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Langs de mooie Semois, de machtige 
vestingen uit de middeleeuwen
Deze mooie route brengt u naar de Burcht van Herbeumont, in het hart van het Ardense 
woud. Op het einde van het parcours ontdekt u de Burcht van Bouillon, die al duizend jaar 
zijn geschiedenis en schaduw werpt op het stadje.
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1. De Burcht van Herbeumont
In de Ardennen zijn de burchten verweven 
met de rotsen: die van Herbeumont is één 
geworden met de natuur en maakt indruk door 
zijn soberheid. Lange tijd bleef hij onneembaar 
en zijn rol bestond erin de wegen naar het 
Koninkrijk Frankrijk te controleren: die naar 
Sedan en een tweede naar Carignan. Tot in de 
16e eeuw beleefden de opeenvolgende heren 
er gelukkige momenten. Maar toen verscheen 
artillerie op het toneel en de burchten 
dienden zich aan te passen. Herbeumont 
ontsnapte daar niet aan. De burchtmuren 
werden aangepast om kanonnen te plaatsen 
en er kwamen nieuwe torens. Maar de burcht 
zou een papieren tijger blijken... Ondanks de 
indrukwekkende versterkingen werd de burcht 
in 1657 ingenomen door het leger van Lodewijk 
XIV. En het lot van Herbeumont, net zoals 
dat van veel andere burchten, was bezegeld. 
De ruïnes van de vesting, gerestaureerd in 
2009, laten heel goed zien hoe machtig de 
burcht ooit was. De omwalling biedt ook 
nog een prachtig panorama van de Semois.

Rue du Château
6887 Herbeumont
+32(0)61 41 24 12
www.herbeumont-tourisme.be

Vrij bezoek

De priorij van Conques 

Stroomopwaarts van Herbeumont 
koestert de priorij van Conques zich 
in een oude arm van de Semois: een 
idyllische plaats waar de cisterciënzer- 
monniken van de Abdij van Orval be-
slisten een monasterium te bouwen. In 
de middeleeuwen belette de schrale 
bodem elke vorm van akkerbouw. De 
monniken besloten dus om het om-
liggende woud te exploiteren. De ge-
meenschap leefde er rustig verder tot 
in 1795. Toen moesten ze op de vlucht 
slaan voor de Franse revolutionairen 
en ze dankten hun leven aan een door-
waadbare plaats in de rivier. Nadat de 
priorij een halve eeuw verwaarloosd 
was, werd ze verbouwd tot luxehotel.
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2. De Burcht van Bouillon 
In Bouillon omringt de Semois in een van zijn 
meanders een schiereiland, een strategische 
site die de interesse van de heren wel moest 
opwekken. In de 10e eeuw werd een eerste burcht 
opgetrokken op de rotspunt en die werd een 
sleutelpunt tussen Hoog- en Neder-Lotharingen. 
In de middeleeuwen ontwikkelde zich een 
stadje aan de voet van de burcht, dat afhing 
van het Prinsbisdom Luik. In 1672 verwierf de 
Franse prinselijke familie La Tour d’Auvergne het 
hertogdom Bouillon. Tot aan de Franse Revolutie 
werd Bouillon de hoofdstad van een soevereine 
staat, beschermd door de koning van Frankrijk. 
Zelfs al lijkt de huidige burcht weinig op deze uit de 
10e eeuw, het bezoek loont zeker de moeite want 
het lijkt wel of de geest van Godfried van Bouillon 
er nog steeds rondzweeft. Op de wenteltrap die 
leidt naar de ridderzaal zou de schaduw van de 
aanvoerder van de Eerste Kruistocht elk moment 
kunnen opduiken...  

Vandaag is de burcht een open boek dat de 
evolutie van de militaire bouwkunst illustreert. Van 
zodra men het valhek passeert, volgen schietgaten 
en muuropeningen elkaar waaiervormig op: elk 
defensief element wordt verdedigd door een 
ander element daarboven. De Godfriedzaal, 
uitgehakt in de rotsen, en de gotische gewelven, 
tonen het middeleeuwse aspect van de originele 
burcht, vooraleer die gewijzigd werd door Vauban, 
de militaire architect van Lodewijk XIV. Binnen 
de muren gaat de verbazing verder wanneer de 
roofvogels uit de ruïnes verschijnen voor een 
ballet in de lucht. Dit spektakel herinnert aan de 
valkerij, een jachttechniek uit vroegere dagen. 

