
Chimay,
van nature gulzig
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ZOOM OP DE STAD 

•  Bevolking: > 9.500

•  Provincie: Henegouwen

•  Postcode: 6460

• Oppervlakte: 197 km2 

• Inwoner: Chimacien(ne)

#Prinsdom

#Trappist

#MetJeGezin
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Deze gezellige stad wemelt van de historische monumenten, gaande van de Oude Toren (Vieille Tour) 
over de Collegiale kerk met zijn bolvormige klokkentoren tot het kasteel. Start je ontdekkingstocht bij de 
omwallingen van de stad en loop via de steile straatjes naar het kasteel van Chimay. De Abdij Notre-Dame 
de Scourmont, gekend voor zijn trappistenbier en -kazen, heeft een speciale Espace Chimay gebouwd. 
Hier leer je alles over de productie van het wereldberoemde gerstenat. In Chimay is ook de natuur 
alomtegenwoordig. De wandel- en fietsmogelijkheden zijn legio. Heel wat bewegwijzerde routes en het 
knooppuntennetwerk helpen je om de omgeving zowel te voet als op de fiets te ontdekken. Ga zeker ook 
eens langs in het belevingsmuseum Aquascope aan het meer van Virelles en bezoek er de Vlinderschuur. 
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De Aquascope van Virelles 
De Aquascope is een natuurcentrum opgetrok-
ken op de oevers van het meer van Virelles. Hier 
vertrek je op een ontdekkingstocht door een rijke 
en beschermde natuur. Zowel binnen als buiten 
word je ondergedompeld in de wondere water-
wereld via een filmvoorstelling of uitkijkpunten.

aquascope.be
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L’Espace Chimay 
De Espace Chimay is speciaal opgericht om 
trappistenbieren en -kazen te leren kennen. Als 
je het voorgestelde parcours volgt, leer je heel 
wat over de geschiedenis, maar ook over de 
keukengeheimen. Vergeet geen ommetje langs 
de shop te maken! 

walloniebelgietoerisme.be

De oude wijk en  
het Kasteel van Chimay 
In Chimay flirt het verleden met het heden! Op de 
oude trappen die naar de wasserij leiden en in de 
abdij maak je een boeiende reis door de geschie-
denis. Allemaal hoekstenen uit een ver verleden die 
de stad nog steeds een middeleeuwse uitstraling 
geven. Het hoogtepunt is ongetwijfeld het schitte-
rend kasteel met zijn rijke geschiedenis. Tot op de 
dag van vandaag - en dat al 1000 jaar lang - is het 
de woonst van de prinselijke familie van Chimay. 
Tijdens het bezoek aan het kasteel ontdek je de 5 
belangrijkste ruimtes, waaronder de zaal voor de 
wachters en het kleine theater, gebouwd in 1863 
naar het model van het Kasteel van Fontainbleau, 
ter ere van Koning Lodewijk XV. Boek een gegidst 
bezoek met multimedia-ondersteuning om de ver-
schillende architecturale elementen te ontdekken. 

chateaudechimay.be

Favoriet

Het Forêt du Pays de Chimay, vol vijvers en waterlopen, kent een gevarieerde biodiversiteit. 
Wandelen kan je er naar believen, zelfs de GR-routes lopen erdoor. Er werden heel wat bivak- 
en schuilplaatsen voorzien zodanig dat je probleemloos de nacht in het bos kan doorbrengen! 
Logisch dat hier geregeld overlevingstochten en -stages worden georganiseerd.

foretdupaysdechimay.be
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MUSTS
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http://www.aquascope.be/nl/index.htm
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/espace-chimay-interpretatiecentrum-van-het-bier-en-de-kaas
http://chateaudechimay.be/
http://www.foretdupaysdechimay.be/nl/onthaal


BLIKVANGER! 
De Prinsen van Chimay hebben de stad 
duidelijk op de kaart gezet. En dat merk 
je tot op de dag van vandaag. Zo tref je 
op een van de fonteinen in de stad het 
standbeeld van Madame Tallien, gekend 
om haar vele amoureuze intriges.  

Escavèche
Het is ondenkbaar om Chimay te verlaten zonder 
te proeven van deze regionale specialiteit. Lang 
geleden werd deze bereiding gebruikt om vlees- 
en visgerechten te bewaren op basis van azijn. 
Vandaag de dag is het een recept met paling 
(of soms forel). Het wordt koud geserveerd, 
ongeveer twee dagen na de bereiding.  

Trappistenkaas van Chimay  
Net zoals het bier, wordt ook de kaas door de 
paters gefabriceerd. Er worden enkel plaatselijke 
producten gebruikt, zoals de melk die afkomstig 
is van nabijgelegen boerderijen. Hierdoor 
krijgen de kazen ook het label van ‘trappist’. 
Met de jaren is het gamma uitgebreid. Zo kan 
je nu kazen proeven die gespoeld worden met 
trappistenbier.

