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Malmedy,

de poort naar
de Hoge Venen
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#Natuur
#Patrimonium
#MetJeGezin

Malmedy, gelegen aan de voet van het natuurreservaat van de Hoge Venen, is een bestemming boordevol
verrassingen. In het hart van de stad is het heerlijk flaneren. De stad is doordrongen van de ziel van
zijn kathedraal en abdij. In dit klooster is tegenwoordig het Malmundarium gevestigd, een cultureel
en toeristisch centrum dat de geschiedenis van de stad evoceert. Hier leer je ook alles over de oude
industrieën (leerlooierijen en papierfabrieken) en het carnaval. Het museum Baugnez 44 wordt beschouwd
als een van de mooiste musea van de Slag om de Ardennen. Het vertelt alles over de meest tragische
episode in de geschiedenis van de stad. In Malmedy passeert er ook een RAVeL, het ideale startpunt voor
heerlijke fietstochten, zoals die naar het dorp Bellevaux met zijn microbrouwerij. De heuvelachtige regio
is trouwens het perfecte speelterrein voor mountainbikers. Natuurlijk verwelkomt de stad ook heel wat
bezoekers op haar jaarlijks carnavalsfeest en andere festiviteiten, maar ook fijnproevers komen hier aan
hun trekken. Malmedy blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:

Luik

• Postcode:

4960

• Oppervlakte:
• Inwoner: 
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> 12.500

> 99 km2
Malmédien(ne)

MUSTS
Op speurtocht door de geschiedenis
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Dit 3,6 km lang parcours katapulteert je terug
in de tijd. Je ontdekt tijdens deze wandeling
de belangrijkste bezienswaardigheden van de
stad, zoals de oude abdij en de kathedraal. Deze
wandeltocht leidt je door het rijke verleden met
oog voor de vele herinneringen.
ostbelgien.eu

Het Malmundarium
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Het Malmundarium, gelegen in de voormalige
abdij van Malmedy, is een ruimte waar
herinneringen, kunst, geschiedenis en cultuur
centraal staan. Het is een absolute must! Je
kan er zowel genieten van de schoonheid van
de prachtig gerestaureerde plaatsen als van
de interactieve en ludieke museumtour. Het
gebouw is verdeeld in verschillende ruimtes die
het verleden en heden van de stad blootleggen:
het informatie- en documentatiecentrum, de
kunstgalerij, de ateliers van de leerlooierij, de
papierfabriek en het carnaval…
walloniebelgietoerisme.be
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Het didactische parcours
van de puddingsteen

De kruisweg op de heuvel van Livremont is een
van de mooiste monumenten van Malmedy.
Dat is zeker ook het geval voor het pad dat er
naartoe leidt! De kruisweg, die bestaat uit 14
staties, heeft niet alleen een religieuze waarde,
maar nodigt de bezoeker ook uit om te genieten
van de buitengewone natuur en flora. De heuvel
bestaat uit puddingsteen, een rode steenlaag die
geologische gezien uniek is in België.
malmedy.be

Favoriet
Bij het vertrek uit het dorp Chôdes zal je ongetwijfeld genieten van de prachtige uitkijkpunten tijdens
de wandeling van de Warche! Wandel naar het kasteel Reinhardstein en keer terug langs de Vallei
van de Warche. Je kan wandelmateriaal ontlenen bij de Toeristische Dienst van de Oostkantons.
malmedy.be
ostbelgien.eu
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Agenda
De Cwarmê van Malmedy — februari
De Cwarmê is de naam voor het vierdaagse carnaval dat begint op ‘vette zaterdag’. Processies
en stoeten brengen een reeks folkloristische personages terug tot leven. De vier donderdagen die
voorafgaan aan Vette Dinsdag, worden opgeluisterd door verschillende bals en optochten.
walloniebelgietoerisme.be
Reuzenomelet — 15 augustus
Elk jaar op 15 augustus, komt de ‘Broederschap van de omelet’ bijeen op de Place Rome. Ze maken
dan een reusachtige omelet van 10.000 eieren in een pan van 4 m diameter. Daarna wordt de
omelet aan het publiek uitgedeeld. Er zijn rond dit evenement diverse animaties, zoals concerten,
dansen, barbecue…
walloniebelgietoerisme.be
Winterfeesten — december - maart
Van december tot eind maart zijn er heel wat winterse activiteiten in Malmedy. Er worden een reeks
evenementen georganiseerd en er zijn attracties voor iedereen: ijspiste, kerstdorp, wandelingen,
tentoonstellingen, concerten...
ardenneweb.eu

Russische salade

Met deze salade, die exclusief tijdens de periode
van carnaval geserveerd wordt, kom je helemaal
terug op krachten! De hoofdbestanddelen zijn
haring en rode bieten, ingrediënten die gemakkelijk te bewaren zijn. Dit gerecht kan dus op
voorhand worden bereid, zodat de carnavalisten
tijdens de festiviteiten niet moeten koken.

