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De Belgische Ardennen liggen in Wallonië.
Dat is een gewest van België, net als Vlaanderen
en Brussel. Ons magazine geeft inspiratie
over deze veelzijdige vakantieregio. Of je er al
bekend bent of niet: je bent welkom in Wallonië!
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Dicht bij huis alles voor je vakantie
Ver weg en toch zo dichtbij: het heuvelachtige landschap van
bossen, watertjes en stille dorpen van de Belgische Ardennen. Dit deel
van Wallonië bestaat uit natuur, doorspekt met fijne uitstapjes als
grotten en activiteiten als wandelen, fietsen en kanoën. Kom héél
Wallonië ontdekken.

De Ardennen
liggen dichtbij
en zijn toch zo
anders

Je hoeft niet ver te reizen om je ver weg
te voelen. Plus, ook als je vaker in de
Ardennen bent geweest, valt er altijd iets
nieuws te ontdekken. Heb je de uitgestrekte Ardense bossen op de heuvelflanken al eens
vanuit een kajak bekeken? Lekker peddelen op een
rustig stromende rivier terwijl charmante dorpjes met
natuurstenen huizen aan je voorbijtrekken.
Je vindt er prachtige uitzichtpunten-op-hoogte.
Beeld je in dat je neerkijkt op een meanderende rivier
in de diepte en om je heen niets anders dan beboste
heuvels ziet. Ook zo anders dan thuis is een uitstapje
waarbij je ‘de aarde ingaat’. Beroemd zijn de grotten op het Domein van de Grotten van Han. Er zijn
meer plekken met sprookjesachtige kalkafzettingen.
Bedenk dan dat op een paar uur rijden vanaf Utrecht
je in een compleet andere omgeving staat.

J

Op ontdekkingsreis
Wallonië is groter dan de Ardennen. Zet je voeten eens
op de historische grond in Waterloo waar Napoleon
zijn strijd moest opgeven. Of wandel in het historische
Tournai (Doornik) langs Unesco-bezienswaardigheden als de kathedraal met vijf stevige torens. Kijk
vanaf de citadel in Dinant naar het fotogenieke stadje
aan de Maas. Laat de charme van Durbuy op je inwerken. Merk op hoe Luik is veranderd. De stad onderging
de laatste jaren een positieve ‘upgrade’. De fijne winkels en knusse pleinen in het gezellige Namen hebben
vast een positieve uitwerking op je stemming. Natuurlijk kun je overal lekker en goed eten in een gemoedelijke sfeer. Dat is wat onze zuiderburen zo typeert.

Lekker wandelen en fietsen
In Wallonië en de Ardennen ‘zitten ze niet stil’ als het
over wandelen en fietsen gaat. Er zijn routes voor elk
wandel- en fietsniveau. Voor wandelaars en fietsers
bestaan routenetwerken, knooppunten en rondtochten om de omgeving te ontdekken. De Vennbahn is
een populaire langeafstandsroute voor fietsers. Langs
deze route vind je als fietser alle comfort en gemak van
je wensen. Zo zijn er eetadresjes en overnachtingsmogelijkheden plus servicepunten waar je terechtkunt.
Alle fietsvoorzieningen zijn er goed geregeld zodat je
je kan richten op genieten van de fietstocht.

Comfortabel overnachten
Zoveel buitenland zo vlak bij huis! Heerlijk om je verblijf te verlengen met een overnachting. Het aanbod
van accommodatie in het zuiden van België is net zo
gevarieerd als het vakantieaanbod. Kies de vorm en
de prijs die bij je past. Wordt het een heerlijk hotelletje in een gezellige stad, een knus vakantiehuis in de
natuurrijke Ardennen of een gastvrije bed & breakfast op het verstilde platteland? Kijk naar een idyllische campingplaats aan een riviertje. Maak alvast je
vakantieplannen om straks optimaal te genieten in
Wallonië en de Ardennen.

WBT - Denis Erroyaux

	Natuurlijk wil je
naar Wallonië en
de Ardennen

Bekijk meer
Met dit magazine geven we je inspiratie en begint
je vakantievoorpret. Wallonië en de Ardennen bieden je alles voor een fijne vakantie. Dat maakt de
keuze makkelijk, toch? Kijk op onze website voor
meer informatie over een verblijf in Wallonië en de
Ardennen.
visitwallonia.be
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WBT-C. Princen

Een andere
wereld net over		
de grens
WBT-S. Delcourt

Samenwerking
met de Nederlandse
Wandelbond
Wallonië België Toerisme is trots partner van
de KWBN (Koninklijke Wandel Bond Nederland).
Samen willen we zoveel mogelijk mensen in beweging brengen om het mooie Wallonië en de Ardennen te ontdekken. Graag dragen we bij aan de
gezondheidsvoordelen van wandelen in de natuur.
Wandelen brengt je verder.
De Ardennen en Wallonië zijn ideaal om te wandelen. Ga voor informatie en routes voor elk niveau
en elke wandelwens, naar onze website. Kies uit
routes langs kasteeltjes, gezinswandelingen, uitdagende meerdaagse wandelroutes én bekijk de
top 6 van mooiste routes op onze website:
visitwallonia.be/wandelen

Wie is Hanne Tersmette?

