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Wallonië is een
gewest van België,
net als Vlaanderen
en Brussel. In
Wallonië liggen de
Belgische Ardennen.
Ons magazine geeft
inspiratie over
deze veelzijdige
vakantieregio. Of je
er al bekend bent of
niet: je bent ‘Welkom
in Wallonië’!
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De ultieme vakantiebestemming dichtbij huis

Natuurlijk
naar Wallonië
en de Ardennen
Wallonië vormt met de heerlijke heuvels van de Ardennen voor veel mensen een vanzelfsprekende reisbestemming. De natuurrijke landschappen kun je zowel actief als
op een ontspannen manier ontdekken. De regio is geschikt voor iedereen die van een
vakantie wil genieten en tijd voor elkaar wil nemen. Het grote voordeel van deze
vakantiebestemming is dat het zo lekker dichtbij ligt. Auteur: Ilona Nieboer

© WBT - DENIS CLOSON

Het land
schap is zo
bijzonder en
van inter
nationaal
belang dat
het nu
beschermd
is

In de late middagzon wandel je het 
traag omhooglopende bospad op.
De geur van de loof- en dennenbomen
stroomt je neus binnen als je diep
ademhaalt. Je kijkt achterom en ziet een uitgestrekt
heuvellandschap van beboste valleien. Een ware
ontdekkingsreis zo dicht bij huis waar alle dagelijkse
beslommeringen van je afglijden.

I

Dorpen en kleine steden
Als je denkt dat je de Ardennen kent zijn er toch altijd
aangename verrassingen en nieuwe plekjes om te
ontdekken. Wallonië kent andere landschappen dan
ons land. De uitgestrekte bossen van de Ardennen
waar riviertjes meanderen hebben charmante
dorpjes met in natuursteen opgetrokken huizen. 
De heuvelachtige bosgebieden en het glooiende
platteland bieden afwisseling met kleine steden. 
De kleinere schaal van de steden maken deze fijn
overzichtelijk en eenvoudig om te bezoeken. 
De steden hebben ruim voldoende aanbod in cultureel en culinair opzicht voor een lekker lang weekend
weg. Kies eens voor Luik, een stad die een ‘upgrade’
heeft ondergaan. Laat je verrassen door het gezellige
en gastvrije Namen of het historische Tournai
(Doornik). Je vindt er mooie Unesco-bezienswaardigheden en natuurlijk kun je er lekker en goed eten in
gemoedelijke sfeer, wat onze zuiderburen zo typeert.

Unesco Global Geoparc
Bijzonder is dat Unesco zelfs een landschap heeft
erkend. Het eerste Geopark van België is met het park
Famenne-Ardenne een feit. Het landschap is zo
bijzonder en van internationaal belang dat het nu
beschermd is. Het global geoparc ontvangt mensen
om de bijzonderheden te laten zien en te vertellen hoe
het gebied duurzaam wordt ontwikkeld. Het gebied
van Geopark Famenne-Ardenne beslaat een aantal
gemeentes waaronder Durbuy, Rochefort en Marche-

en-Famenne. Het gebied strekt zich uit over 
de stroomgebieden van de rivieren de Lesse, 
de L’homme en de Ourthe. De kalksteen is door 
de eeuwen heen door water en wind van vorm
veranderd. Dat geeft leuke unieke uitjes als grotten
en rivieren die soms honderden kilometers ondergronds afleggen.

Wandelen en fietsen
De Ardennen vormen een wandel- en fietsparadijs.
Veel toeristen beschouwen het gebied als een ideale
wandel- en fietsbestemming. Een trage manier van
reizen om de omgeving te ontdekken, zorgt ervoor
dat je echt ‘gas terug neemt’ en tot rust kan komen.
Als je vreest dat de heuvels in de Ardennen misschien te steil zijn, weet dan dat er routes voor elk
wandel- en fietsniveau zijn. Er zijn routes met geen,
weinig of juist veel hoogteverschil. En met de
stijgende populariteit van e-bikes zit je in de Ardennen helemaal goed.
Dan vormen de heuvels geen belemmering. Er zijn
uitgestrekte routenetwerken, fietsknooppunten en
rondtochten. De Vennbahn is zo’n populaire lange
afstandsroute. Ook de fietsvoorzieningen zijn er
prima geregeld. Speciaal voor fietsers is het label
‘Welkom Fiets’ waar je bijvoorbeeld je fiets kunt
stallen of route-informatie kunt krijgen.

Lekker en goed slapen
Zoveel buitenland zo vlak bij huis! Binnen een paar
uur ben je op je bestemming. Authenticiteit, natuur
en cultuur vormen de vanzelfsprekende basis van je
vakantie. Het gemoedelijke, goede Bourgondische
leven is een verademing van het snelle leven bij ons.
Kies een heerlijk hotelletje in een stad, een knus
vakantiehuis in de Ardennen of een gezellige bed &
breakfast op het platteland. Of boek alvast een mooie
campingplaats aan een riviertje. Laat het aan
gename in het leven de boventoon voeren en kom
genieten in Wallonië en de Ardennen.

