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Rochefort,

zijn kasteelruïne
en bekende trappist

‘Curvato Resurgo’
Ik buig maar recht me

#Gastronomie
#Patrimonium
#MetJeGezin
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— motto van de Abdij
van Rochefort

Deze historische stad in de Famenne is een gezellig vakantieoord en het ideale vertrekpunt om de mooie
omgeving te ontdekken. Verken zeker de kasteelruïnes van de 11e-eeuwse burcht. Om daarna jouw
historische ontdekkingstocht verder te zetten in Malagne, het Archeopark van Rochefort of in het Kasteel
van Lavaux-Sainte-Anne. Een andere must: de Grot van Lorette met zijn Sabbatzaal. Tijdens het seizoen
kan je heel wat culturele sites en natuurparadijsjes ontdekken dankzij het toeristische treintje. Of ben je op
zoek naar iets ongewoons? Ga dan zeker langs in de struisvogelboerderij van Doneu. Tijdens een bezoek
aan de Grotten van Han, het dierenpark of de prachtige RAVeL Jemelle-Houyet kan je herbronnen… om
daarna een lokale trappist te degusteren. Rochefort blijft je verbazen…

ZOOM OP DE STAD
• Bevolking:
• Provincie:

Namen

• Postcode:

5580

• Oppervlakte:
• Inwoner:
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> 12.400

165 km2
Rochefortois(e)

MUSTS
De grotten van Han
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Het domein van de grotten van Han heeft drie
natuurontdekkingen in petto. Allereerst zijn er
de ondergrondse grotten die uitzonderlijk mooi
zijn. Daarnaast is er het wildpark dat in een oude
vallei van de Lesse ligt. Je kan er wolven, lynxen
en beren spotten. Tenslotte mogen we ook de
interactieve tentoonstelling PréhistoHan niet
vergeten. Hier kan je heel wat prehistorische
voorwerpen uit het neolithicum bewonderen.
walloniebelgietoerisme.be

De struisvogelboerderij van Doneu

© A. Petit

Deze struisvogelboerderij is sinds 2004 in een
betoverend mooie omgeving ondergebracht.
Je maakt er kennis met de wondere wereld van
deze speciale vogels. Jacques en Lydia delen
graag hun kennis met de bezoekers. Gedurende
het bezoek van ongeveer een uur leer je alles
over de struisvogel, zijn leven in gevangenschap
en zijn natuurlijke habitat. Proef zeker ook een
heerlijke pannenkoek, gebakken met een heus
struisvogelei. Njam!
walloniebelgietoerisme.be

Een paradijs voor jong en oud? Dat vind je in
Chevetogne. Je kan er gedurende een dag,
een weekend of zelfs langer met volle teugen
genieten van het uitgestrekte provinciaal domein!
Deze plek valt bij iedereen in de smaak: er zijn
leuke ruimtes waar families hun hart kunnen
ophalen, wandelpaden door bossen en tuinen
voor de natuurliefhebbers, sportvelden voor de
sportievelingen en prachtige speelterreinen voor
de kleine deugnieten.
walloniebelgietoerisme.be
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Het Provinciaal Domein
van Chevetogne

Favoriet
Op een steenworp afstand van Rochefort onthult het Centrum voor Spoor en Steen in Jemelle
je alle aspecten van het Belgische spoorwegnet en de kalksteen. Je ontdekt er een verzameling
werktuigen en modeltreinen. Je kunt er leerling-conducteur spelen, maar ook alle geheimen van
kalksteenontginning of kalkproductie ontdekken.
walloniebelgietoerisme.be
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Agenda
Passion Robinson, internationaal salon voor hutten, woonwagens en wonen in de natuur —
eind april / begin mei
Het fenomeen van de ‘kleine huisjes’ heeft ook België veroverd. Ook in Chevetogne is men op
deze kar gesprongen. Tientallen exposanten zijn een weekend lang aanwezig in het Provinciaal
domein met hun kleine huisjes, hutten en woonwagens. Ondertussen zijn er allerhande activiteiten
voor klein en groot. Dit originele evenement is een ware ontdekking!
walloniebelgietoerisme.bebe
Internationaal lachfestival — april - mei
Rochefort is sinds 1981 de hoofdstad van de lach. Drie weken lang ontvangt deze stad alle grote
namen uit de wereld van de humor. Het jaarlijkse festival heeft inmiddels wereldfaam verworven.
Het tovert elke dag opnieuw een glimlach op je gelaat!
walloniebelgietoerisme.be
Rochefort Serenades — juli - augustus
Kom de ambiance van pop en rock ontdekken tijdens de Rochefort Serenades! Op het programma:
een muziekwedstrijd, concerten met covers en allerhande activiteiten in de gezonde buitenlucht…

w rochefort.serenades

PROEVERIJTJES

BLIKVANGER!