WBT-C.Princen

Hanne Tersmette is ambassadeur van de natuur. Met haar
blogs, vlogs en boek ‘#Gaan’ maakt ze mensen enthousiast voor de natuur. Ze is boswachter en werkt onder meer
voor Vogelbescherming Nederland. In samenwerking met
de Wandelbond begeleidt ze wandelreizen in de Belgische
Ardennen.

Op stap met Hanne Tersmette
Wandelreis Ardennen Check de website wandel.nl voor
data van een volgende Ardennen-wandelreis. Of vraag het
ons via informatie@walloniebelgietoerisme.nl.

Vincent Croce

WBT-C.Princen

Zwijnengewoel

De eerste paddenstoelen poppen op in de
bossen rondom Bertrix. Voor onze voeten
dwarrelen roestbruine blaadjes, voor onze
ogen glanzen warmrode kleuren. We hadden geen beter moment kunnen uitkiezen voor de eerste,
georganiseerde wandelreis in de Belgische Ardennen. Een
enthousiaste groep wandelaars komt de eerste ochtend
samen op het plein van Camping Bertrix. De meesten zijn
nooit eerder in de Ardennen geweest. “Gek eigenlijk”, zegt
een van de deelnemers al meteen. “Het voelt alsof ik heel
ver van huis ben. Zo anders en eigenlijk is het vlakbij!” De
groep beaamt dat direct.

D
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Vincent Croce

De leukste boswachter van Nederland trekt met een groep wandelaars de natuur van
de Ardennen in. Hanne Tersmette vertelt hoe de deelnemers aan de groepsreis zich laten
zich verrassen door de natuur van de Belgische Ardennen.
Bonte verzameling
We kleuren het herfstbos nog bonter dan het al is met
onze gele, rode en paarse regenjassen. Een herfstbui
hoort erbij natuurlijk. Deze opvatting deelt het hele gezelschap. “Slecht weer bestaat niet, alleen slechte kleding.”
Natuurlijke bossen met een weelderige groei van torenhoge varens, lijsterbessen, eiken, berken en beuken wisselen elkaar af met statige lanen van hoge grove dennen
en stevige douglassen. Plekken waar we ons nietig voelen.
Hoewel, we voelen ons nog kleiner als we tegen de reuzensequoia’s opkijken in het Arboretum van Bertrix.

Klimmen en dalen
De tweede wandeling is geen vlakke route zoals op de eerste dag. We zien twee karakteristieken van de Ardennen.
De brede, hard stromende rivier Semois en het Ardennenmassief inclusief leistenen. Langs de rivier klauteren we
omhoog. Het zweet parelt over onze gezichten. Het uitzicht op de uitgestrekte herfstbossen is de ultieme beloning. Een ree verrast ons en laat zich bewonderen. Een
gele kwikstaart wijst ons de weg.

Onze laatste wandeling brengt ons net buiten de camping
al bij vers zwijnengewroet. Een grasveld is flink omgewoeld. De wissels die het dichte bos in leiden verraden
dat familie zwijn daar ergens ligt te knorren. Ook Rein Vos
is onlangs in de buurt geweest. De diverse geurvlaggen
(ontlasting op een verhoging) die we aantreffen zijn er de
stille getuigen van. Op een open grasvlakte zien we nog
meer sporen van zwijnen. Als betrapt schrikken we op als
een raaf ons toeroept.
De groep heeft elkaar gevonden. Er wordt flink gekletst.
Daarmee verdwijnt vrijwel zeker de kans dat we een zwijn
tegenkomen. Na een laatste klim waar we ons vergapen
aan vijftig tinten groen van alle mossen, wisselen wandelaars contactgegevens uit. Zo op de top wordt enthousiast de vraag gesteld: “Wanneer gaan we weer?”.
Een glimlach verschijnt op mijn gezicht. Ik ben blij dat het
de deelnemers goed is bevallen zo dicht bij huis. En het
antwoord op de vraag? Ik ga zeker weer met een groep op
pad in de Belgische Ardennen. Ga je dan mee?
Welkom in Wallonië | 2021 | 7

Wijnland België
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Wandel je in een Waals stadje over
straat dan ruik je vast een keer de
verleidelijke geur van een Luikse
wafel. Zo’n vers gemaakte Luikse
wafel bevat suikerparels. Die smelten
niet tijdens het bakproces en geven
de crispy bite.

