
ONTDEK DE

2022

Wandelen en fietsen

Je eigen micro-avontuur

De Ardennen: lekker dichtbij

Ardennen



2 | Wallonië 2022 Wallonië 2022  | 3  

INHOUD

Uitgever Wallonië België Toerisme, J. Henneke, Jansweg 1, NL-2011 KL Haarlem, informatie@wbtoerisme.nl, visitwallonia.be

Redactie H. Avontuur – V. Croce - C. Droppert – J. Henneke - I. Nieboer (projectredactie) – E. Roest - F. Schook   

Vormgeving en druk New Skool Media, Amsterdam, newskoolmedia.nl | Publicatienummer D/2021/9186/33   

Coverfoto Kasteel van Montaigle © WBT-B. d’Alimonte

Verrast door Wallonië 
Als je voor het eerst echt op reis gaat in 
Wallonië en de Ardennen

Spa is een wereldstad!
Unesco-vermelding geeft Spa weer de flair 
die het verdient 

Proeven van het land
Hans Avontuur savoureert streekproducten, 
gemaakt met liefde en vakmanschap 

Beelden die je bijblijven
Drie bloggers doen op Instagram verslag van 
hun reis door Wallonië. Hun prachtige foto’s 
vertellen het hele verhaal

Fietsen langs Unesco-erfgoed
Hans Avontuur fietst in drie etappes van het 
ruwe urban Charleroi naar lieflijk Durbuy

Wandelen langs kastelen
Wandelingen die je langs mooie plekken én 
weelderige kastelen leiden

5x Droomplekken in zuidelijk België
Blijf een nachtje slapen om extra van je 
verblijf te genieten

Met 3 generaties naar de Ardennen
Welke leeftijd je ook hebt, er is altijd iets  
te ontdekken in de Ardennen, merkte  
Jeroen Henneke op. Hij ging met zijn gezin 
en zijn ouders op stap

Puzzel 
Doe mee en win de reisgids Ardennen van 
time to momo

Een andere wereld, net over de 
grens. Als je een dag of langer 
afreist naar Wallonië voel je 
je al ver weg. Het fijne van 
het zuiden van België is dat je 
er zo kunt zijn. De Belgische 
Ardennen ken je misschien? 
Dit deel is de ultieme regio om 
lekker actief te zijn en om tot 
rust te komen. Er valt meer te 
ontdekken. Reis mee naar de 
mooiste steden en locaties, naar 
sfeervolle verblijfsadressen en 
tot de verbeelding sprekende 
wandelingen. Reisjournalisten, 
bloggers, Instagrammers en 
anderen gingen je voor. Zij delen 
hun mooiste plekjes, de beste 
restaurants en streekproducten 
en stapten op de fiets door 
onontdekte regio’s. Met 
hun insidertips willen we je 
nieuwsgierigheid prikkelen om 
zelf op avontuur te gaan in deze 
veelzijdige vakantieregio. Zo 
dichtbij en toch zo anders.  
Ga je mee?

OP MICRO-
AVONTUUR  
IN WALLONIË
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Wat bracht je naar de Belgische Ardennen?
‘Samen met een fotograaf en een cameraman 
zijn we naar de Ardennen gereisd voor het ma-
ken van een promotiefilm. Mijn reisavontuur 
begon achter mijn bureau. Als art director had 
ik vooraf de locaties uitgezocht en aan elkaar 
geregen. Ik werd nieuwsgierig naar hoe die 
prachtige locaties er in het echt zouden uitzien.’ 

Was de regio bekend voor je?
‘Ik was er nooit écht geweest. Ik kon me dus 
volledig laten verrassen. Eenmaal ter plaatse 
kwamen de Ardennen op me over als een enor-
me achtertuin. Nooit verwacht dat er zo dichtbij 
zo veel groen aan bossen en platteland te ont-
dekken viel. Ook de gezellige dynamiek in de 
steden verraste me.’