BEKIJK MEER
Met dit magazine geven we je inspiratie en begint je vakantievoorpret. De artikelen verwijzen naar onze website voor meer
informatie over een verblijf in Wallonië en de Ardennen.
walloniebelgietoerisme.be
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De beste stadsterrassen

© VISITMONS - GREGORY MATHELOT

Hotspots van de cultuursteden

© WBT - DENIS ERROYAUX

Levendig Luik

In het zuiden van België vind je vijf steden die een citytrip waard zijn. Genieten
van wat de stad te bieden heeft is natuurlijk ook neerstrijken op een terras voor een
drankje. We geven je per stad tips waar je het lekkerste zit om te genieten van die
heerlijke buitenlandse sfeer. Auteur: Ilona Nieboer

Cultureel Mons
Sinds Mons (Bergen) in 2015 als culturele hoofdstad
van Europa schitterde, blijft het er bruisen. De
levendige studentenstad biedt culturele hoogstandjes
als het Maison Van Gogh en het museum met
moderne kunst Mac’s. Ook het BAM, vlak om de hoek
bij de Grand Place heeft mooie, wisselende tentoonstellingen. In de zomer vind je er een rooftop bar.
De Grand Place is een prachtige plek om de stad in je
op te nemen. Dit plein voor het majestueuze stadhuis
telt diverse terrassen waarvan de cafés rondom in
de historische huizen zijn gevestigd.
| walloniebelgietoerisme.be/bergen

© WBT - DENIS ERROYAUX

Geniet van
het goede
Waalse leven
Stijlvol Namen
Namen, de hoofdstad van Wallonië, heeft een
compact en intiem centrum. Je dwaalt er door
historische, autovrije straatjes langs bijzondere
winkels en aparte boetiekjes. Je stopt vanzelf voor
het verleidelijke zoet van banketbakkerij Maison des
Desserts. Een favoriete plek om bij te komen is Place
du Marché aux Légumes. Op dit knusse stadspleintje
midden in het centrum strijken de ‘Namurois’ graag
neer. Wil je langs de Maas zitten, kies dan voor La
Plage d’Amée of Les 7 Meuses waar je mooi uitzicht
over de rivier hebt. Dat je er goed en lekker kunt eten
is vanzelfsprekend.
| walloniebelgietoerisme.be/namen
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Ga bij Maastricht de grens over en je zit middenin het levendige hart van Luik. De stad maakte een flinke ontwikkeling
door. Tegenwoordig vind je er veel bijzondere winkels en
boetiekjes. Het museum La Boverie heeft boeiende tentoon
stellingen waarvoor het samenwerkt met het Louvre in Parijs.
In Luik barst het bovendien van de leuke tentjes zoals Brasserie C die in een oud klooster huist. De binnentuin is omgetoverd
tot een fijn terras waar je het Curtius bier kunt proberen.
Een rijk gedecoreerd en anders-dan-anders café is Le Pot au
Lait dat een jong publiek trekt. Zit je graag in een heerlijke tuin
dan is Côté cour, côté jardin een goede keuze.
| walloniebelgietoerisme.be/luik

Industrieel Charleroi

Charleroi heeft door het
industriële verleden een wat
rauw karakter. Deze ‘urban’
uitstraling maakt de stad zo
anders. Quai 10 is een plek
waar film, videogames én een
brasserie een fijne combinatie
voor een uitstapje vormen.
Het terras ligt aan de Sambre. De avenue langs het water is
helemaal opgeknapt. Ook Harpers is een prima plek waar de
binnenplaats ruimte biedt aan een fijn terras. Brasserie de la
Digue is ook een gezellige ontmoetingsplaats voor ‘Carolos’
zoals de bijnaam van de stadsbewoners luidt. Voor fotografieliefhebbers is het Musée de la Photographie een echte
aanrader. Zo zie je, ook Charleroi is een citytrip waard!
| walloniebelgietoerisme.be/charleroi

Historisch Tournai
Tournai (Doornik) is een van de oudste steden
van België! Dat zie je aan mooie gevels, Unescokerktorens van de enorme kathedraal en de
Grand Place. Deze laatste is een sfeervolle plek
om een terrasje uit te zoeken. Wandel vervolgens
langs de Schelde en ga even zitten op een van de
bankjes van Belgisch hardsteen. Het Museum
voor Schone Kunsten huist in een fraai gebouw in
art nouveaustijl. Er hangen werken van Bruegel,
Manet, Rubens en Van Gogh. Tournai telt veel
goede restaurants en is populair bij culinaire liefhebbers. De keuze is groot. Je zit onder andere
goed in de bijzondere ambiance van Le Jardin
| walloniebelgietoerisme.be/doornik

Inspiratie
voor uitstapjes
en verblijven
in 2020

91

kortingsbonnen

Uit in
Wallonië en
de Ardennen

© WBT - JOSEPH JEANMART
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Download
deze gids met alle
bezienswaardig
heden van
Wallonië via
walloniebelgie
toerisme.be.

