonie.be
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