WBT-B. d’Alimonte

Knisperende suikerwafels

Met vakmanschap en liefde bereid

t
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Begin je culinaire ontdekkingsreis
online met:
• De Bierroutekaart met 89 bezoek
adressen van bierbrouwerijen
• De Wijnen- en stokerijenkaart met 46
bezoekadressen van wijnproducenten
en distilleerderijen
• Smulroutes die je langs de lekkerste
en beste streekproducenten voeren
• Alle specialiteiten uit de Ardennen en
Wallonië waar de makers trots op zijn
vind je op visitwallonia.be/smullen

Kenners waarderen Bon Baron in de Maasvallei bij Dinant
als ’s lands beste wijndomein. Het wijnhuis wint internationale prijzen met hun Chardonnay en de Pinot Noir. Haar
‘cool climate’ wijnen zijn delicate wijnen. De wijnen worden
duurzaam en zonder gebruik van onkruidverdelgers of
insecticiden gemaakt. Jeanette maakt zowel wit, rood en
rosé alsook mousserende wijnen. Ze passen bij ‘het goede
van het leven’. “Hier heb ik echt het gevoel van onthaasten.
Het landschap lijkt op klein Zwitserland, terwijl het zo dicht
bij Nederland is.”

WBT-D. Samyn
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Trots zijn ze, de slagers, op hun ambachtelijk
gedroogde ham. Stap bij een traditionele slagerij naar binnen die met professionele kennis
en jarenlange ervaring de beste Ardenner ham,
gedroogde worst en paté maakt.

Ondanks dat België bekend staat als
hét bierland van de wereld worden er ook mooie wijnen
gemaakt. Ruim twintig jaar geleden reisden Jeanette van
der Steen en haar man regelmatig voor vakantie naar deze
regio. Zo nodig kon een van hen snel terug naar hun bedrijf
in Nederland. Het ontstane bed-and-breakfast idee pakte
compleet anders uit vanaf het moment dat een lokaal restaurant de wijn van hun ‘hobby wijngaard’ op de kaart zette.

WBT-D. Samyn

OT Liège

Uit de omgeving van Namen komen de mooiste aardbeien van het land. Het
plaatsje Wépion is beroemd om de sappige vruchten! Heerlijk als in het voorjaar het seizoen van de zomerkoninkjes aanbreekt.

Wijndomein Bon Baron-
Jeanette van der Steen

Zomerkoninkjes

Wereldberoemd water

Bourgondisch genieten hoort bij vakantie vieren, toch?
In België zit je goed. Bekijk deze selectie van ambachte
lijke producten die met liefde, geduld en vakkennis
worden gemaakt. Dan krijg je vast de ‘smaak te pakken’
voor culinair Wallonië.
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WBT-O. Bourgi

Culinair genieten

Cyril Chocolat

Uit de
omgeving
van Namen
komen de
mooiste
aardbeien
van het
land

Spa en Chaudfontaine, je drinkt ze waarschijnlijk
regelmatig? In de Ardennen is bronwater alom
aanwezig. Voordat het water je glas bereikt,
heeft het een lange weg afgelegd. Als neerslag
valt het water in het hooggelegen gebied van de
Hoge Venen. Dan daalt het langzaam af en verzamelt het water zich en vormt het de bronnen
in de Ardennen. Onderweg is het op natuurlijke
manier gezuiverd en neemt het water mineralen
op. Om van te genieten zónder mate!

De beste Belgische chocola
Chocola is – naast bier – de trots van België. De speciale maling
van de cacaobonen zorgen voor een verfijnde structuur die Belgische chocolade zo bijzonder maakt. Vaak kan je bij een chocolatier
langsgaan voor een kijkje in de keuken. Heerlijk om chocolade van
goede kwaliteit mee te nemen als cadeau voor een ander of jezelf.