Trappistenbier van Chimay  
Chimay is een echt trappistenbier dat nog 
steeds gebrouwen wordt binnen de muren van 
het klooster van Scourmont. Het werd voor het 
eerst gebotteld in 1862 om aan de noden van 
de paters te voldoen. Zijn specifieke karakter en 
zijn kwaliteiten worden over de gehele wereld 
geapprecieerd. Kies je voor de Tripel, de gouden 
of de blauwe Chimay? Aan jou de keuze! 

Agenda

European Bug-In — juni  /  juli 
Dit evenement brengt een weekend lang de liefhebbers van de Volkswagen Kever op de been. 
Plaats van het gebeuren: het circuit van Chimay. Men kopieert hier het programma van de 
originele Bugs-in, ontstaan in 1968 aan de Oostkust van de Verenigde Staten. Talrijke activiteiten 
maken deze bijeenkomst onvergetelijk. 

walloniebelgietoerisme.be

Les Estivales (Zomers van Chimay) — juni - september 
Les Estivales de Chimay is een reeks concerten en activiteiten die doorgaan in het historische 
centrum van de stad. Er is keuze te over! Zo zijn er de Vendredis du Blues, de Music’Apéros 
of tentoonstellingen. Ze vinden allemaal plaats tussen juni en september. Chimay laat zich hier 
van zijn beste kant zien. Je zal ongetwijfeld genieten van schitterende feestelijke en muzikale 
happenings!

estivalesdechimay.be

Kerstmarkt — december 
De plaatselijke handelaars en ambachtslui nodigen je elke winter uit om hun beste producten en 
smaken te proeven. Er is heel wat animatie op de binnenkoer van het prinselijk kasteel en op de 
grote markt. Vertier voor groot en klein! 

walloniebelgietoerisme.be
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Espinette van Thiérarche  
Deze 100 % zuivere aperitief is gemaakt op basis 
van wijn en doornen uit de streek van Chimay. 
Deze doornen zorgen voor een uitzonderlijke 
smaak en geur. De Espinette is ook perfect om 
je recepten op smaak te brengen. 

www.hainaut-terredegouts.be

PROEVERIJTJES 
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/evenement/wedstrijd/competitie/european-bug-in-de-afspraak-voor-kevers-in-chimay/6756
http://www.estivalesdechimay.be/
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/kerstmarkt-van-chimay
http://www.hainaut-terredegouts.be/producteur/saveurs-de-thierache/


De prinses-weduwe Elisabeth van Caraman en van Chimay
Deze edelvrouw is een familielid van de Prinsen van Chimay. Sinds jaren stelt ze alles in het werk om het 
kasteel te conserveren en het een mooie uitstraling te geven. Jarenlang verzorgde ze in hoogsteigen 
persoon de geleide bezoeken. Deze dame, altijd met de glimlach op het gelaat en bezorgd om haar 
dorpsgenoten, is nog steeds een gewaardeerde ambassadrice van de stad en het kasteel. 

Natuurliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de streek rond Chimay. Je kan er genieten van de vele 
bewegwijzerde wandelingen in het bos of op het platteland. Maar ook de liefhebbers van erfgoed komen 
hier aan hun trekken. Op een steenworp van Chimay ligt immers een van de ‘Mooiste Dorpjes van Wallonië’…

Lompret, een van de Mooiste 
Dorpjes van Wallonië
Het dorpje Lompret ligt in een meander van 
l’Eau Blanche op amper 5 km van Chimay. Deze 
site, sinds mensenheugenis bewoond, zal je 
in vervoering brengen. En dat niet alleen door 
zijn oude stenen maar ook door zijn bijzondere 
bomen!

beauxvillages.be

De vlinderschuur  
Ontdek in het kleine dorpje Virelles, vlakbij 
Chimay, de schitterende vlinderschuur. Alleen 
al het kader is meer dan de moeite waard! In 
de grote serre ga je op zoek naar tropische 
planten en bloemen. Er dwarrelen ongeveer 30 
verschillende soorten exotische vlinders rond.

walloniebelgietoerisme.be
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De RAVeL  
en de fietsknooppunten  
Als je Chimay verlaat en zijn prinselijk kasteel 
en Collegiale kerk achter je laat, fiets dan in 
oostelijke richting de uitgestrekte velden in. Je 
komt zo op de RAVeL L156, die je tot in Villers-
la-Tour brengt. De stilte op deze landelijke weg is 
oorverdovend. Dankzij het knooppuntennetwerk 
kan je zelf een parkoers uitstippelen, overeen-
komstig je capaciteiten en wensen. 

