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Marcheen-Famenne,
perfecte symbiose
tussen oud en nieuw
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#Charme
#Stadsvernieuwing
#MetJeGezin

In de hoofdstad van de Famenne, gelegen tussen de valleien van de Lesse en de Ourthe, gaan traditie
en vernieuwing perfect samen. Het centrum werd helemaal gerenoveerd, maar wel met respect voor
de voorvaderen. Het mooiste bewijs hiervan zijn de karaktervolle gebouwen uit de 17e eeuw en de
steegjes waar het zalig kuieren is. De stad werd in 2011 dan ook bekroond met de EDEN-prijs European
destination of excellence. De prijs werd toegekend voor de geslaagde stadsrenovatie, met als toppers het
Museum van Famenne, het prestigieuze Kasteel Van der Straten en het natuurdomein Fond des Vaulx.
De stad, de omgeving en de RAVeL tussen Marche en Hotton nodigen uit om te wandelen, te fietsen of
te mountainbiken. Er zijn heel wat bewegwijzerde routes. In het centrum gaan shopping en gastronomie
hand in hand met plezier, warmte en gastvrijheid. Marche-en-Famenne blijft je verbazen...

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:

Luxemburg

• Postcode:

6900

• Oppervlakte:
• Inwoner:
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> 17.400

121,4 km2
Marchois(e)

MUSTS
RoMaNa for Kids

Klaar om met je gezin op een speelse manier de stad te ontdekken? Perfect. De rugzak RoMaNa for Kids
- boordevol schatten - staat klaar. Neem pen en papieren en vertrek op ontdekkingstocht door Marche en
omstreken (beschikbaar bij de toeristische dienst)!
walloniebelgietoerisme.be

Het museum van Famenne

Het sierlijke en 18e-eeuwse huis Jadot ligt verscholen in het historische hart van de stad. Open
de poort en ontdek de verschillende facetten
van het leven in Famenne, vanaf de prehistorie
tot vandaag.
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De Saint-Etiennekerk

Dit schitterend geklasseerde gebouw, erkend als
Waals erfgoed, is een van de oudste Romaanse
kerkjes van België. Deze kerk dateert uit 1050 en
is volledig gerestaureerd. De nieuwe glasramen
van Jean-Michel Folon die de martelaar Sint
Stephanus (Saint-Etienne) - patroonheilige
van de parochie - uitbeelden, zijn...., zijn
adembenemend mooi (2004).
walloniebelgietoerisme.be

Favoriet
Diverse wandelingen (2,2 tot 4,5 km) brengen je naar de Fond des Vaulx, gelegen niet ver van
het stadscentrum. Omgeven door een kalksteenrand genaamd Calestienne, schittert deze kleine
vallei met haar fauna, flora en geologie. Verschillende grotten openen zich op de rotswanden, in
het bijzonder de opmerkelijke Trotti-aux-Fosses. Een fitnessparcours en een barbecue maken je
bezoek nog aangenamer.
walloniebelgietoerisme.be
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Agenda
Festival du 2e roman — mei, elk even jaar
Elke twee jaar organiseert Marche-en-Famenne dit literaire festival waarbij de Horizon-prijs wordt
uitgereikt. Het uitgelezen moment om de laureaten te ontmoeten!
marche.be
Markt 1900 — 15 augustus
Kom wandelen op deze bijzonderlijk plek, bewonder het werk van de ambachtslieden in kostuum,
juich de muzikanten, zangers en andere straatartiesten toe, proef de producten van de regio of
ontdek de spellen van weleer. Alles op meer dan 7000 m2.
walloniebelgietoerisme.be
Standbeelden in Marche — juli / augustus
Het centrum van Marche-en-Famenne biedt je een origineel en betoverend straatfestival dat de
stad omvormt tot een gigantisch fresco. Eén zomerweekend lang nemen een honderdtal levende
standbeelden de straten in.
marche.be

Matoufé

Deze bereiding op basis van mager spek, eieren,
melk en bloem moet je echt leren kennen. Deze
regionale lekkernij, gepromoot door de Confrérie
van Matoufé, wordt opgediend als hoofdschotel
of als voorgerecht. Je krijgt ook een homp grijs
brood. Ook overheerlijk in een stoofschotel.