Natuur, wandelen en ontmoeten

Wandelvierdaagse
in de Ardennen

Bastogne: herdenken en gezellige plaats
Bastogne is een gezellige, levendige plaats met fijne
winkels, cafés en restaurants. Deze stad is een prima
uitvalsbasis, zeker voor mensen met interesse in de
Tweede Wereldoorlog. Op het plein in de stad staat een
tank ter nagedachtenis aan de slachtoffers voor de
bevrijding van de stad en België. Bastogne is onlosmakelijk
verbonden met de Slag om de Ardennen in 1944 toen de
Duitsers tijdens de ijskoude winter een verrassingsaanval
uitvoerden. De heftige strijd duurde een maand. Wat er in
deze oorlog gebeurde wordt op boeiende wijze in het
Bastogne War Museum verteld. Ook het Memorial
Mardasson en het Vredesbos – waarvan de bomen zo zijn
geplant dat ze het logo van Unicef vormen – zijn de moeite
van een bezoek waard.
| walloniebelgietoerisme.be/bastogne

©

Marche-en-Famenne is echt een plaats om te ontdekken.
Al in de Romeinse periode werd er volop gehandeld in
het stadje. Als je nu de stad bezoekt, ga dan even naar
binnen bij de Saint-Etiennekerk. Daar zijn recente
glas-in-loodramen te bewonderen van kunstenaar Folon.
De luchtige en speelse stijl zijn de kenmerken van deze
Waalse kunstenaar. Vanzelfsprekend kun je lekker
winkelen en uit eten gaan in het centrum dat recent met
zorg is gerenoveerd. Stap vooral even bij een bakker
binnen voor de ‘baiser de Marche’. Een heerlijke macaron
gevuld met botercrème die
alleen hier verkrijgbaar
is. De landelijke en
glooiende omgeving van
Marche-enFamenne
maakt het een
goede regio
voor wandelingen en
fietstochten.
| wallonie
belgietoerisme.be/
marche-en-famenne

© WBT - J.L. FLÉMAL

Marche-en-Famenne: fijn stadscentrum

VI

© DOUNIA – WHERETNXT

Samenwerking Koninklijke
Wandel Bond Nederland
Wallonië België Toerisme is trots partner van de Koninklijke
Wandel Bond Nederland (KWBN). Samen brengen we zoveel
mogelijk mensen in beweging om wandelend het mooie
Wallonië te verkennen. Wandelen is genieten, ontdekken, fit
worden, samen op pad gaan of de rust opzoeken … Wandelen
brengt je verder!
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HE- EN - FA MENNE

Reis mee met
OAD om deel te
nemen aan de
wandelvier
daagse!

© WBT - BRUNO DALIMONTE

Het middeleeuwse centrum van het ministadje heeft
zoveel charme dat Durbuy grote aantrekkingskracht
blijft houden. Straatjes met kinderkopjes, huizen die zijn
opgetrokken in de plaatselijke steen, de meanderende
Ourthe en het hooggelegen kasteel vormen de schilderachtige entourage. Durbuy leeft in alle seizoenen met
proeverijen van lokale producten en evenementen.
Mensen uit de omgeving komen naar Durbuy voor de
restaurants met hun goede
culinaire reputatie. Even
buiten het centrum ligt een
enorme rots waar de
kalksteen in laagjes is te
zien. Deze rots waar raven
graag langs scheren is
meer dan driehonderd
miljoen jaar oud.
| walloniebelgie
toerisme.be/durbuy

A RC

Het wandelevenement Marche Mesa staat net als onze
Nijmeegse wandelvierdaagse in het teken van herdenken en
vriendschap. Na de Tweede Wereldoorlog zijn wandelingen
als deze ontstaan om begrip en verbinding tussen mensen te
bevorderen en oorlogen te voorkomen. Maar het is ook een
sportieve prestatie. Er wandelen volwassenen én kinderen
mee. In totaal zijn er bijna tienduizend deelnemers uit
verschillende landen, waaronder ook (oud) militairen.
De Marche Mesa 2020 vindt plaats van 23 t/m 26 juni. Het is
de 54ste editie en een prachtige gelegenheid om de natuur
en steden in Belgisch Luxemburg te ontdekken.
| Via Oad kun je een verzorgd programma reserveren
inclusief inschrijving voor dit wandelevenement met de
keuze uit een verblijf in een hotelkamer, appartement of
op een camping. Meer informatie en reserveringen op
oad.nl/mesa.

EM

Durbuy, hét charmestadje
van de Ardennen

ED

MARCHE MESA:
WANDELEN, VERBINDEN
EN HERDENKEN

© MARCHE MESA

LL

De Marche Mesa is dé wandelvierdaagse van de Ardennen. Het event
voert langs vier natuurrijke gebieden. De vierdaagse staat in het teken
van herdenken en vriendschap. Wandel mee rondom Durbuy, Bastogne,
Marche-en-Famenne en Saint-Hubert. Auteur: Ilona Nieboer

