de parel van
de Ardennen
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La Rocheen-Ardenne,

‘Het panoramische zicht van La Roche
graveert zich in het geheugen van
diegene die het geluk kent om het te
aanschouwen…’

#Wandelen
#Erfgoed
#MetJeGezin

© D. Ketz

— Marie Adrien Perk

In het hart van de Belgische Ardennen, midden in de dichte bossen, valleien en landelijke hoogvlaktes,
ligt een kleine stad verscholen, La Roche-en-Ardenne. Deze natuurlijke parel bekoort de liefhebbers van
geschiedenis. De ruïnes van het feodale kasteel en het museum over de Slag om de Ardennen zijn een
absolute must! Maar ook fijnproevers blijven niet op hun honger zitten. Ze genieten van de verrukkelijke fijne
vleeswaren en van de regionale specialiteiten. Maar La Roche heeft nog meer troeven. Het is een groene
stad met een verbazingwekkend wildpark, maar even goed een stad die borrelt van kunstinitiatieven met
het museum van Grès de la Roche. Last but not least kunnen ook sportievelingen hun hart ophalen. Er
zijn heel wat uitgestippelde wandelroutes en avontuurlijke kajak- en raftingtochten. La Roche-en-Ardenne
blijft je verbazen…

FOCUS OP DE STAD
•B
 evolking:

> 4.300

•P
 rovincie: 

Luxemburg

• Postcode: 

6980

• Oppervlakte: 
• Inwoner: 
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147,5 km2
Rochois(e)

MUSTS
Het kasteel van La Roche-en-Ardenne

© WBT - D. Erroyaux

De prachtige middeleeuwse burcht schittert op
de uitstekende rots van Diester. Tijdens je bezoek
aan de ruïnes waan je je in de middeleeuwen, toen
gevangenschap, gruwel en doodslag schering en
inslag waren.
walloniebelgietoerisme.be

Het wildpark

Vanop het parkoers door het bos kan je van
dichtbij de dieren uit de Ardense wouden
observeren. Herten, rammen, everzwijnen, maar
ook boerderijdieren leven hier in een omgeving
die hun eigen biotoop quasi evenaart.
© WBT - J.P. Remy

walloniebelgietoerisme.be

Het museum rond de Slag
om de Ardennen

© WBT - J.P. Remy

Wat dit museum zo exclusief maakt, is dat het
accent hier ligt op de rol die de Britten tijdens
de Tweede Wereldoorlog gespeeld hebben. In
een ruimte van meer dan 1.500 m2 ontdek je o.a.
een zaal met wapens, persoonlijke voorwerpen
van de soldaten en uitrustingen die ter plekke
werden teruggevonden.
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
Het educatieve wandelpad van Samrée is een 4,7 km lang parcours waarlangs je de natuurlijke
kenmerken van het plateau van Tailles ontdekt: veenmoerassen, de bovenvallei van de Bellemeuse...
Een uitkijktoren biedt je een uniek uitzicht en dankzij vlonders houd je je voeten droog. Via
interactieve borden ontdek je de verbanden tussen deze landschappen en de menselijke activiteit
van gisteren en vandaag.
coeurdelardenne.be
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Agenda
Spektakel rond Berthe, het spook van La Roche — juli en augustus
Elke zomeravond om 22.00 u is er in het hart van La Roche een uniek klank- en lichtspel. Vanaf
de Faubourgwijk zie je, op de ruïnes van het kasteel het legendarische spook, Berthe, verschijnen.
Berthe was de dochter van een landheer uit de 20e eeuw. Een huiveringwekkend spektakel voor
jong en oud!
walloniebelgietoerisme.be
Soepfestival — september
Elk jaar in september laat La Roche je twee dagen lang heel wat verschillende soepen proeven. Je
moet enkel een soepkom aankopen om alle mogelijke soepvariëteiten te degusteren. Smakelijk!
walloniebelgietoerisme.be
Middeleeuws weekend — eerste weekend van augustus
In het feodale kasteel van La Roche-en-Ardenne wordt elk jaar een traditioneel historisch
weekend georganiseerd. Ambachtslieden, ridders, edelvrouwen en troubadours zijn ook dit jaar
weer aanwezig om samen terug te keren in de tijd.
walloniebelgietoerisme.be

PROEVERIJTJES
Baisers van La Roche

Achter deze naam schuilt een gebakje om van
te snoepen! In de jaren vijftig kwam een zekere
Danloy op het idee een klein gebakje te maken
dat niet enkel gemakkelijk te eten viel maar ook
gemakkelijk te vervoeren was. Gemaakt van een
meringuebiscuit, amandeldeeg en boterbeslag
bekoort dit gebakje niet alleen de lokale
inwoners maar zeker ook de toeristen.