De kaas van Rochefort

Dit bruine bier dat gebrouwen en gebotteld
wordt binnen de muren van de Abdij Saint-Remy
heeft heel wat karakter! Er zijn verschillende
varianten: 6°, 8° en 10°. Allemaal artisanale
producten op basis van natuurlijke ingrediënten,
die jou in hogere sferen brengen!
trappist.be

De sabayon met Rochefort

Sabayon is gekend en wordt overal geapprecieerd.
In Rochefort houdt men van sabayon met trappistenbier! Deze bereiding op basis van suiker en
eierdooiers wordt afgewerkt met het lokale bier.
Dikwijls wordt er nog een bolletje vanille-ijs aan
toegevoegd. Een recept om bij weg te smelten!
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Het trappistenbier
van Rochefort

De brouwerij van de Lesse
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Raymond Devos, een zeer bekende
humorist, kreeg een standbeeld in
Rochefort. Weet je het te vinden?

Rochefort is een stad waar de traditie van de streek
in ere gehouden wordt. De stad is dan ook terecht
fier op zijn eigen abdijkaas! De kaas wordt volgens
de regels van de kunst gemaakt, op basis van oude
recepten van de trappistenmonniken. Het assortiment is zeer uitgebreid. De verschillende soorten
kaas zijn in de handel te koop, zoals de Rochefort
Noisettes, Rochefort Tradition, Rochefort met zeewier van Ouessant, Rochefort Mi-vieux en Rochefort Basilic.

Deze artisanale brouwerij is een coöperatieve
vennootschap met sociaal oogmerk. Men zoekt
hier in het productieproces naar alternatieve
oplossingen voor de economische, sociale,
energie- en milieucrisis. Er worden heerlijke
bieren gebrouwen: bruin, amber, blond en wit.
De productie-unit kan tijdens de week door
groepen bezocht worden.
walloniebelgietoerisme.be

VIP-HOEKJE
Justine Henin

Is het de speciale lucht van Rochefort die ervoor zorgde dat deze getalenteerde tennisspeelster
de tenniswereld op zijn kop zette en sindsdien internationale bekendheid geniet? Wat er ook van zij,
Rochefort is bijzonder fier op het palmares van Justine Henin, ook gekend als Juju. Zij heeft niet minder
dan 43 overwinningen behaald in diverse toernooien.

George Sand

Niet alle steden kunnen prat gaan op het feit dat ze George Sand geïnspireerd hebben om een volledig
hoofdstuk in een boek te wijden aan hun stad. De schrijfster zou naar Rochefort gekomen zijn toen ze 65
was, eind september 1869. Aan de uitgang van de Grotten van Han herinnert een gedenkplaat aan dit bezoek.
Toegegeven, de beschrijving van de site in haar boek Malgré tout is dusdanig realistisch dat het onmogelijk
is om aan haar passage hier te twijfelen.

IN DE OMGEVING
De omgeving van Rochefort zit boordevol verrassingen. Het is dan ook een gedroomde streek om op
ontdekkingstocht te gaan! Sportievelingen wagen zich aan de afdaling van de Lesse terwijl fijnproevers
het trappistenbier degusteren. Cultuurliefhebbers kunnen het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne en de
Gallo-Romeinse villa Malagne bezoeken. Er is dus voor elk wat wils!

Het Archeopark van Malagne
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2000 jaar geleden was de Gallo-Romeinse
villa van Malagne een van de grootste
landbouwbedrijven van Noord-Gallië. Vandaag
kom je in het archeologische park te weten
hoe het leven van de villabewoners er destijds
uitzag. Ontdek de reconstructies van de schuur
en de smidse, de tuin met meer dan 200 soorten
groenten, het artisanaat of de werkplaatsen.
malagne.be

RAVeL 150

Zin om te fietsen? Geen probleem, de RAVeL is vlakbij! Op de oude lijn 150 Jemelle-Rochefort-Houyet
langs de Lesse kan je je sportieve hart ophalen. Het is een prachtig traject!
ravel.wallonie.be

Het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne

Dit weelderige kasteel in het hart van Wallonië ligt
in het dorp Lavaux-Sainte-Anne, op amper 16 km
van Rochefort. Je kan er niet alleen het bekende
kasteel zelf bezoeken, maar ook 3 musea: dat van
het landsheerlijke leven, dat van het landleven
leven en tenslotte het natuurmuseum.
© Val de Lesse

walloniebelgietoerisme.be
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WIST JE DAT?
Een tijd geleden werd er een studie uitgevoerd over de stad Rochefort. De mensen
die geïnterviewd werden, associeerden de stad niet alleen met de trappisten maar ook
met het bekende festival van de lach en… met kaas! Nochtans bestond de kaas toen
nog niet. Zo ontstond het idee om een kaas in het leven te roepen!