Saint-Hubert: stad van de jacht
In het hart van de Ardennen en omringd door
uitgestrekte bossen ligt Saint-Hubert. De enorme
basiliek in het stadje is opgetrokken in diverse
bouwstijlen en gebouwd in Belgische steen en
marmer. De plaats is onlosmakelijk verbonden met
de gelijknamige beschermheilige van de jacht aan
wie de basiliek is gewijd. Het plaatsje zelf is gezellig
met cafés, restaurants en winkeltjes. Rondom
strekken de bossen van de Ardennen zich uit.
De omgeving is inderdaad de uitgelezen plek voor
slipjachten waarbij ruiters en honden een uitgezet
geurspoor volgen. De bossen zijn ook het domein van
wandelaars en fietsers die een van de vele routes
kunnen volgen.
| walloniebelgietoerisme.be/saint-hubert

9

Goed uitrusten na een heerlijke vakantiedag

Hotel en B&B

Fijne slaapadressen in
de Belgische Ardennen
© WBT – PÉRIPLÉTIES
© ARDENNES ETAPE

Auteur: Ilona Nieboer
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Een paar
dagen naar de
Ardennen kan
in elk seizoen

BEKIJK MEER
Een uitgebreid aanbod van accommodaties is online
te vinden via walloniebelgietoerisme.be/overnachten

11

A INIL

Vier je een jubileum of organiseer je een
familiereünie dan zijn vakantiehuizen in
Wallonië en de Ardennen dé geschikte vorm
van accommodatie. Een vakantiehuis is
favoriet onder Nederlandse gasten in de
Ardennen. Voor de herfst- en wintermaanden wil je misschien een comfortabel huis
met een open haard waar je gezellig met z’n
allen omheen kunt zitten. Terwijl het
voorjaar en de zomer vragen om een huis
met een fijne tuin en een zwembad. Je vindt
het in Wallonië en de Ardennen!

IS M

Vakantiehuis

CO

Een vakantie begint met een goede
accommodatie die aansluit bij je wensen.
Het verblijfsaanbod in Wallonië en de
Belgische Ardennen is enorm! Zo kan je
altijd in elk seizoen genieten van buitenland dichtbij. Met deze tips helpen we je
op weg voor elk reisgezelschap, van
twee personen tot een grote groep
familie, vrienden of collega’s.

© CAMPING SPA D’OR

AN

Voor een gezinsvakantie zijn vakantieparken en
campings een prima plek om te vertoeven. De vakantie
begint zodra je aankomt. Je hoeft alleen maar je
spullen uit te pakken in je gehuurde accommodatie.
Alle comfortabele voorzieningen zijn aanwezig. Reis je
met eigen caravan of tent dan zijn campingstandplaatsen perfect. Je bepaalt zelf je uitzicht. Wil je je omringen door de bomen of juist een uitzicht op de vallei?
Of sla je graag je tentharing in de grond naast een
riviertje?

FR

Vakantiepark en camping

©

Voor een heerlijk weekeinde weg met je partner, vriend
of vriendin is een hotel of een bed and breakfast ideaal.
Weet dat je in Wallonië en de Ardennen keuze hebt. In een
stadshart een hotel van een bekende keten waar je een
heerlijke slaapplek hebt. Zo stap je verkwikt het hotel uit
om de stad te verkennen. Of verlang je naar een gemoedelijk familiehotel of de persoonlijke
benadering van een bed and
breakfast op het platteland
van de Ardennen? Wie
graag duurzaam slaapt
kan kiezen voor een
accommodatie met
Green Key-keurmerk.

Genomineerd voor Fietsroute van 2020

Het uitgebreide aanbod van fietsmogelijkheden maakt van Wallonië en de Ardennen
een prima bestemming voor fietsminnend Nederland. Een mooie combinatie van
fietsen, genieten van natuur en cultuur is de pelgrimsroute EuroVelo 3. Deze absolute
aanrader is genomineerd om Fietsroute van het jaar 2020 te worden! Auteur: Ilona Nieboer

De Eurovelo 3 is een Europese fietsroute
van Scandinavie naar Spanje. In België
leidt de route je ruim tweehonderd
kilometer langs boeiende cultuurhistorische plekken en prachtige natuur en afwisselende
landschappen. De fiets- en wandelexperts van de
Fiets en Wandelbeurs nomineerden dit deel van de
EuroVelo 3 voor Fietsroute van het Jaar!

D

EuroVelo 3
Deze Europese fietsroute laat je Wallonie op een
manier doorkruisen dat je alle verschillende landschappen, steden en dorpjes aandoet. Een mooie
start voor deze zeer afwisselende route 3 is het

OVERNACHTEN
Keurmerk ‘Fiets Welkom’
In Wallonië en de Ardennen tref je accommodaties
met het label Bienvenue Vélo/Fiets Welkom: het
aanbod betreft hotels, b&b’s, campings, vakantiehuisjes en jeugdherbergen. Zoek op internet met de
term ‘Fiets Welkom’ voor deze fietsvriendelijke
adressen bij je vakantiebestemming

Op fietsvakantie in de Ardennen? Je kunt er prima
kamperen. Er is een ruime keuze aan terreinen met
leuke standplaatsen in het groen:
| fietscampingsbelgie.nl

© WBT - BRUNO D'ALIMONTE

Fietscampings Ardennen

12

Drielandenpunt bij Vaals, Gemmenich en het Duitse
Aken. Je fietst het idyllische en lichtglooiende Land
van Herve in. Je trapt tussen weilanden en boomgaarden door en komt langs brouwerijen waar je de
biertjes eventueel met de plaatselijke kaas kunt
proeven. Je bent echt in België!
Het belangrijkste plaatsje in dit gebied is Aubel. Als je
geluk hebt ben je er op de dag van de wekelijkse
streekmarkt waar fijne culinaire producten verkrijgbaar zijn. In de cisterciënzerabdij van Val-Dieu kan je
de brouwerij bezoeken en wandelen in het mooie
park. Ook vind je er een fijn restaurant voor de kleine
trek. En fiets nog even om voor het charmante
plaatsje Clermont-sur-Berwinne.