De producten van de
Framboiserie de Malmedy

Wat is er beter om de smaakpapillen te stimuleren dan een goed ambachtelijk product? De
Framboiserie de Malmedy produceert kwaliteitsproducten van natuurlijk fruit en groenten.
Er worden ook afgeleide producten zoals jam,
stroop en gelei verkocht.

w framboiseriedemalmedy

Dit gebakje bestaat uit twee
kleine meringues die met elkaar
verbonden zijn door slagroom
met boter of ijs. Het zou in de
19e eeuw zijn uitgevonden en
werd toen verkocht onder de
naam blankès mèringues (witte meringues). Omstreeks 1930
kreeg het gebakje zijn huidige
naam.
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De obelisk, in het midden van de Place Albert
Ier, werd gebouwd in 1781 onder het abdijschap van Jacques de Hubin, prins-abt van
het Vorstendom. Hij liet er zijn wapenschild
en zijn slagzin Fluvius Pacis op plaatsen. Dit
werd tijdens de Franse revolutie verwijderd.
Later kwam de Pruisische adelaar op de
obelisk, als gevolg van de aanhechting van
Malmedy aan België. Kan je dit monument
met zijn rijke geschiedenis vinden?

De bieren van
Brouwerij Bellevaux
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Les baisers de Malmedy

BLIKVANGER!
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PROEVERIJTJES

Deze ambachtelijke bieren van hoge gisting,
die noch gefilterd noch gepasteuriseerd
zijn, vind je in verschillende winkels en
cafés in de regio. Je kan de brouwerij
ook bezoeken en daar een van de lekkere
biertjes degusteren.
walloniebelgietoerisme.be

VIP-HOEKJE
Hermann

Deze cartoonist en scenarioschrijver werd in 1938 in Malmedy geboren. Hij liet zijn sporen na in reeksen
zoals Jeremiah, Comanche, Les Tours des Bois-Maury, maar ook in vele one-shots. In 2016 ontving hij voor
zijn hele oeuvre de Grote Prijs op het Internationaal Festival van de strip in Angoulême.

Raoul Ubac

Raoul Ubac, een veelzijdig en zeer getalenteerd man, was een Belgische fotograaf, schilder, etser en
beeldhouwer. Hij groeide op in Malmedy. Zijn werk maakte aanvankelijk deel uit van het Belgische
surrealisme. Later vond hij aansluiting bij de CoBrA-beweging. Hij werkte samen met kunstenaars als
Magritte, André Breton, Paul Eluard en Christian Dotremont.

IN DE OMGEVING
Malmedy ligt gedeeltelijk op het plateau van de Hoge Venen. Je kan er dus met volle teugen genieten
van een verbazingwekkend natuurlandschap. Dit veengebied is uniek in Europa. De fauna, flora en
landschappen verschillen van de rest van het land. Het landschap ten zuiden van Malmedy is dan weer
zeer bosrijk. Deze verschillende biotopen verbergen enkele kleine schatten...

Dit museum wordt beschouwd als een van de
mooiste musea over de Slag om de Ardennen.
Het historische centrum heeft de laatste grote
operaties van die slag in 1944 herwerkt. Alles
wordt uitgelegd aan de hand van authentiek materiaal, reconstructies, een archieffilm, foto’s en
een meertalige audiogids. Er zijn verschillende
unieke stukken met betrekking tot het bloedbad
van Baugnez/Malmedy te zien. Een niet te missen ervaring!
walloniebelgietoerisme.be
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Museum Baugnez 44
Historical Center

De groene lus van Malmedy

Deze 42 km lange fietstocht brengt je van Malmedy naar Lamonriville. Onderweg geniet je van de natuur
en neem je een duik in de geschiedenis. Deze groene weg laat je kennismaken met deze prachtige regio.
In Bellevaux leer je ook een van de mooiste brouwerijen van het land kennen.
walloniebelgietoerisme.be

© Chateau de Reinhardstein

Kasteel Reinhardstein

Het kasteel Reinhardstein werd in 1354
gebouwd door Renaud de Waimes. Het was
de thuisbasis van veel families. Het werd na de
Franse Revolutie volledig vernield en in 1969
heropgebouwd. Het is nu omgetoverd tot een
museum. Ontdek de wapenuitrustingen, wapenen hellebaardcollecties, wandtapijten en het
meubilair van toen.
walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
Men zegt wel eens dat Waals, een taal die enkele decennia geleden nog veel gesproken
werd in Wallonië, meer en meer in de vergeethoek geraakt. In Malmedy is dat zeker
niet het geval! De straatnamen zijn vertaald in het Waals en de bibliotheek Nicolas
Pietkin zet zich in voor het behoud van het Waals als levende taal.

Fotohoekje
Met zijn prachtige panorama’s en adembenemende groene landschappen zijn er in de omgeving
van Malmedy heel wat plekjes om mooie foto’ s te maken. Maar er is meer dan natuur alleen. Haal
jouw fototoestel maar boven:
voor de kiosk op
de Place de Rome

© WBT - D. Samyn

op de Place de Châtelet
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tegenover het opmerkelijke
Maison Villers

SHOPPING
Au Pré Fleuri
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Deze kruidenierswinkel is gespecialiseerd in groenten
en fruit, maar je vindt er ook kazen en andere lokale
producten. Het is een van de oudste winkels in
Malmedy.