Het klooster van de Sépulcrines

In Bouillon, aan de oever van de Semois, verrijst een indrukwekkend wit gebouw: het oude klooster 
van de Sépulcrines. De orde van Saint-Sépulcre (of het Heilig Graf) kwam er op aanstichting 
van Godfried van Bouillon en had als doel de verspreiding van het christendom in het Heilig 
Land. In 1626 gaf de Prins-bisschop van Luik de kloosterzusters van de Saint-Sépulcreorde de 
toelating om een filiaal op te richten in Bouillon. Na de revolutiegolf op het einde van de 18e 
eeuw werd het klooster verlaten om in de 20e eeuw huisvesting te bieden aan een brouwerij en 
een ijzerwerkfabriek. Vandaag geeft het gebouw onderdak aan de Archeoscoop Godfried van 
Bouillon: een gepaste terugkeer naar de geschiedenis

Esplanade Godefroy 1
6830 Bouillon 
+32 (0)61 46 62 57
www.bouillon-initiative.be

Buiten het seizoen open op weekdagen van 13 
tot 17 u, tijdens het WE van 10 tot 17 u. Van april 
tot september dagelijks open van 10 tot 18 u. Met 
uitzondering van de weekends gesloten in januari
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Het Kasteel van Dohan

Het dorp was in de middeleeuwen 
een heerlijkheid die als taak had de 
doorwaardbare plaats in de rivier te 
vrijwaren. Daar werd van geprofiteerd 
om een taks te heffen op de passage voor 
handelaars en reizigers die op die manier 
Bouillon vermeden. Een erfenis van deze feodale 
periode is de herenwoning, die in het begin van de 
17e eeuw werd herbouwd in zandsteen en schist en 
die nog steeds fier de loop van de Semois domineert.
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Het “Château des Fées” 

De ruïnes van de burcht liggen langs de weg Mortehan-
Bertrix. Men gaat de vesting binnen langs een gang, 
een soort voorportaal. De dikke muren in terrasvorm 
stimuleren de verbeelding. In de middeleeuwen verrees 
hier een donjon, 18 m hoog en 13 m breed, die de zeer 
strategische site domineerde. De burcht is omringd 
door de beken Les Munos en Monceux. Vandaag zet hij 
aan tot bezinning…
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De versterking “Château Le Duc”

Dit zou de eerste versterking geweest zijn 
die opgetrokken werd door de voorouders 
van Godfried van Bouillon. De ruïnes uit de 
Karolingische tijd (9e eeuw) vormen een 
erfenis uit een ver verleden. U moet een deel 
van het Grote-Routepad volgen, langs de 
Grand Ruisseau vanuit Sensenruth. De heide 
bedekt nu als een tapijt de versterking die 
voor eeuwig is ingeslapen. 

De abdij van Cordemois 

Steek de neogotische brug, de Pont de la 
Poulie, over en neem de fraaie weg langs 
de Semois: hij brengt u naar de abdij van 
Cordemois of van Cerfontaine. Wanneer u ze 
ontdekt, herkent u meteen de neogotische 
stijl die men ook ziet in de Abdij van Orval, 
die getekend werd door dezelfde architect, 
Henry Vaes. De monniken ontvangen elke 
dag bezoekers in hun gemeenschap. Een 
winkeltje verkoopt producten van de abdij.
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Te voet, hoog boven Bouillon

Naar Bouillon keert men altijd terug… Wanneer 
men de eeuwenoude stad verlaat, weerspiegelt 
de Pont de la Poulie zich in het zuivere water van 
de Semois. Met zijn stenen bogen biedt de brug 
een mooie voorgrond voor de Burcht van Bouillon. 
De burcht, die tot in de 19e eeuw verbouwd en 
aangepast werd door opeenvolgende heersers, 
bleef beroemd vanwege de held van de Eerste 
Kruistocht, Godfried van Bouillon…  

Nadat we de Pont de la Poulie hebben 
overgestoken, klimt het pad onmiddellijk naar 
rechts: wij gaan de Semois volgen die beneden 
ons vloeit en lange slierten smaragdgroene algen 
meevoert. Het pad brengt ons naar de abdij van 
Cordemois. Er volgt een kleinere weg en nadien 
een vooruitspringend pad. Ter hoogte van de 
eenzame oude molen, de  Moulin de l’Epine, komen 
we terug bij de authentieke en zilverkleurige 
Semois. Wij verlaten de rivier en klimmen langs 
een muilezelpad naar het uitzichtpunt van 
l’Epine en nadien naar de fantastische belvedère 
die ons Bouillon toont in vogelperspectief.  
Daarna volgt een duizelingwekkende afdaling 
naar de stad van Godfried.
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•  Tip : neem wandelschoenen die de enkels goed 

omsluiten. De afdaling na de belvedère is steil. 