Wat heb je zoal gezien?
‘In Namen en Dinant hebben we onder andere 
de citadellen gezien. Ik werd heel vrolijk van de 
gezelligheid op de pleinen, zoals in Namen op 
het sfeervolle Place du Marché aux Légumes. 
De kathedraal Saint-Aubin kreeg mede dankzij 
het prachtige marmeren interieur een rol in de 
film. Ook zijn we door de omgeving gereisd. De 
abdij van Maredsous was zo indrukwekkend. 
Alleen al door de enorme omvang ervan. Een 
rondleiding bracht ons door de tuinen en langs 
de boerderij waar ze koeien houden voor de 
kaas. Die smaakt natuurlijk lekker bij het bier 
van de abdij. Met onze drone zijn we tussen de 
torenspitsen van de kerk doorgevlogen. Een 
super shot dat ook het groen rondom de abdij 
laat zien.’

VERRAST DOOR 
DE Ardennen

‘Ik rijd er doorheen richting het zuiden.’ Deze opmerking  
hoor je vaak als het over Wallonië en de Ardennen gaat.  

Dat gold ook voor Max van den Berg. Tot hij via een opdracht 
naar de regio afreisde. Max vertelt met aanstekelijk  

enthousiasme hoe de Ardennen hem raakten. 
TEKST: ILONA NIEBOER  |  FOTO’S: FEMQUE SCHOOK

Wat vond je het allerleukste? 
‘Een echte eyecatcher vond ik het cultuur-
centrum Le Delta op de oevers van de Samber. 
Het volledig gerenoveerde pand heeft binnen 
een trap in de vorm van een D die naar de naam 
verwijst. Dat vond ik een geweldige vondst van 
de architecten.’

En wat het meest onverwachte van je reis?
‘Ik werd echt verrast dat je zo dicht bij huis in 
een compleet andere wereld terechtkomt. Het 
kasteel van Walzin ligt bijvoorbeeld hoog op een 
rots aan de Lesse-rivier. Gewoonweg schilder-
achtig. Die mooie ligging was perfect om met 
de drone te filmen. Verder kwamen we langs 
prachtige velden vol graan, wuivend in de wind. 
Het toeren over landwegen gaf me een gevoel 
van vrijheid. Na elke bocht wachtte er iets an-
ders. De ene keer een leuk restaurant en dan 
weer een mooi uitzicht of een verstild bos. Juist 

dat onverwachte en verrassende maakte dat ik 
loskwam van m’n dagelijkse leven. Bij mij kwam 
een kinderlijke nieuwsgierigheid naar boven.’

Als je terug zou gaan naar de Ardennen  
wat wil je dan bezoeken? 
‘Ik heb al besloten om terug te gaan. Met m’n 
vriendin lekker rondslenteren en de tijd nemen 
voor Namen en Dinant. Vooral geen haast heb-
ben ergens te komen en maar zien waar we uit-
komen. Vertraagd reizen, dat is pas vakantie.’ •

Hotel-restaurant Château de 

Namur. De weg ernaartoe is al 

schitterend, evenals de ligging. 

Het opleidingsinstituut is een 

stijlvol hotel waar je ervaart  

dat horeca echt een vak is. 

chateaudenamur.com

Restaurant Les 7 Meuses. Vanaf 

het terras heb je een waanzinnig 

uitzicht op de vallei. Toen het 

zonnetje doorbrak en het dal in 

het licht baadde, kon ik blijven 

kijken. les7meuses.be

Brasserie du Quai. Prachtige plek 

op de oever van de Maas met 

geweldige gerechten. Voor een 

ultiem vakantiegevoel. 

brasserieduquai.be

Les Mougneûs d’As. Een hidden 

gem op een pleintje in Dinant 

waar je kan kiezen uit vier of vijf 

gerechten, lekker eenvoudig maar 

verrassend goed. Ik at er een 

heerlijke citroentaart.

lesmougneusdas.be

Max van den Berg 

is art director bij 

marketing- en 

reclamebureau 

Alterego. Hij 

maakte met een 

creatief team een 

promotiefilm voor 

VisitWallonia.be 

Bekijk de film via  

de QR-code:

Max’ tips

NAMEN & DINANT

‘ Bij mij kwam een kinderlijke 
nieuwsgierigheid naar boven’
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UNESCO ERFGOED

Bronwater is een geschenk 
uit de hemel. De regen die 
in de hooggelegen omge-
ving van de Hoge Venen 

valt, stroomt heel langzaam naar 
lager gelegen gebieden. Onderweg 
wordt het water op natuurlijke  
wijze gezuiverd en neemt het  
mineralen op. Rondom Spa komt 
het water aan de oppervlakte.