Fotohoekje
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Vertrek niet uit Rochefort zonder enkele mooie foto’s te maken! Deze fotohoekjes zijn niet te
versmaden:
Het kasteel van
Het prachtige zicht van
Een fotoshoot aan het stand- Lavaux-Sainte-Anne, zowel het
aan de ruïne van het kasteel
beeld van Raymond Devos
buitenzicht als het interieur
met zijn ontvangstzalen

SHOPPING
Beenhouwerij Libotte-Flahaux
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Ga zeker eens langs bij Libotte-Flahaux. Bij deze
slager-charcutier-kaasboer kan je alle smaken
van de regio ontdekken. Zo is er bijvoorbeeld
de paté met Rocheforttrappist, maar ook
traditionele producten zoals wild en gerookte
ham. Dit adres staat ook op de officiële lijst van
Hofleveranciers.
wallux.com

Au Fin Bec
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In deze kruidenierszaak vind je een uitgebreid
gamma lokale producten, zoals kazen, charcuterie, producten op basis van eend, wijnen, alcohol,
bieren…
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IETS ETEN
Couleur Basilic

Dit restaurant stelt smaakvolle
en creatieve gerechten voor
die bij fijnproevers in de smaak
vallen. Terwijl je in de loungebar Liquid Bar geniet van verrukkelijke cocktails in een bijzonder kader.
couleurbasilic.be

La Calèche

In het gastronomische restaurant La Calèche geniet je in een
uitzonderlijk mooi en elegant
kader van tongstrelende gerechten. Dit restaurant van het hotel
La Malle-Poste werkt enkel op
basis van seizoensgebonden en
kraakverse marktproducten.
malleposte.net

La Gourmandise

Dit gezellige restaurant in het
hart van Rochefort heeft een
uitgebreide kaart met streekgerechten. Er worden specialiteiten geserveerd zoals grill op
houtsvuur. Ook voor een pannenkoek of een lekker ijsje kan
je hier terecht. Er is eveneens
een boetiek met streekproducten en een expositie over de
Trappisten van de Abdij van
Rochefort.
walloniebelgietoerisme.be

BLIJVEN SLAPEN
Le Haras
de Briquemont

Deze vrijstaande gîte in een
veeteeltboerderij ligt niet ver
van Rochefort, vlakbij het
dorpje Briquemont. Kom herbronnen in een prachtig stukje
natuur, omringd door bossen!
walloniebelgietoerisme.be

La Malle-Poste

Les Roches

walloniebelgietoerisme.be
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Dit 3-sterrenhotel is ondergebracht in een oude, geklasseerde residentie uit de 17e eeuw.
Het hotel telt 24 kamers. Laat
je verleiden door de charme
van een uitzonderlijk kader, de
verzorgde decoratie, de tuin,
het restaurant, het zwembad,
de sauna en de hammam.

Deze prachtige en volledig gerenoveerde 4-sterrencamping
ligt aan het riviertje de Lhomme, vlakbij het centrum van
Rochefort. De camping wordt
gewaardeerd voor zijn rust en
familiaal karakter, maar evenzeer voor de ruime en volledig
uitgeruste staanplaatsen.

IETS DRINKEN
L’Estaminet

L’Estaminet is een gezellige ontmoetingsplaats
waar de stamgasten graag een babbeltje slaan
met bezoekers. De sfeer is er warm en ontspannen. Je kan er tafelvoetballen, biljarten of darts
spelen. Soms worden er sportwedstrijden op
groot scherm geprojecteerd.
walloniebelgietoerisme.be

Li P’tit Bambou

Op 10 km van Rochefort, langs de RAVeL naar
Houyet en verscholen in de bossen, ligt er een
buitengewoon terras. Van april tot oktober worden er verschillende evenementen georganiseerd.
Je kan er terecht voor kleine gerechtjes en verfrissende drankjes. En natuurlijk is er ook een ruime
keuze aan bieren!
www.liptitbambou.be
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Huis voor Toerisme Famenne-Ardenne
Antenne Rochefort
Rue de Behogne 5
5580 Rochefort
+32 (0)84 34 51 72
info@famenneardenne.be
www.famenneardenne.be

OP EEN PAAR KILOMETER
Aarlen 88 km

Luik 68 km

Amsterdam 314 km

Luxemburg 119 km

Antwerpen 152 km

Maastricht 102 km

Bastenaken 48 km

Metz 174 km

Bergen 137 km

Namen 52 km

Brussel 117 km

Parijs 314 km

Charleroi 89 km

Reims 166 km

Gent 174 km

Rijsel 213 km

Londen 483 km

Sedan 70 km

ZUSTERSTEDEN
Saint-Gervais-les-Bains (Frankrijk)
Morges (Zwitserland)

TOEGANG EN VERVOER
• A
 uto
Vanuit Brussel en Namen via de E411
Vanuit Luik via de N63
• Trein
Station van Jemelle op 4 km
•V
 liegtuig
Luchthaven Luik (67 km)
Luchthaven Brussel (112 km)
Luchthaven Brussels South Charleroi (93 km)

 us
•B
Lijn 29 - Jemelle/Grupont
infotec.be
 axi
•T
Taxis Ardennes : +32 (0)84 21 34 18
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