•  Moeilijkheid : goede wandelschoenen zijn 

nodig om de steile paden van deze fysieke 

wandeltocht aan te kunnen.

•  Vertrek : ter hoogte van de Pont de la Poulie 

(boulevard Vauban, 6830 Bouillon).

•   Parking : Place des Champs Prévost naast de 

Porte de France.

•   Bewegwijzering : rode rechthoek.

La Semois

Bouillon

La Semois

Ab. de Cordemois . 
N828

N83

Moulin de l’Épine

Pont de la Poulie

Belvédère

N828

Château

Pont de la Poulie 7 km 2.30 uur

Bouillon BouillonBelvédère

225 m 225 m

337 m

Graphique pied Bouillon

Herbeumont HerbeumontSt-Médard

314 m 314 m

Graphique velo Herbeumont

374 m

graphiques route4.indd   1 14/05/18   17:24:36

Gemiddeld
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Met de fiets, in het woud van Herbeumont 

We vertrekken op de oude spoorlijn Bertrix-
Herbeumont-Muno die werd aangelegd van 1902 
tot 1914. De lijn had geen spoorwegovergangen, 
enkel tunnels en viaducten. Zij werd tijdens de 
Eerste Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt 
om hun leger in Verdun te ravitailleren.  

Vandaag is ze een aangename wandelroute, de 
zogenaamde “Voie des Pierres qui Parlent” 
(weg van de sprekende stenen) die we zullen 
volgen. Zij vertelt met didactische borden over 
de rijkdom van de streek van Bertrix, namelijk 
de ontginning van leisteen. Van Fumay in 
Frankrijk tot Martelange in het Groothertogdom 
Luxemburg, heeft een lange ader leisteen 
zowel voor- als tegenspoed meegebracht 
voor de mensen die de aders exploiteerden. 
De leisteengroeve Morépire, in de vallei van 
de Aise, bewaart de herinneringen aan deze 
mannen die men “Scailletons” noemde en die 
afdaalden in de buik van de aarde om de stenen 
te ontginnen, met dynamiet en houwelen.

Kort voor Saint-Médard trekt de route een 
immens woud in. Het bevat een schat aan 
schitterende beuken en een beek uit een ©
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sprookjeswereld, de Antrogne. Een prachtige 
afdaling leidt ons naar de Semois. Aan de 
oever kijken we uit. Misschien hebben we de 
kans om grote witte reigers te zien vliegen 
boven het water of in een waterwerveling 
een bol bont te ontdekken: een bever. De 
witte bloemen die op het water drijven 
lijken wel op een impressionistisch schilderij 
en zij zorgen mee voor een van de mooiste 
taferelen die men kan vinden in de Ardennen.
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RAVeL

N884

Herbeumont

La Semois

. Les Ardoisières

Saint-Médard

RAVeL

La Semois

N884

N884

N884

L’Antrogne

Château

Mortehan

Met de fiets, in het woud van Herbeumont 

•  Soort route : RAVeL, plattelands- en  
boswegen.

•  Type fiets : MTB of trekking bike.

•  Moeilijkheid : 22 km. Een trekking bike of 
mountainbike is absoluut nodig om te fietsen op 
de boswegen die u aantreft na Saint-Médard.

•  Vertrek : op de oude esplanade van het station 
(Avenue René Demarteau, 6887 Herbeumont), 

neemt u meteen de Pre-RAVeL.

•  Parking : Avenue René Demarteau of kerkplein.

•  Bewegwijzering : volg de MTB-bewegwijzering, 
driehoeken en rode cirkels.  
Op sommige plaatsen gebrekkige 
bewegwijzering. Neem een kaart mee.

Oude station  
van Herbeumont 22 km 2.00 uur

Gemiddeld

Bouillon BouillonBelvédère

225 m 225 m

337 m

Graphique pied Bouillon

Herbeumont HerbeumontSt-Médard

314 m 314 m

Graphique velo Herbeumont

374 m

graphiques route4.indd   1 14/05/18   17:24:36
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