© WBT - BRUNO D'ALIMONTE

Europese fietsroute
dwars door de Ardennen

Oude stationnetjes

Van stad naar platteland

De route, die in dit gedeelte over een voormalige
spoorlijn gaat, voert je verder langs oude gerestaureerde stationnetjes. Deze doen nu vaak dienst als
eettentje. Het door groen omzoomde fietspad brengt
je naar Luik. Stap hier even af
Eurovelo 3
voor het historische centrum.
genomineerd als
Wandel ook de 374 traptreden op
Fietsroute van
van de trappen van Bueren die je
het Jaar. Bij het
ter perse gaan
naar een mooi uitzichtpunt over
van dit nummer
is de winnaar nog de stad leiden.
Na het rustige platteland en de
niet bekend. Dat
vindt 28 februari
bruisende stad rijd je het voorma2020 plaats op de
lige industriegebied binnen waar
Fiets en Wandel
vroeger de metaalindustrie
beurs in Utrecht.
floreerde. Ook de glasindustrie
was volop aanwezig. De gerenommeerde kristalfabriek Val Saint Lambert
maakt nog steeds prachtig glaswerk.
De Eurovelo brengt je dan naar Huy.
De plaats herken je aan de beroemde
citadel die opdoemt als je de plaats
nadert. Het historische hart van het
ruim duizend jaar oude stadje is een
heerlijke plek voor een pauze. Ook de
volgende halteplaats heeft een kloeke
citadel: Namen. De stad ligt op een
strategisch punt waar de Maas en de
Samber samenvloeien. De citadel werd
ooit versterkt door de militaire architect
van Lodewijk de Veertiende. Een deel
van het ondergrondse gangenstelsel is
nu te bezoeken. In Namen kan je
makkelijk een paar dagen verblijven.
De gezellige pleinen, fijne winkeltjes en
prima restaurantjes maakt afscheid
nemen lastig.

Als je je route vervolgt passeer je sluisjes in de
Samber-rivier en toer je door een landelijke omgeving. Floreffe is de volgende plaats. De markante en
imposante gebouwen van de abdij van Floreffe
torenen boven de rivier uit. Je kunt het complex
bezoeken. De molen met brouwerij uit 1250 is een van
de oudste gedeeltes. De brasserie is een mooie plek
om wat te eten.
Van de historische abdij rijd je vervolgens naar de
industriële omgeving van Charleroi. Een bezoek aan
het mijncomplex Bois du Cazier geeft je een inkijk hoe
het harde leven van de mijnwerkers was. Als je
Charleroi achter je laat brengt de EuroVelo je langs
de Samber die iets wilder wordt. Misschien valt het je
op dat het ‘groen’ gevarieerder wordt. Je fietst de
glooiende en gemoedelijke omgeving van Thuin
binnen. Het historische vestingstadje was al in de
Romeinse tijd bekend. Het plaatsje wordt nu ook
bezocht voor de ‘hangende tuinen’, de in terrassen
aangelegde tuinen aan de stadsrand. Dan voert de
route je na zo’n tweehonderdvijftig kilometer naar
de grens met Frankrijk.
De EuroVelo 3 weeft historierijke plekken van
pelgrims aaneen met boeiende plaatsen van recenter
datum. Deze fietsroute is een heerlijke manier om
met de inspanning van het fietsen op een ontspannen
manier Wallonië en de Ardennen te ontdekken.
| Meer lezen: walloniebelgietoerisme.be,
zoekterm: 'internationale routes'
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In deze
brochure met
twintig aanraders
voor fietsroutes
staat de EuroVelo
3 beschreven
inclusief bezoeken overnachtings
adressen.
Download of
vraag de brochure
aan via wallonie
belgietoerisme.be/
brochures.

Kaas met prijzen

Culinair genieten

©F

Proeven van het land

R O M AG E R I E S A

MS

Kaasmaker Vincent Verleyen kiest alleen rauwe melk om zijn kazen te maken. De gedreven
kaasmaker wil het beste voor de smaak dus kiest hij voor biologisch en indien niet mogelijk,
zo verantwoord mogelijk. Zijn kazen op basis van geiten-, schapen- of koemelk zijn regelrechte
prijswinnaars. Kom je een Chevre thym-miel, een Bleu de Grottes of een Damier tegen, probeer
deze dan vooral. Natuurlijk kun je zelf naar Fromagerie de Samson in Goyet waar al het
heerlijks in de winkel verkrijgbaar is.