Welkom in Wallonië | 2021 | 9

Carin van der Wey
van Dinant Evasion

Ontdekken, slapen en eten
In je vakantie zoek je naar een ideale combinatie. Je wilt een mooi
plaatsje met fijne voorzieningen én een mooie omgeving om er op uit
te gaan. Op deze vier locaties zit je goed. Dan trek je graag je wandelschoenen aan voor je ‘wanderlust’. Of kies je voor een andere
activiteit?

visitwallonia.be/dinant-evasion

WBT - D. Erroyaux

De bossen in vanuit Marche-en-Famenne

portret_Carin.jpeg

Dinant Evasion

Vier perfecte stadjes
voor een vakantie

Zeg je Belgische Ardennen dan volgt ‘outdoor’ als vanzelf. “De natuur is echt de topper hier”, vertelt Carin van
der Wey van Dinant Evasion. De Nederlandse werkt
sinds ’87 voor een van de grootste outdoororganisaties
in de Ardennen. “De omgeving van Dinant is zo aantrekkelijk met de Lesse-rivier, de bossen, kastelen, grotten en
tuinen”, somt ze de rijkdom van de regio op. In een vallei
nabij Dinant huist Dinant Evasion. Ze stapt ook na alle
jaren nog steeds graag in een kajak. “Ik vind het zo mooi
om vroeg in de ochtend de Lesse op te gaan. Dan is het
heerlijk rustig. Zo prachtig om langs de rotsen te kanoën.
Heerlijk om met de stroom mee te varen door een vallei vol natuur.” Ook in het voor- en naseizoen geniet ze
ervan. Steeds heeft de natuur een andere kleur. “Laatst
kwamen mensen terug van hun tocht en vertelden dat
ze zoveel ijsvogels hadden gezien.” Bijna alle activiteiten
van Dinant Evasion heeft Carin uitgeprobeerd. Er is er
eentje die ze té spannend vindt: de reuzenschommel,
de XL swing. De hangbrug op zestig meter hoogte en de
death ride heeft ze uitgeprobeerd. Nog steeds gaat ze
graag mee op een rondvaart op de Maas en beseft ze:
deze omgeving verveelt haar nooit.

In de periode van de Romeinen werd er al volop gehandeld in Marche-en-Famenne. Verken het centrum van
deze levendige provincieplaats en bekijk de 17de-eeuwse
huizen. Bijzonder is dat Marche in het Géoparc Famenne
Ardenne ligt. Dit park beslaat een groot gebied waar kalksteen tot deze beschermde Unesco-benoeming zorgde.
Het gebied strekt zich uit tot aan Durbuy en omvat
diverse gemeentes. In het gebied zijn onder meer prachtige kalksteenformaties én prachtige grotten ontstaan.
Bijvoorbeeld de Grotten van Han en de Grotten van Hotton. Maak nog even een stop bij de warme bakker voor
een doosje Baisers de Marche. Deze heerlijke met botercrème gevulde macarons vind je alleen hier.
visitwallonia.be/marche-en-famenne

Op een uurtje rijden van Maastricht ligt Spa. Het stadje
is wereldwijd beroemd om bronwater. De waterrijke om
geving is geweldig voor een wandeling. Bijvoorbeeld de
wandelroute die langs bekende bronnen als Barisart,
Géronstère en Pia voert. De rondwandeling gaat door
bossen en venen en keert terug in het gezellige stadje.
Het bronwater zorgde er zo’n driehonderd jaar geleden
voor dat ‘toerisme’ ontstond. Zeker toen de Russische
tsaar Peter de Grote er in 1717 neerstreek voor het weldadige water. Spa is levendig en sfeervol gebleven. Het thermale centrum is nog steeds een ontspannen bezoekje, en
is natuurlijk met de tijd meegegaan. Heerlijk voornemen:
na een lange wandeling ontspannen in de koperen baden.
Vervolgens lekker eten en blijven slapen. Zo maak je van
een dagje wandelen een superweekend.

Thermes de Spa-F. Debatty

visitwallonia.be/spa
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 ownload deze gids met alle bezienswaardigheden en
D
kortingsb onnen via visitwallonia.be/brochures.

FTLB-P. Willems

Herbronnen in en rondom Spa

Historisch Bastogne trekt je aandacht
Bastogne of Bastenaken heeft een gezellig centrum met winkels, cafeetjes en restaurants.
De plaats is beroemd om de jaarlijkse wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. De plaats
is verbonden met de Tweede Wereldoorlog. In de ijskoude winter van ’44-’45 voerden de
Duitsers een verrassingsaanval uit die maandenlang aanhield. Het Bastogne War Museum
laat je dit Ardennenoffensief op een interactieve manier ervaren. Er zijn meer historische
locaties. Het Memorial Mardasson is gebouwd als ster en in het gesteente is een beschrijving van het Ardennenoffensief gegraveerd. In het Vredesbos staan de bomen zo gerangschikt dat ze het logo van Unicef vormen. In de beboste omgeving vind je wandelroutes en
tal van fiets- en mountainbiketochten, ook themaroutes rond de Slag om de Ardennen.