walloniebelgietoerisme.be

VIP-HOEKJE

IN DE OMGEVING

5

http://www.beauxvillages.be/de-dorpen/lompret-2.htm?lng=nl
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/museum/ontdekking/vlinderschuur-in-virelles/8477
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/attractions/activites/fietstocht/de-prinsenstad-chimay-fietstochten-in-wallonie/14978


WIST JE DAT?
Chimay en de streek errond zijn ideale filmdecors. Verschillende films zijn hier 
opgenomen. Zo was in de film Rien à déclarer, de Grote Markt de plek waar Dany Boon 
en Benoit Poelvoorde hun reis zijn begonnen. Maar ook scènes uit films zoals Le Maître 
de musique of La Folle histoire de Max et Léon zijn hier opgenomen. 

Le Plaisir des Saveurs 
In deze kruidenierszaak - uitgepuurd maar toch 
zeer hartelijk - verkoopt men kazen, charcuterie, 
wijn en andere streekproducten. Je vindt er ook 
gevulde geschenkmanden. 

w Le-Plaisir-des-Saveurs

Lolipop
Op wandelafstand van de Grote Markt bots je op 
een winkel, die gespecialiseerd is in alle soorten 
gezelschapspelen. In de speel-o-theek kan je 
er heel wat uittesten! Ook ander speelgoed en 
kinderboeken zijn voorhanden.

w  lolipopchimay

Fotohoekje 

Het silhouet van Chimay, gelegen aan de poort van de Fagne en de Thiérache, is uniek. Van op de 
uitstekende rots aan het kasteel heb je een prachtig uitzicht op l’Eau Blanche. Maar ook de Gro-
te markt en de Collegiale kerk van Saints-Pierre-et-Paul geven aan deze stad een uitzonderlijke  
karakter. Wil je de mooiste plekjes vastleggen? Ga dan zeker naar:
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Maison Deflorenne-Dieu 
Midden het historische centrum van de stad vind 
je dit winkeltje. Er worden heerlijke pralines en 
artisanale producten verkocht. Je vindt hier niet 
alleen de klassieke maar ook geparfumeerde 
pralines. Ontdek de speciale smaken, zoals bv. 
passievrucht. Loop zeker ook even langs het 
artisanale ijshoekje of laat je verleiden door de 
Bernardins van Chimay, heerlijke ovale koekjes 
op basis van amandel en suiker. 

hainaut-terredegouts.be

SHOPPING
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De oude trappen vlakbij  
de wasplaats  

De fontein  
aan de Collegiale kerk 

De uitstekende rots  
aan het Kasteel
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https://www.facebook.com/Le-Plaisir-des-Saveurs-901984203217102/
https://www.facebook.com/pg/lolipopchimay/about/
http://www.hainaut-terredegouts.be/producteur/maison-deflorenne-dieu-chocolats-monjezi/


Brasserie du Casino 
Laat je onderdompelen in het 
uitzonderlijke decor van deze 
brasserie! Dankzij een verza-
meling oude foto’s herbeleef je 
het doen en laten van heel wat 
inwoners van Chimay en herbe-
kijk je het casino over de eeu-
wen heen. In deze plaatselijke 
bistro kan je lokale producten 
degusteren zoals de befaamde 
Escavèche en de Chimaykaas. 

walloniebelgietoerisme.be

LO’riginal 
Authentiek en origineel, dat 
is de spirit van dit restaurant! 
De hedendaagse keuken is  
gebaseerd op streekproducten. 
Je herontdekt er de smaken van 
weleer die gesublimeerd wor-
den in moderne recepten. Kom 
deze intuïtieve en verrassende 
gerechten ontdekken in een  
gezellig en geraffineerd kader. 

loriginalchimay.be

Le Beauchamp 
Dit gemoedelijke restaurant 
serveert een uitgebreide kaart, 
voornamelijk met streekge-
rechten. Het restaurant ligt 
buiten het centrum en beschikt 
over een mooi terras en een 
speeltuin. Ideaal voor gezin-
nen! 

w LeBeauchamp

The Queen Mary 
In deze Engelse pub, origi-
neel gedecoreerd, herken je 
onmiddellijk de passie van de 
eigenaar: de moto. De muren 
van dit gezellige etablissement 
ogen als een echt museum. Je 
kan er heel wat bieren en trap-
pist drinken. 

w queenmarychimay

Aux Millésimes
Deze moderne wijnbar steunt 
wijnproducenten die hun do-
mein beschermen en die hun 
product met respect produce-
ren. De wijnen zijn met passie 
geselecteerd en kunnen ter 
plaatse geconsumeerd of aan-
gekocht worden. Alle troeven 
van Chimay zijn hier terug te 
vinden. 