ON

Suikerwafels

De
Bierroute
van Wallonië
© WBT - J.P.REMY

www.smulleninwallonie.be
www.smulleninwallonie.nl

De bierkaart
van de Ardennen
en Wallonië geeft
informatie over
65 brouwerijen in
de Ardennen en
Wallonië.

Stromend water

© WBT - DENIS ERROYAUX

Een regelrechte aanrader is de Distilleerderij van Biercée. Een oude hoeve is de
sfeervolle plek van de distilleerderij waar
een breed aanbod van alcoholische
dranken wordt gemaakt. De likeuren zijn
beroemd in België. Ook de jenevers, eau de
vie en whisky vallen goed in de smaak.
Tijdens een rondleiding hoor je hoe tien
kilo vers fruit wordt omgezet in een
heerlijk vloeibaar goedje. Vanzelfsprekend
werken ze met de beste soorten fruit en
gebruiken ze met lokaal gewonnen water
om tot de smaakvolle alcoholische
dranken te komen.
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© WBT - BERNARD BOCCARA

© WBT-DAVID SAMYN

© WBT - DENIS ERROYAUX

Trappistenbier is bier met een missie!
Een Trappist mag alleen deze naam
dragen als het bier wordt gebouwen
binnen de muren van een trappistenklooster onder leiding van een kloostergemeenschap. Ook moet het grootste
deel van de inkomsten naar maatschappelijke doelen gaan. Van de
twaalf trappistenbieren ter wereld
komen er drie uit Wallonië. Chimay,
Orval en Rochefort brengen alle
verschillende bieren voort!

RO
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Van vast naar vloeibaar

Een van de bekendste chocolademakers van
België is Darcis. Vlakbij Luik bestiert deze
‘chocolatier’ een wereld van chocolade. Deze
plek is een paradijs voor chocoladeliefhebbers.
Natuurlijk kun je bij Darcis chocolade
proeven, maar je kunt ook een
workshop bijwonen. Er is een
museum dat het verhaal van
‘boon tot reep’ laat zien. Snuffel
tot slot nog even in de winkel
rond voor echt lekkere chocolade voor thuis.

EC

Auteur: Ilona Nieboer

Trappisten: bijzonder bier

Heerlijke Belgische chocola

BT - G A B RIEL

Bourgondisch genieten in je vakantie,
dat kan goed in België. Bekijk deze selectie
van ambachtelijke producten die met liefde,
geduld en vakkennis worden gemaakt. Dan
krijg je vast de smaak te pakken om culinair
te gaan genieten in Wallonië en de Ardennen.

Inspiratie
voor lekker eten
en drinken in
de Ardennen,
smulroutes en
adressen van
producenten:
walloniebelgie
toerisme.be

©W

Trots zijn ze, de slagers op hun ambachtelijk
gedroogde ham. Stap bij een traditionele slagerij
naar binnen die met professionele kennis en
jarenlange ervaring de beste Ardenner ham
maakt.
| Kijk voor meer streekproducten op
walloniebelgietoerisme.be

www.smulleninwallonie.be
www.smulleninwallonie.nl

I

Met vakmanschap en liefde bereid

Denk je aan bronwater of koop je water dan is er een grote kans dat je
Belgisch gebotteld water te pakken hebt. In de Ardennen is bronwater
alom aanwezig. De plaatsnaam Spa is
wereldwijd synoniem voor een glas
bruisend bronwater. Ook diverse andere
bekende merken als Chaudfontaine en Bru
komen uit de Ardennen. Als je een glas van
dit pure water neemt, weet dat het water
een lange weg heeft afgelegd. Onderweg is
het op natuurlijke manier gezuiverd en
neemt het water mineralen op.

De Wijnen stokerijroute
van Wallonië

PP

Heerlijk zoet zijn ze en de verleidelijke geur is moeilijk te weerstaan,
natuurlijk hebben we het dan over
vers gemaakte wafels! In een Luikse
wafel zitten suikerparels die zorgen
voor de crispy zoete bite.

B

La Boverie betovert met kunst

Omgeven door een lommerrijk park aan de Maas ligt het
museum La Boverie. Het ligt tussen het stadscentrum van Luik en
het HSL-station Guillemins. Een paar jaar geleden opende La
© VILLE DE LIÈGE - MARC VERPOORTEN
Boverie nadat het ruim honderd jaar oude gebouw fantastisch is
gerenoveerd. De vaste collectie en de werken van tijdelijke
exposities komen er prachtig uit. De kwaliteit van de tentoonstellingen is altijd toonaangevend. La Boverie heeft namelijk een
partnerschap met het Louvre in Parijs.
Naast La Boverie biedt Luik genoeg
©V
ILL
voor een citytrip. Laat je aangeED
EL
I ÈG
naam verrassen door de
E
moderne architectuur, hippe
eettentjes en cafeetjes.
Je vindt dit alles op slechts
een half uurtje treinen
vanuit Maastricht.
| Meer lezen:
walloniebelgietoerisme.be
Zoekterm: 'La Boverie'

Unieke uitstapjes in
Wallonië en Ardennen
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Vijf unieke tips voor de Ardennen en Wallonië.
Deze uitstapjes kom je in ons land niet tegen.
De meest bijzondere must sees van deze heerlijke vakantieregio op een rij.