BLIKVANGER!
Er wordt verteld dat het spook Berthe
nog steeds rondwaart in de buurt van
het kasteel… Er werd een standbeeld
voor Berthe opgericht in de stad.
Kan je het vinden?

la-roche-tourisme.com

la-roche-tourisme.com

La Féodale, een heerlijk bier

Amberkleurig blond of straf bruin, aan jou de
keuze! Deze bieren zijn gebrouwen volgens een
specifiek recept met 100 % regionale producten.
Er wordt een speciale malt gebruikt die het bier
een fruitige karamelsmaak geeft.
beer.be
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Jambon d’Ardenne

De jambon d’Ardenne, bekend in heel België,
is een appellation contrôlée of gecontroleerde benaming. Typisch is dat de bereiding
of productie opgedeeld is in verschillende
belangrijke fases, waaronder het zouten en
het rijpen.
jambondardenne.eu

© WBT - E. Mathez

De geschiedenis van de Purnalet, een likeur
op basis van eau-de-vie en pruimen vindt zijn
oorsprong in de Gallo-Romeinse periode en is
nauw verbonden met de geschiedenis van de
inwoners van La Roche. Deze plukten, na de
eerste vrieskou, de pruimen en verzamelden
ze in grote stenen potten met wat honing en
jeneverbes. Aan het recept werd tot op de dag
van vandaag niets veranderd!

© WBT - D. Erroyaux

Purnalet

VIP-HOEKJE
Joseph Bonvoison

Joseph Bonvoisin, geboren in Luik in 1896, is een groot Belgisch kunstenaar. Hij studeerde aan de
Academie van Schone Kunsten in Luik en Parijs maar ook aan de School of Arts in Birmingham. Hij begon
als leerling-graveur en werd nadien professor aan de Academie van Schone kunsten. Hij heeft retabels en
muurdecoraties gemaakt, maar hij graveerde evengoed gedichten, geschreven in het Waals. Hij overleed
in 1960 in La Roche-en-Ardenne.

IN DE OMGEVING
La Roche-en-Ardenne ligt in het centrum van de Belgische Ardennen en is omgeven door verschillende
stadjes, het ene al groener dan het andere. Denk maar aan Houffalize, bloemenstad bij uitstek, dat deel
uitmaakt van het Parc Naturel des deux Ourthes. Maar deze streek kent ook heel wat gerenommeerd
erfgoed, zoals het Kasteel van Tavigny of de kerk Sainte-Catherine.

Brouwerij Achouffe

© WBT - D. Erroyaux

Laat je onderdompelen in de wereld van een
typisch Ardense brouwerij tijdens een fascinerende
rondleiding. Je kan vanzelfsprekend ook de
bieren degusteren. De brouwerij Achouffe ligt
op slechts enkele kilometers van La Roche-enArdenne en werd opgericht in 1982. Je herkent
de speciale bieren aan de kabouter op het etiket.
Het meest gekende is natuurlijk La Chouffe.
walloniebelgietoerisme.be

Sainte-Margueritekapel

Deze kleine kapel in de buurt van het kasteel is omgeven door mysteries. Ze zou gebouwd zijn in 1600,
vlakbij een verlaten woning. Ze ligt op een bron die de waterreservoir van het kasteel vulde. Laat je
bekoren door het betoverende panorama!
la-roche-tourisme.com

© coeurdelardenne.be

Het zwarte beest voor de
mountainbikeliefhebbers

Het circuit van 22 km met start in Houffalize, is
tot ver buiten de landsgrenzen bekend omwille
van zijn moeilijkheidsgraad. Juist omwille van de
steile en technische paden én zijn uitzonderlijke
landschap is dit parcours voor de sportievelingen
een absolute must!
walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
Er wordt verteld dat Berthe, enige dochter van een landheer die het kasteel bewoonde,
’s nachts ronddwaalt in de ruïnes van het kasteel. Deze jonge dame kende een triestig
lot. Haar vader wou zijn dochter uithuwelijken aan de man die een tornooi won. Maar
de favoriet van Berthe werd tijdens het tornooi gedood door een duister figuur die de
wedstrijd uiteindelijk won. Berthe werd, de dag na haar huwelijk, dood teruggevonden.
Er wordt verteld dat de winnaar eigenlijk een dame was, die, in de steek gelaten door
de uitverkorene van Berthe, een pact met de Duivel had gesloten om haar te wreken.