Bakkerij-patisserie Halmes

Deze bakkerij-patisserie biedt heerlijke huisgemaakte
zoete en hartige lekkernijen aan. Je vindt er de beroemde baisers de Malmedy en taart met bosbessen.
Er is ook een aangename degustatiezaal.

w halmesmalmedy

Winkel van de
Toeristische Dienst
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De winkel van de Toeristische Dienst
van de Oostkantons stelt kwalitatieve
producten voor, stuk voor stuk met label
made in Ostbelgien. Ze worden bijna
rechtstreeks van de producent aan de
klant verkocht. Ideaal om het oostelijke
deel van België beter te leren kennen.
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ostbelgien.eu

IETS ETEN
À Vî Mâm’di

Deze brasserie ligt niet ver van
de kathedraal en verwelkomt
al klanten sinds 1987. Het interieur van de Vieux Malmedy, is
typisch Ardens. De gerechten
staan in het teken van Ardense
specialiteiten, geserveerd met
een uitstekend lokaal biertje!
avimamdi-malmedy.be

Au Petit Chef

Dit restaurant bestaat al meer
dan 25 jaar. Het is uitgegroeid
tot een instituut. Er worden
heerlijke
gerechten
geserveerd, met veel aandacht voor
de specialiteiten van de streek.
Dit gezellige restaurant is ingericht zoals een traditionele
Parijse bistro. Probeer in het
seizoen zeker een van de 25
mosselrecepten!

Aux Flo-raisons de Guy

De keuken van Florence en Guy
wordt elk seizoen opnieuw uitgevonden. De gerechten houden het midden tussen grote
klassiekers en gastronomische
invloeden. Het interieur is modern en gezellig. De sfeer is
cosy. Het personeel zorgt voor
een bijzonder gastvrij onthaal.
auxfloraisonsdeguy.be

aupetitchef.be

BLIJVEN SLAPEN
Hostellerie
de la Chapelle

Dit gezellige hotel is gevestigd in een charmante vakwerkboerderij omringd door
groen. De prachtige tuin, de
schaduwrijke pergola en de
luxueuze, supercomfortabele
kamers zullen jou ongetwijfeld
charmeren.

Le Fenil

Le Fenil, gelegen in een
klein dorpje in de regio van
Malmedy, is de ideale plek om
te ontspannen en te genieten
van de natuur. Met zijn drie
slaapkamers is de gîte geschikt
voor maximaal 6 personen.
walloniebelgietoerisme.be

Jeugdherberg

De jeugdherberg is de perfecte
gezinsaccommodatie, voor zowel korte als langere verblijven.
Er zijn heel wat mogelijkheden
om de batterijen terug op te
laden. Je kan genieten van de
tuin met ecologische vijver.
Voor de kinderen is er ook een
speeltuin.
ostbelgien.eu

walloniebelgietoerisme.be

IETS DRINKEN
Scotch Inn

De Scotch Inn is een café-restaurant, waar kleine gerechten
geserveerd worden en vooral
heel wat lokale drankjes. Proef
de streek in een ontspannen en
lokale sfeer!

w scotchinn

Chez Remy

Deze oude Ardense stenen
boerderij heet je van harte welkom voor een drankje en meer.
Er is ook een kleine supermarkt
en toeristisch informatiepunt.
Chantal bedient jou met de
glimlach.

w ChezRemy

Taverne Saint-Pierre

Deze kleine taverne, typisch
voor de Ardennen, biedt
het hele jaar door een groot
assortiment lokale bieren en
streekgerechten aan. Het is een
ideale plek om met de familie
te komen. Ook de kinderen
worden verwend met een
uitgebreide menukaart.

w tavernesaintpierre
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Toeristische Dienst van Malmedy
Place du Châtelet 9
4960 Malmedy
+32 (0)80 79 96 35
tourisme@malmedy.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 108 km

Luik 60 km

Amsterdam 282 km

Luxemburg 85 km

Antwerpen 171 km

Maastricht 73 km

Bastenaken 70 km

Metz 177 km

Bergen 182 km

Namen 106 km

Brussel 151 km

Parijs 392 km

Charleroi 151 km

Reims 245 km

Gent 209 km

Rijsel 259 km

Londen 525 km

Sedan 148 km

ZUSTERSTEDEN
Cochem (Duitsland)
Beaune (Frankrijk)
Marseillan (Frankrijk)

TOEGANG EN VERVOER
• A
 uto
Vanuit Brussel via de E40
Vanuit Luik en Namen via de E42
• Trein
Station van Verviers (32 km)
•V
 liegtuig
Luchthaven Luik (67 km)
Luchthaven Brussel (147 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (143 km)
• Bus
Lijn 395 – Verviers/Malmedy
infotec.be

 axi
•T
Taxi Mamdytax : +32 (0)491 11 97 13
Dejika Tax SPRL : +32 (0)474 56 38 00

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.
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