Een van de oudste en grootste overblijfselen van de middeleeuwen is de stoere burcht
van Bouillon. In het bouwwerk van meer dan
duizend jaar oud is tegenwoordig een museum
waar je een tijdreis maakt
Ook La Rochenaar de periode van Godfried
en-Ardenne heeft
van Bouillon. Hij bewoonde in
een fiere burcht
de 11e eeuw het versterkte
die het stadje
domineert.
kasteel tot hij op kruistocht
vertrok. Het stadje aan de
voet van de burcht en aan weerszijden van de
Semois-rivier is vol gezelligheid van winkels en
cafeetjes. Wandel vanaf het kasteel via de
steegjes naar het stadje en laat je verrassen door
onverwacht leuke plekjes.
| Meer lezen: walloniebelgietoerisme.be
Zoekterm: 'Bouillon'

Het weelderige karakter
van Kasteel Freyr

Het kasteel van Freyr in de omgeving van Dinant is
een weelderig renaissancekasteel met veel originele
details en inrichting. De adel verpoosde er sinds de
16e eeuw. Met wat verbeelding zie je in
Meer
de uitgestrekte tuinen adellijke dames
dan vijftig
met een parasolletje slenteren terwijl
kastelen telt
kinderen uitbundig hun weg zoeken in
Wallonië.
het labyrint van haagbeuken. In het
rococo paviljoen blijf je kijken naar de rijkelijke
decoraties. Freyr is een prachtplek aan de Maas.
| Meer lezen: walloniebelgietoerisme.be
Zoekterm: 'Freyr'

Wallonië

De website en
de brochure van
365.be bevatten
alle uitstapjes
in de Ardennen
en Wallonië.
Download de
gids via wallonie
belgietoerisme.be/
brochures

© WBT DOMINIK KETZ

© WBT - BRUNO D'ALIMONTE

© OLIVIER CAPPELIEZ
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Toeristische
Attracties
& Musea
België
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Machtige burcht van Bouillon

NL

Met je schip in een lift?

Een unieke oplossing in
Wallonië om hoogteverschillen in
rivieren te overbruggen: een scheepslift. In het zuiden van België vind je
inderdaad heuse scheepsliften in
plaats van sluizen die in ons land
worden ingezet. Een enorme bak water
is de lift waarin schepen afmeren. Via
een rail worden schepen stroomop- of
afwaarts gebracht. De scheepsliften
zijn indrukwekkende bouwwerken om
te zien. De grootste ter wereld ligt bij
Strépy-Thieu. Je kunt zelf dit staaltje
unieke techniek ervaren door mee te
gaan met een boot die ‘de lift neemt’!
| walloniebelgietoerisme.be
Zoekterm: 'Strépy-Thieu'
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gids 2020

Auteur: Ilona Nieboer
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Culturele pronkstukken
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Napoleons ondergang
bij Waterloo

Een bezoek aan Waterloo is een uitstapje vol
Op de top van
deze heuvel kijk
historie. Waterloo is de plek waar het tijdperk
je uit op 200 jaar
van de Franse keizer Napoleon in 1815
geschiedenis.
definitief eindigde. Een beklimming van de
heuvel met het stoere standbeeld van de leeuw bovenop maakt
indruk als je weet dat de legers elkaar hier te lijf gingen. Wil je
zien hoe dat er toen aan toe is gegaan, kom dan in juni kijken.
Dan wordt de Slag bij Waterloo nagespeeld door duizenden
figuranten in officiële tenues.
| Meer lezen: walloniebelgietoerisme.be
Zoekterm: 'Slag bij Waterloo'
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Kampeervakantie dicht bij Nederland

Wat hebben jullie zoal gedaan?

Grensverleggend toeren

door de Ardennen
Behalve partners zijn Erwin (53) en Henriëtte (54) van der Louw ook collega’s.
Naast hun liefde voor elkaar en voor hun werk delen ze ook de passie voor kampeervakanties. En dat doen ze het liefst zo actief mogelijk! Voor de ACSI FreeLife
TestTour reisden ze als team Actievelingen af naar de voor hun nog onbekende
Ardennen. Na twee weken toeren door de regio zijn ze enorm verrast.
Auteur: Katinka Schippers - Fotografie: Katinka Schippers en Siebold Freeke

W

Wat is de ACSI FreeLife
TestTour?

Henriëtte: “De ACSI FreeLife TestTour is
een reis waarbij wij als kampeerders een
nieuwe autocaravancombinatie konden testen op een
bijzondere bestemming. We hadden ons voor de lol
opgegeven en waren erg verrast toen we werden
uitgekozen om mee te gaan als Testteam Actievelingen! We kregen een programma met allerlei activiteiten. Tijdens de reis werden we gefilmd en gefotografeerd en zijn onze verhalen opgetekend.”