auxmillesimes.be

L’Eau Blanche 
Dit is een niet te missen adres-
je in Lompret. Het is gelegen 
langs het kleine riviertje waar-
aan dit etablissement zijn naam 
ontleend heeft. Hier geniet je 
van een rustpauze in een rustiek 
en charmant kader. Je kan hier 
halt houden om een glaasje te 
drinken of om iets te eten.    

tripadvisor.be

IETS ETEN

Le Petit Chapitre 
Op zoek naar een ongekende 
gastenkamer waar alles draait 
rond charme en rust? Deze 
schitterende B&B - voorzien 
van alle comfort - vind je in het 
middeleeuwse centrum van 
Chimay. De kamers zijn met 
passie en smaak ingericht, elk 
in een oude en persoonlijke 
stijl die je terug brengt naar 
een ver maar oooh zo gezellig 
verleden. 

lepetitchapitre.be

Le Grand Rêve  
Dit driesterrenhotel bevindt 
zich midden in een park, in 
een stijlvol ingerichte villa uit 
de 19e eeuw. Dit hotel is zowel  
authentiek als modern. De ka-
mers zijn uitzonderlijk rustig 
gelegen. Een perfecte plek om 
te herbronnen!

legrandreve.be

Gîtes la Ferme  
de la Barrière  
Niet ver van het centrum van 
Chimay ligt deze oude boerde-
rij uit 1812. Je kan er overnach-
ten in een van de 6 gîtes. De 
natuur regeert hier in een on-
vergetelijk bucolisch kader. De 
immense tuin geeft rust, terwijl 
de zwemvijver uitnodigt tot 
een frisse duik. De verschillen-
de gîtes en de gemeenschap-
pelijke ruimte met schitterend 
zicht op de tuin zijn gezellig 
ingericht. 

walloniebelgietoerisme.be

BLIJVEN SLAPEN 

IETS DRINKEN
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http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/restaurant/typische-cafe-brasserie/la-brasserie-du-casino/14865
http://loriginalchimay.be
https://www.facebook.com/LeBeauchamp/
https://www.facebook.com/queenmarychimay/
https://auxmillesimes.be
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g1317013-d4353066-Reviews-L_eau_Blanche-Lompret_Hainaut_Province_Wallonia.html
http://www.lepetitchapitre.be
http://legrandreve.be
http://walloniebelgietoerisme.be/nl/produit/hebergerment/landelijk-verblijf/landelijk-verblijf-ferme-de-la-barriere/beauchamp-chimay-6/8-p/11624


Toeristische Dienst van Chimay 
Rue de Noailles 6
6460 Chimay
+ 32 (0)60 21 18 46 
si-chimay.be

 •  Auto 
Vanuit Brussel via de E19 
Vanuit Luik via de E42 
Vanuit Namen via de N5

•  Trein  
Station van Chimay

•  Vliegtuig 
Luchthaven Luik (131 km) 
Luchthaven Brussel (114 km)  
Luchthaven Brussels South Charleroi (61 km)

•  Bus 
Lijn 156C – Chimay/Lompret 
infotec.be

•  Taxi 
Taxi de la Gare : +32 (0)60 34 41 03

Aarlen 169 km

Amsterdam 311 km

Antwerpen 153 km

Bastenaken 139 km

Bergen 58 km

Brussel 112 km

Charleroi 51 km

Gent 155 km

Londen 410 km

Luik 142 km

Luxemburg 200 km

Maastricht 171 km

Metz 255 km

Namen 79 km

Parijs 266 km

Reims 106 km 

Rijsel 134 km

Sedan 75 km

OP EEN PAAR KILOMETER TOEGANG EN VERVOER
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Hanau (Duitsland) 

Conflans-Sainte-Honorine (Frankrijk) 

Ourafane (Nigera) 

Ramsgate (Verenigd Koninkrijk)

ZUSTERSTEDEN

Een realisatie van Wallonië België Toerisme (WBT) vzw, op basis van overleg met de betrokken Huizen voor Toerisme, Toeristische Diensten en Toeristische Infokantoren.
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder van WBT, Av. Comte de Smet de Nayer 14 – 5000 Namen. Coördinatie: A. Robert, O. Scholart, S. Delcourt, K. Bronselaer. 
Ontwerp en lay-out: Lielens • Alle informatie in deze brochure werd met de grootste zorg verzameld en is louter informatief. Deze brochure is in geen geval contractueel bindend en de uitgever kan 
niet aansprakelijk gesteld worden. Wallonië België Toerisme vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvrijwillige weglatingen of latere wijzigingen.

http://www.si-chimay.be/
http://www.si-chimay.be/
http://www.si-chimay.be/
http://www.si-chimay.be/
http://www.si-chimay.be/
https://www.infotec.be/