BLIKVANGER!
Vinden jullie diegene die men hier le Grand
Georges noemt?
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PROEVERIJTJES

Beenhouwer Magerotte, meester in
het pekelen

Saint-Monon

Wie zegt dat de jeugd niet kan presteren? SaintMonon is een bier dat gebrouwen werd door
een van de jongste Waalse brouwers. Vandaag
dragen 3 bieren reeds de naam van SaintMonon, elk met hun karakter en persoonlijkheid.
Tijdens internationale bierwedstrijden gaan ze
nooit ongemerkt voorbij.
saintmonon.be
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Baiser de Marche

Dit gedeponeerde merk is een echt snoepje!
Knapperig langs buiten en zacht vanbinnen herken je dit koekje aan de twee makarons voorzien
van een laagje botercreme… overheerlijk!!

© WBT - D. Erroyaux

magerotte.be
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Marche Nassogne

De goede smaak van het vlees in Marche is
grotendeels te danken aan de uitzonderlijke
omstandigheden waarin de dieren geteeld
worden. Denk maar aan de varkens, de Belgische
Wit-blauw, de Angus Aberdeen! Beenhouwer
Magerotte kent de knepen van het vak om een
uitzonderlijk stuk vlees te produceren.

VIP-HOEKJE
Gauthier Louppe

Gouthier Louppe, gerenommeerd in de wereld van de snaarinstrumentenbouw is geboren in Marche-enFamenne. In deze stad is hij een beroemdheid. Na heel wat technisch en artistiek onderzoek, opende hij
zijn eigen school. In het stadscentrum loopt er een permanente tentoonstelling.

IN DE OMGEVING
Niet alleen Marche-en-Famenne zelf is met brio geslaagd in haar stadsontwikkeling. Ook de streek errond
is mee geëvolueerd. Dankzij haar uitzonderlijke geografische ligging en de vele toeristische en natuurlijke
sites, wint het land van Marche en Nassogne alleen maar aan faam.

Kasteel van Lavaux-Sainte-Anne

© Val de Lesse

Dit kasteel, groots en overweldigend in de
Waalse vlakte, kan je vinden in het dorp LavauxSainte-Anne. Breng ook een bezoek aan de drie
musea. Je leert er alles over het leven op het
kasteel, het plattelandsleven en de natuur.
walloniebelgietoerisme.be

Park Chlorophylle

Dit natuurlijke park, 9 hectare groot, is de
perfecte startplaats voor prachtige wandelingen.
Je leert hier over natuur en bos, je kan er ravotten
en door de kruinen van de bomen lopen. Ideaal
dus voor groot en klein!
© J. Burgeon

walloniebelgietoerisme.be

RAVeL en fietsknooppunten
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Zin in een fietstochtje? Een zaligheid als je de
RAVeL neemt over 7,5 km. Of stel je fietsroute zelf
samen. Dankzij het fietsknooppuntennetwerk
Famenne à vélo wordt fietsen kinderspel!
ravel.wallonie.be
famenne-a-velo.be
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WIST JE DAT?
Blijf bij de les! In de wirwar van straatjes in het centrum, doemt er plots een ‘open
deur’ op. In werkelijkheid is het puur gezichtsbedrog. Dit kunstwerk, gemaakt door
Pierre Fromont in 1994, symboliseert de toekomst van de stad.

Fotohoekje
Tijd voor een fijne herinnering? Ok dan… Afspraak
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© Maison du Tourisme du Pays
de Marche & Nassogne

Op het bankje vlakbij
de Saint-Remaclekerk,
naast het kunstwerk

Voor het museum
van Famenne
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Op de site van het voormalige
karmelietenklooster
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SHOPPING

Beenhouwerij Poës

Deze typische Ardense beenhouwerij is niet
alleen gespecialiseerd in gezouten vleeswaren
maar ook in worsten en fijne vleeswaren. Een
must voor liefhebbers van authenticiteit!
cap.marche.be

Bakker Poncelet

Met zijn meer dan 30 verschillende artisanale
broodsoorten is bakkerij Poncelet de bakkerij
waar je niet ongemerkt voorbij zal gaan. De
broden zijn even origineel als heerlijk van smaak,
de smaak van bij ons. Proeven is een must.
cap.marche.be