Heerlijk
om met de
stroom mee
te varen door
een vallei vol
natuur

visitwallonia.be/bastogne
Welkom in Wallonië | 2021 | 11

De langeafstandsroute is verdeeld in elf
etappes. Zo kan je in je eigen tempo op pad.
En kies je zelf hoeveel etappes je wilt fietsen.
Het begin- of eindpunt is Tournai (Doornik)
vlak bij de grens met Frankrijk en de stad Lille. Aan de
andere kant is de Blegny-mijn in de omgeving van Luik
het start- of eindpunt. Dan zit je op maar een half uurtje
vanaf de Nederlandse grens. Zo fiets je aan de hand van
een route zorgeloos langs de mooiste plekken.
In Tournai start je bij de 850 jaar oude kathedraal. Deze
historische plek is een sfeervol begin van je reis. Eenmaal
op weg kom je langs mooie kasteeltjes zoals Beloeil en het

D

kasteel van de prinsen van Ligne. Even een pauze in het
gebied waar Vincent van Gogh woonde en werkte om zijn
huisje te bekijken? Dan trap je verder richting het levendige Mons (Bergen). Een drankje op het statige en gezellige Grote Plein is een fijne beloning na je inspanning.
Dan kan je vast plannen maken voor de volgende etappe.
Op het programma staat onder meer de scheepslift
van Strépy-Thieu. Deze is met zijn enorme afmeting niet
te missen. De manier waarop deze hydraulische lift het
hoogteverschil voor schepen laat overbruggen is indrukwekkend. Bij dit unieke staaltje techniek stop je vanzelf.
Zo rijgt de Unescoroute bezienswaardigheden en mooie

In deze brochure vind je meer fietsinformatie en aanraders
voor fietsroutes inclusief bezoek- en overnachtingsadressen.
Download de brochure via visitwallonia.be/brochures

landschappen aaneen. Laat al fietsend de contrasten
tussen de landschappen op je inwerken. Zo toer je van
de Henegouwse vlaktes naar de oevers van de Maas.
Onderweg kom je langs brouwerijen zoals Maredsous
en fiets je naar het bekende en zo mooi aan de Maas
gelegen Dinant. Via de heuvels van de Condroz toer je
naar de valleien van de Ardennen. Ook het charmante
Durbuy ligt langs de route. Zo zie je dat de route langs
hoogtepunten van Wallonië voert. Zelf hoef je niets uit
te zoeken. Dat betekent lekker ontspannen fietsen en je
focussen op het plezier van onderweg zijn.

WBT-B. d’Alimonte

 outebeschrijvingen van de elf etappes download je
R
gratis via: visitwallonia.be/unesco-route

Fietsen
langs Unesco
erfgoed

Praktisch
• 500 kilometer verdeeld in 11 etappes
• E
 tappes variëren van 20-70
kilometer
• R
 outes uitgezet via groene, vlakke
routes van RAVeL en knooppuntensystemen
• G
 eschikt voor een dag, een weekend
en meerdaagse fietsvakantie
• Inclusief bezoektips, eetadresjes
en overnachtingsadressen

Themaroute dwars door Wallonië

Overnachten
Keurmerk ‘Fiets Welkom’
In Wallonië en de Ardennen vind je het
label ‘Fiets Welkom’, herkenbaar aan het
logo. Aangesloten zijn diverse accommodaties. Het aanbod betreft hotels, B&B’s,
campings, vakantiehuisjes en jeugdherbergen.
Ook musea en restaurants bieden voorzieningen
en services voor fietsers als stallings- en reparatiemogelijkheden.
vistwallonia.be – zoekterm ‘fietstoerisme’

Nieuwe themaroute dwars door Wallonië

Fietscampings Ardennen

Fietsen langs cultuur en historie met de Unesco-route. Deze fietsroute
leidt langs Unesco-erkend erfgoed, bijzondere locaties en mooie
dorpen. De route biedt gemak met tips voor eetadressen en over
nachtingsplekken. Zo ga je zorgeloos op weg!
wapinature.be-C. Cardon

Je fietsvakantie kan je prima combineren met een
overnachting op een camping. Deze website geeft
campingtips voor fietsers: fietscampingsbelgie.nl
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Welkom in Wallonië | 2021 | 13

Spectaculaire
uitzichtpunten

WBT-A. Davister-Signal de Botrange

Hoogste punt in België
Zowel op een winterse dag met een zonnetje als in andere seizoenen is het heerlijk uitkijken over de Hoge Venen bij Signal
de Botrange. Dit is met bijna zevenhonderd meter het hoogste punt van België. De locatie is vlakbij de grens met Duitsland. Een mooie start van een wandeling door dit bijzondere en soms mysterieuze veengebied.