Waren jullie voorafgaand aan de reis
bekend met Wallonië?
Erwin: “We reden er altijd voorbij op weg naar het
zuiden, maar we zijn er nooit gestopt. Ik verwachtte
dat het gebied glooiender was. We hebben ons
helemaal uit kunnen leven.”
Henriëtte: “Ik dacht altijd dat de wegen heel slecht
waren. Dat is helemaal niet zo. We reden er rond
met een Subaru Outback die we mochten testen.
We komen zeker een keer terug met onze motors
om al die mooie bochten te rijden!”

Waar hebben jullie tijdens de reis
overnacht?
Erwin: “We kregen de beschikking over een Eriba
Nova caravan en verbleven wisselend vier of vijf
nachten op een camping. We verbleven op camping
Hohenbusch, camping Parc La Clusure en camping
Ile de Faigneul.”
Henriëtte: “Vanaf de campings maakten we
uitstapjes.”

Henriëtte: “Ik heb echt mijn grenzen verlegd tijdens
deze reis! Ik zat bijvoorbeeld naast een coureur
terwijl hij over het circuit van Spa Francorhamps
racete. Toen ik uitstapte was ik euforisch dat ik het
had overleefd. Ik vond het zo eng! Als het niet op het
programma had gestaan, had ik het nooit gedaan.
Juist die extreme dingen vergeet je nooit meer.”
Erwin: “Ik ervaar dat ook zo. Bij Dinant Aventure kon
ik een sprong in het diepe maken bij de XL Swing. Als
ik dat van tevoren had geweten, had ik het niet
gedaan. Maar toen iemand tegen me zei ‘Als je
springt, hoef je dat hele stuk niet terug te lopen’,
was ik overtuigd. De gids legde alles goed uit
en toen ik eenmaal sprong, was de angst
binnen een paar seconden verdwenen.
Het gaf me een enorme kick dat ik dat
had gedaan!”

Wat vonden jullie het
allerleukst?
Henriëtte: “Vanaf Camping Ile de
Faigneul hebben we een laddertjeswandeling gemaakt. Onderweg kom
je dan laddertjes tegen waar je op
moet klimmen en loopbruggen waar je
overheen gaat. Dat is heel intensief en
vraagt veel van je conditie, maar zo leuk!”
Erwin: “Het is absoluut niet saai! Je komt onderweg prachtige uitzichtpunten tegen. Ik vond dit qua
natuur echt het mooiste stukje.”

Beveel je de Ardennen als
vakantiebestemming aan?
Henriëtte: “Zeker weten! Sterker nog ik heb mijn
collega al enthousiast gemaakt voor de laddertjeswandeling. Ze gaat hem nu ook lopen.”
Erwin: “Wat ons betreft is Wallonië ondergewaardeerd als vakantiebestemming. Het gebied heeft ons
echt verrast. We hebben geleerd dat je helemaal niet
zo ver hoeft te gaan om je goed uit te kunnen leven.”
Henriëtte: “Wat ik ook heerlijk vond: je loopt nergens
in polonaise. Je kunt er lekker op jezelf zijn in de
natuur. En dat terwijl het zomervakantie was!”
Erwin: “Deze reis gaat mee de boeken in als beste
vakantie!”

BEKIJK MEER
Ontdek net als
Erwin en Henriëtte
het leukste stukje
dichtbij gelegen
buitenland
18

Ben je benieuwd naar alle belevenissen in de Ardennen van
actievelingen Henriëtte en Erwin? Vanaf 12 december 2019 tot
en met 22 januari 2020 worden de beelden, blogs en reportages
gepubliceerd via de kanalen van Europa’s campingspecialist
ACSI. Kijk op ACSIfreelife.nl/testtour2019 of abonneer je op
het ACSI FreeLife TestTour-kanaal op YouTube.nl
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Puzzel

© WBT - BRUNO D'ALIMONTE

© M A RC H E ME S

© SIEBOLD FREEKE-KATINKA SCHIPPERS

Los de puzzel op en verzamel de letters voor de oplossing!
Kijk voor de antwoorden in het magazine of op walloniebelgietoerisme.be.
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Stuur je oplossing naar
informatie@wbtoerisme.nl.
Je maakt kans op een van
de pocketbags met
overheerlijke Belgische
chocolade van Galler!
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1 Welke fietsroute is genomineerd
voor Fietsroute van het Jaar door
de Fiets en Wandelbeurs?
2 Wat is de naam van de
wandelvierdaagse in de Ardennen?
3 Hoe heet het kasteel nabij Dinant?
4 Wat is het meest beroemde stadje
van de Ardennen?

Bezoek ons ook op:

5 Welke functie heeft dit bouwwerk
9 Welke naam mogen de bieren
in Strépy-Thieu?
van Chimay, Orval en Rochefort
6 De Ardense rotsen zijn heel geschikt
dragen?
voor deze outdoor activiteit
10 Hoe heet de testtour waar
7 Welk museum in Luik werkt nauw
Henriëtte en Erwin aan
samen met het Parijse Louvre?
deelnamen?
8 Welke distilleerderij maakt van
11 In welke maand wordt de Slag
tien kilo vers fruit likeur?
bij Waterloo herdacht?

facebook.com/belgietoerisme
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twitter.com/belgietoerisme website walloniebelgietoerisme.be
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