Les 9 Grains d’Or

Les 9 Grains d’Or is een biowinkel met natuurproducten. Je vindt hier niet alleen brood maar
ook heel wat verse producten. Er worden ook
workshops georganiseerd, zoals het zelf maken
van wasproducten en andere zaken.
les9grainsdor.be
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IETS ETEN
Le Comptoir Gourmand

In Le Comptoir Gourmand word
je ontvangen in een hedendaags interieur omgeven door
oude muren. De maaltijden zijn
vers in huis bereid, opgediend
in een gemoedelijke en warme
Ardeense sfeer.
lecomptoirgourmand.eu

La Gloriette

Kom in deze oude meesterwoning genieten van streek- en
seizoensgebonden gerechten.
In de zomer kan je genieten op
het terras van de tuin. In de winter worden koffie en aperitief
geserveerd in het salon.
lagloriette.net

L’Effet Bœuf

Zin in een heerlijk stukje vlees?
Ga ervoor! De grillades in
L’Effet Bœuf zijn een eetfestijn.
In dit eenvoudige en hartelijke
restaurant kan je samen met familie en vrienden genieten van
een echt stuk vlees.
leffetboeuf.be

BLIJVEN SLAPEN
Le Fond des Vaulx

À la Pier’rare

Quartier Latin

tourisme-marche-nassogne.be

walloniebelgietoerisme.be

quartier-latin.be

Deze woning met vakwerk, gelegen in het midden van het natuurreservaat Fonds des Vaulx,
is een volledig gerenoveerde
oude kroeg. Deze gite kan heel
wat volk herbergen en is dankzij zijn warme inrichting ideaal
om met familie en vrienden te
vertoeven.

Dit mooie typische huis herbergt twee tweepersoonskamers. Het is gelegen in een rustige omgeving, omgeven door
een prachtige bloementuin,
een moestuin en een boomgaard. Je kunt er genieten van
gerechten bereid met streekproducten.

Hier kan je zowel genieten van
de faciliteiten van het hotel,
het restaurant en de spa. Laat
je verleiden door de charme
van deze locatie. Dit hotel lijkt
wel een oase van rust en vrede,
waar je zonder ophouden kan
genieten van wellness en balneotherapie.

IETS DRINKEN
MandaBar

Carpe Diem

cap.marche.be

w carpediem

Ambiance verzekerd in MandaBar. Je kan er
terecht voor een kleine hap of voor een gezellig
avondje uit. Je vindt deze hartelijke brasserie in
het centrum van Marche-en-Famenne, temidden
vele terrassen. Het is een waar plezier om er te
vertoeven.

Deze kleine gezellige bar is een toevluchtsoord
voor wijnliefhebbers. Onder het toeziend oog
van een van de betere sommeliers kan je er
kennismaken met wijnen van diverse origine. Laat
ze smaken met een heerlijke antipasta of een
aangepast hapje.
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Huis voor Toerisme Famenne-Ardenne
Antenne Marche-en-Famenne
Place de l’Etang 15
6900 Marche-en-Famenne
+32 (0)84 34 53 27
info@famenneardenne.be
famenneardenne.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 81 km

Luik 56 km

Amsterdam 297 km

Luxemburg 126 km

Antwerpen 147 km

Maastricht 88 km

Bastenaken 43 km

Metz 183 km

Bergen 124 km

Namen 49 km

Brussel 112 km

Parijs 337 km

Charleroi 88 km

Reims 190 km

Gent 168 km

Rijsel 208 km

Londen 484 km

Sedan 94 km

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 layout: 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 E411
Vanuit Luik via N63
• Trein
Station van Marloie op 4 km
Station van Jemelle op 10 km
• Vliegtuig
Luchthaven Luik (54 km)
Luchthaven Brussel (108 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (82 km)
• Bus
Lijn 11/2 – Marloie / Merleux
Lijn 11f – proxibus Marche-en-Famenne
Lijn 162ab – Libramont / Jemelle
Via Lesterny, Forrières
infotec.be

 axi
•T
Taxi Verrecas :
+32 (0)479 01 85 25