Verruim je blikveld

visitwallonia.be/signal-van-botrange

Street art maakt Mons nog mooier

Het heuvelachtige reliëf van Wallonië biedt adembenemende
uitzichtpunten. Ook op andere locaties kan je genieten van
magnifieke uitzichten. Kijk je mee?

In het zuiden ligt een stadje dat stevig aan de weg timmert
om een mooie bestemming te zijn voor een stedentrip. Mons
(Bergen) verfraait het historische centrum met opmerkelijke street art. Je stadswandeling is verrijkt met bijzondere
kunstwerken op muren van huizen, straten en stenen. De
benoeming enkele jaren terug als Culturele Hoofdstad van
Europa blijft deze gezellige studentenstad een boost geven.
Heeft onze kunstenaar Van Gogh een kunst-zaadje geplant
toen hij een paar jaar in deze contreien woonde?
WBT-B. d’Alimonte

visitwallonia.be/citytrip-Mons

WBT-J.P. Remy-Tombeau du Géant

Kijken naar de burcht van Bouillon

“Als je een magisch mooi uitzicht met wow-factor wilt, dan
kies je voor het uitzichtpunt van Hérou bij Nadrin.” Aan
het woord is Ilona Nieboer, copywriter van Wallonië België Toerisme in Nederland. “De klim naar het uitzichtpunt
vergde wel wat van mij. Niet alleen wat inspanning betreft,
ook de hoogte vond ik spannend. Het einde van de klim
is de rotspunt bij een loodrechte rotswand. Zittend op de
rotsen ging ik op in alles wat ik zag. Ik genoot van de vurige
herfstkleuren van de bossen rondom mij en de rivierkloof
diep beneden mij. Het adembenemende zicht maakte me
stil en enthousiast tegelijk. Ik wil nog eens terug als het
prille groen van het voorjaar de heuvels kleurt.”
visitwallonia.be/herou-wandelroute
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WBT - David Samyn-Bouillon - Hotel Restaurant Panorama

Weidsheid van de Tombeau du Géant
Het Graf van de Reus klinkt misschien onheilspellend.
Niets is minder waar. Dit uitzichtpunt bezorgt je het
ultieme gevoel van vakantie. Je ziet een meander van de
Semois-rivier die een perfecte lus maakt. Rondom zijn
beboste heuvels waar het heerlijk wandelen is. Het stadje
Bouillon ligt vlakbij.

Uittorenen boven
de Meren van Eau d’Heure
De vijf stuwmeren van Eau
d’Heure zie je in al hun weidsheid liggen als je de toren van
de stuwdam bezoekt. Een
rondleiding in de grootste
dam vertelt je ook over de
elektriciteitsproductie en het
uitgestrekte merengebied.
Kers op de taart is natuurlijk
het uitkijkpunt Skywalk. Dat
bestaat grotendeels uit glas.
Zo kijk je op meer dan honderd meter hoogte je ogen uit!

 visitwallonia.be/
rondleiding-stuwdam

FT Province de Namur- stuwdam in de Meren van Eau d’Heure

Ruigte vanaf de rotspunt Hérou

visitwallonia.be/hotel-panorama-gezellig-hotel-bouillon

WBT - David Samyn-Bouillon - Hotel Restaurant Panorama

Ilona-Herou

M éér mooie uitzichtpunten Lees onze
blog met nog meer tips voor de mooiste
uitzichtpunten: visitwallonia.be/mooiste-
uitzichtpunten

Hotel Panorama heet niet voor niets zo: het biedt je een
schitterend uitzicht op de burcht van Bouillon. Een prachtig plaatje waar je graag je glas wil laten klinken, toch?
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Varen in de Grotten van Remouchamps

Culturele pronkstukken

visitwallonia.be/grotten-van-
remouchamps

WBT - Bruno D_Alimonte-Chateau de Chimay

Chimay: volg het spoor van trappisten

WBT - Bruno D_Alimonte-Chateau de Chimay

Unieke uitstapjes
in Wallonië en
Ardennen

De terugweg leg je
af in een
bootje via
de ondergrondse
rivier

WBT - David Samyn-Caves of Han-sur-Lesse

De Grotten van Han zijn de beroemdste van
België. De aarde in gaan en mooie kalksteenformaties bewonderen. Ook in de Grotten
van Remouchamps ontdek je veel moois.
Indrukwekkend is de enorme ruimte van
veertig meter hoogte. Die heet dan ook de
‘kathedraal’. Deze zaal is net als de galerijen prachtig verlicht zodat de druipstenen
op hun mooist uitkomen. En heel apart: de
terugweg leg je af in een bootje via de ondergrondse rivier. Spannend en leuk tegelijk.