Fotohoekje
Wat La Roche-en-Ardenne uniek maakt, zijn de betoverende vergezichten. Hierbij enkele punten,
waar je de perfecte selfie kan maken:

© D. Ketz

©M
 T Houffalize – La Rocheen-Ardenne

Het zicht vanop de Crestelles,
zoals men de buurt van
Bérismenil noemt

© WBT - D. Erroyaux

Het zicht vanuit het park
van Rompré met zijn
beeldhouwwerken

Het zicht vanop de
uitkijkpost van Deister

SHOPPING

In deze shop kan je 380 verschillende soorten
bier vinden. Je kan er ook wijn, alcohol en
streekpoducten kopen.
lacaveduvenitien.be

Maison Bouillon & Fils
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La Cave du Vénitien

Le Lithérer

Dit beroemde huis in de streek produceert sinds
1955 hammen, worsten, patés en andere Ardense
vleeswaren. Het biedt een breed scala aan lokale
producten, waaronder de ‘Jambon d’Ardenne’.
Je kan ter plekke proeven want er is een proeflokaal
naast de winkel.

De boek- en papierhandel Le Lithérer lijkt wel een
schatkamer! Je vindt hier niet alleen lectuur en literatuur, maar je kan er ook wat eten of drinken. Deze
winkel biedt effectief meer dan 300 wijnen en 700
sterke dranken aan, maar evenzeer een grote variatie
streekbieren en kruidenierswaren.

maison-bouillon.be

lelitherer.be

IETS ETEN
Le Saint-Michel

Le Saint-Michel is een verfijnd
en gemoedelijk restaurant in
het centrum van La Rocheen-Ardenne. Deze plek, op
wandelafstand van de Place
du Marché, verenigt karakter
en stijl. De borden zijn mooi
afgewerkt.

w saintmichellaroche

Signé Jeanne

L’Apéro

signejeanne.be

luxembourg-belge.be

Dit adresje met hedendaags
decor biedt je een aangenaam
culinair moment. Het restaurant staat bekend om zijn ruime
keuze kwaliteitsvlees, streekgerechten en de keuze voor plaatselijke producten. Je kan er ontbijten en bij mooi weer genieten
van het terras.

In een uitzonderlijk Provençaals
kader, nodigen de eigenaars je
uit om te proeven van hun vismenu, hun grillschotels of van
de vleesfondues die a volonté
worden geserveerd. De keuken
is uitstekend en het personeel is
zeer vriendelijk. Er heerst altijd
een gezellige sfeer!

BLIJVEN SLAPEN
Le Floréal

Dit vakantiecentrum, gelegen
aan de oevers van de Ourthe,
brengt je onmiddellijk in
vakantiesfeer. Je vertoeft in een
groene omgeving op slechts
800 meter van de stad. Je
kan er kamperen of een kamer
huren. Er worden heel wat
activiteiten aangeboden, zoals
minigolf, tennis en petanque,
een buitenzwembad, ...

Les Cabanes de
Rensiwez

Zin om weer even kind en
avonturier te zijn? In de hutten van Rensiwez geniet je van
een atypisch verblijf midden in
de natuur, langs het water of
op de heuvel. Deze hutten zijn
voorzien van alle comfort en
bijzonder charmant.

La Grange d’Edgard

Deze luxueuze gîte, gelegen
in het hart van de Belgische
Ardennen, verenigt comfort
en authenticiteit. Jacuzzi, overdekt terras, speelzaal… alles is
voorhanden om iedereen in het
gezin te plezieren.
lagrangededgard.com

lescabanesderensiwez.be

walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN
Le Saint James

Deze mooie Ierse pub gelegen in de Grand Rue
van la Roche nodigt je uit om heel wat speciale bieren te proeven alsook enkele whisky’s. De
sfeer is er ook zeer hartelijk.
luxembourg-belge.be

Le Quai Son

Deze bar met groot terras ligt recht tegenover
het feodale kasteel van La Roche-en-Ardenne. Er
worden ook concerten georganiseerd. De ideale
plek dus om uit te rusten na een drukke dag vol
bezoeken.
lequaison.be
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Huis voor Toerisme Hart van de
Ardennen, langs de Ourthe en de Aisne
Place du Marché 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32 (0)84 36 77 36
info@coeurdelardenne.be
coeurdelardenne.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 74 km

Luik 70 km

Amsterdam 309 km

Luxemburg 81 km

Antwerpen 166 km

Maastricht 103 km

Bastenaken 37 km

Metz 173 km

Bergen 140 km

Namen 65 km

Brussel 132 km

Parijs 330 km

Charleroi 109 km

Reims 183 km

Gent 188 km

Rijsel 227 km

Londen 505 km

Sedan 87 km

ZUSTERSTEDEN
Saverdun (Frankrijk)
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.

TOEGANG EN VERVOER
• Auto
Vanuit Brussel en Namen via de N4
Vanuit Luik via E25
• Trein
Station van Marloie op 25 km
Station van Melreux op 19 km
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (80 km)
Luchthaven Brussel (129 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (102 km)
• Bus
Lijn 15 - Marloie / La Roche
Lijn 13 - Melreux / La Roche
infotec.be
• Taxi
Taxi aan het station van Marloie
+32 (0)84 31 12 25