De naam Chimay ken je waarschijnlijk van het
Trappistenbier. Deze trappist is een van de drie
uit Wallonië. In het Chimay Experience wordt je
verteld over trappisten die bier met een missie
maken. Ook kun je de gelijknamige kaas proeven.
Het kleine stadje met een gezellig pleintje heeft
daarnaast een kasteel. Daar woont nog steeds
een prinses, die de bezoekers ontvangt. Ook start
of eindigt in Chimay de bijzondere themawandeling langs drie trappistenabdijen.

visitwallonia.be/chimay

 eer unieke uitstapjes in Wallonië en de Ardennen. In de brochure van
M
365.be vind je alle bezienswaardigheden van Wallonië. Downloaden en
aanvragen via visitwallonia.be/brochures.

Annevoie, Photo-Daniel Fouss 373

Vijf suggesties voor een uniek bezoek in de Ardennen en Wallonië. Bijzondere
‘must sees’ en ‘must do’s’ om deze heerlijke vakantieregio te ontdekken.
Locaties en activiteiten die je in eigen land niet vindt: een paar tips voor je
volgende vakantie.

De waterrijke Tuinen van Annevoie
Nabij Namen liggen de Tuinen van Annevoie. De Nederlandse Monica Goosen versterkt er sinds zestien jaar het
team. Ze woont met veel plezier in de Maasvallei. “Elke
keer als ik vanuit Nederland kom en de heuvels zie en de
weidsheid voel dan knap ik daar echt van op.” De van ori16 |

gine Brabantse vindt de mensen vriendelijk en vrolijk. “En
er hangt een goede sfeer. Ik geniet van gezellige restaurantjes waar je voor niet zo veel geld heerlijk eet.”
Wat haar én bezoekers zo aantrekt in de Tuinen van Annevoie is de aanwezigheid van water. Vier bronnen voeden
een watersysteem dat gebruikmaakt van het natuurlijke
verval om fonteinen te laten klateren en watervalletjes
te laten stromen. Het water geeft extra charme aan de
romantische Franse, Italiaanse en Engelse tuinen. Monica
vertelt dat er regelmatig op een mooi plekje een huwelijksaanzoek wordt gedaan. Op het moment dat we bellen zijn de hoveniers druk bezig nieuwe bomen te planten
en verdwijnen bloembollen in de grond om in het voorjaar voor een kleurenpracht te zorgen. Alles gebeurt op
natuurlijke manier, zonder chemische middelen. “Ook niet
in de moestuin.” Zet deze sfeertuinen op je wensenlijstje.
“We ontvangen mensen met open armen!”

visitwallonia.be/watertuinen-van-annevoie

Suppen op het Meer van Nisramont
Lekker vanaf een supboard de beboste heuvels
rondom het meer van Nisramont in je opnemen.
De Nederlandse Roelian Oorschot geeft sup clinics. Ook bijzonder: yoga op een supplank of je
hond vertrouwd maken met de stabiele maar
toch spannende plank.

visitwallonia.be/sup-ardennen
WBT - Didier Brancart-Commemoration The Battle of Waterloo (1)

Het einde van Napoleon bij Waterloo
Waterloo is een uitstapje vol historie. Dit is de plek waar de Franse
keizer Napoleon in 1815 definitief werd verslagen én de Prins van
Oranje -later onze koning- gewond raakte. Op die plek zie je nu de
heuvel met het standbeeld van een trotse leeuw. Officieel is dat het
«Monument aux Hollandais». Van bovenaf kijk je uit over het slagveld. Kom vooral in juni kijken. Dan spelen duizenden figuranten in
officiële tenues inclusief paarden en knallende kanonnen de Slag
bij Waterloo na.

visitwallonia.be/slagveld-van-waterloo

sup-ardennen.be
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Vakantiehuis, lekker landelijk gelegen
Kamperen in de Ardennen

en gastvrij
overnachten
in de Ardennen

Reis je met eigen camper, caravan of tent dan zijn campingstandplaatsen perfect. Je bepaalt zelf je uitzicht.
Wil je je omringen met bomen of sla je graag je tentharing in de grond naast een riviertje? Een aanrader voor
gezinnen is camping Hohenbusch, een ANWB-camping
(4,5 ster) met veel voorzieningen. Eigenaresse Margret
Akkermans-Bruin ontvangt veel Nederlandse gasten.
“Dicht bij huis maar wat natuur betreft is het hier toch
heel anders. Voor de Nederlanders valt er in Wallonië
en de Ardennen zoveel te ontdekken. Onze camping ligt
in het oosten vlakbij het drielandenpunt met Duitsland
en Luxemburg. Dit gebied wordt wel ‘de ruige tuin van
Europa’ genoemd.”

Camping-Hohenbusch

WBT-O. Bourgi-Les Cabanes de Rensiwez

Heerlijk je terugtrekken in de natuur met z’n tweetjes, met
het gezin of op reis met een ander gezelschap? De vakantiehuizen in Wallonië en de Ardennen zijn dé geschikte
vorm van accommodatie. Kies voor een huis dat past
bij het seizoen. Voor de herfst- en wintermaanden wil je
misschien een comfortabel huis met een open haard.
Terwijl het voorjaar en de zomer vragen om een huis met
een fijne tuin en een zwembad. Bekijk eens het sfeervolle
aanbod van Les Cabanes de Rensiwez waarvan sommige
van de houten huisjes een privé sauna of hout gestookte
jacuzzi hebben.

Vakantieparken op mooie locaties

Landal GreenParks

Voor een gezinsvakantie zijn vakantieparken en campings een prima plek om te vertoeven. De vakantie begint
zodra je aankomt. Je hoeft alleen maar je spullen uit te
pakken in je gehuurde accommodatie. Alle comfortabele
voorzieningen zijn aanwezig. Bij Landal GreenParks bij de
Meren van Eau d’Heure is de Nederlander Floris van Veen
parkmanager. Volgens hem is de kracht van het grootste
merengebied van België de rust en de ruimte. “De bungalowparken van Landal in Wallonië liggen ideaal voor gasten die daar naar op zoek zijn. De groene omgeving leent
zich er heerlijk voor er lekker samen op uit te gaan of een
activiteit te ondernemen.”

Bekijk meer

Je vakantie begint met een goede accommodatie. In Wallonië
en de Ardennen zijn het aanbod en de prijs-kwaliteitverhouding
dik in orde. Zo kan je in elk seizoen genieten van buitenland
dichtbij. Tips voor een uitgeslapen vakantie.
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Hotel Sélys Luik

Blijf lekker slapen

WBT-O. Bourgi-Les Cabanes de Rensiwez

Bekijk het uitgebreide aanbod
van accommodaties via
visitwallonia.be/overnachten
• H
 otel Sélys
visitwallonia.be/hotel-selys-luik
• L
 es Cabanes de Rensiwez
visitwallonia.be/les-cabanes-derensiwez
• C
 amping Hohenbusch
visitwallonia.be/camping-hohenbusch
• B
 &B A Quiet Place
visitwallonia.be/bb-a-quiet-place

Je vakantie
begint met
een goede
accommodatie

Gastvrije hotels en B&B’s
Voor een heerlijk weekeinde weg met je partner, vriend of vriendin is een hotel of een bed and breakfast ideaal. Weet
dat je in Wallonië en de Ardennen een ruime keuze hebt. In het stadshart van Luik vind je bijvoorbeeld het sfeervolle
Hotel Sélys in een statig herenhuis met prachtig ingerichte kamers. Een mooie tip voor een romantisch weekend. Of
verlang je naar de persoonlijke benadering van een bed and breakfast op het platteland van de Ardennen? Dan is A
Quiet Place de toepasselijke naam van dit gastvrije adres. Deze accommodatie met green key ligt in het zuidelijkste
deel van België waar de omgeving rustig en voor velen onontdekt is.
Welkom in Wallonië | 2021 | 19

Puzzel

Los de puzzel op en verzamel de letters voor de oplossing.
De antwoorden vind je in het magazine en op visitwallonia.be
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WBT-D. Closon
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WBT-D. Erroyaux
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WBT-J.P. Remy

5

1 Hoeveel provincies telt Wallonië?
2 Welk vakantiepark ligt aan de
meren van Eau d’Heure?
3 Welk erfgoed staat centraal in de
fietsroute dwars door Wallonië?
4 Hoe heet de boswachter die
wandelreizen begeleidt in de
Ardennen?

facebook.com/belgietoerisme

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5 Wat is de naam van een van de
mooiste uitzichtpunten?
6 Welke organisatie bij Dinant laat
jouw adrenaline stromen?
7 Wat is de naam van de tuinen waar
fonteinen en watervalletjes op
natuurlijke wijze klateren?
8 Wat is de naam van een gerenom
meerd wijndomein in de Maasvallei.

twitter.com/belgietoerisme

Stuur je oplossing in via
visitwallonia.be/puzzel.
Je maakt kans op overheerlijke
Belgische chocolade!

9 In welke plaats vind je Hotel Sélys?
10 Welk favoriet plaatsje noemt zich
‘het kleinste stadje ter wereld’?
11 Waar is Spa wereldberoemd om?
12 In Chimay heb je bier en …?
13 Van welke drank worden in
Wallonië meer dan 500 soorten
gebrouwen?

instagram.com/wallonie.ardennen

website visitwallonia.be