Spa is door het bronwater een  
van de bekendste plekken in de 
Ardennen. De Romeinen kenden 

de bronnen al. Spa raakte helemaal 
in zwang bij de beau monde van 
Europa nadat de Russische tsaar 
Peter de Grote er aan het begin van 
de achttiende eeuw neerstreek. De 
adellijken kwamen baden in het 
heilzame water en dronken het 
bronwater dat van nature koolzuur-
houdend is. Spa ontwikkelde zich 
tot een mondaine bestemming met 
luxe voorzieningen. De koperen  
baden van de thermen werden 
gevuld met bronwater. Het water 
en het koper gaan een verbinding 

Iedereen weet wat je bedoelt 
als je een glas Spa bestelt

JUMBO GOUDEN  
TICKET WINNAARS 
Frans en Katja uit Utrecht 

zijn de gelukkige winnaars 

van het Gouden Ticket 

waarmee ze een exclusief 

verblijf in Wallonië 

winnen. Aanleiding is 

het 100-jarig bestaan 

van zowel familiebedrijf 

Jumbo als het Circuit 

van Spa-Francorchamps. 

VisitWallonia.be verstrekte 

deze prijs. De winnaars 

gaan in augustus 2022 

genieten van een culinair 

diner in Luik, een bezoek 

aan brouwerij La Chouffe 

en een overnachting in een 

luxe Hymer camper. Heel 

speciaal zijn de VIP-tickets 

voor de Grand Prix van 

Spa-Francorchamps in 

2022. Als Formule 1-fans zijn 

ze daar heel blij mee! 

aan die voor een heilzame werking 
zorgt. De adellijken namen hun  
intrek in gerieflijke hotels en be-
zochten het casino – een van de 
oudste van Europa. Ze flaneerden 
door de straten en het parkje van 
Sept Heures. De bosrijke omgeving 
leende zich voor jachtpartijen. Het 
waren de hoogtijdagen van Spa.

Nog steeds is Spa de wereldhoofd-
stad van het minerale water. De 
grandeur van weleer zie je terug  
in de historische gebouwen. Je  
wandelt langs bronnen en fon-
teinen als je het stadje bezoekt. 
Een van de mooiste is de Peter de 
Grote-bron. Deze is gemakkelijk 
bereikbaar in het gebouw van het 
toeristenkantoor in het centrum. 
Je kan er je flesje met bronwater 
vullen. Het centrum is nog steeds 
sfeervol en levendig met winkel-
straten waar je ook cafeetjes en 

restaurants tegenkomt. Spa is  
met de tijd meegegaan. Al zijn de 
thermen gemoderniseerd, nog 
steeds kan je een behandeling in 
de koperen baden reserveren. En 
in het Parc des Sept Heures zie je 
geen flanerende stelletjes van adel 
meer. Wel is er iedere zondagoch-
tend een grote rommelmarkt met 
vintage spullen waar jong en oud 
op afkomen.

Een bezoek aan het stadje kan niet 
zonder een bezoek aan de bronnen 
in de omgeving. De ‘bronnenwan-
deling’ is favoriet en leidt je door 
bossen en langs stroompjes naar 
bronnen zoals die van Barisart en 
Géronstère. Zo vul je gemakkelijk 
een weekendje weg om jezelf weer 
op te laden. Of, zoals de Belgen zo 
mooi zeggen, te herbronnen. Waar 
kan dat beter dan in wereldwater-
stad Spa? •

Sinds de zomer van 
2021 is het stadje 

Spa op de Unesco 
werelderfgoedlijst 

gezet als onderdeel 
van historische 

kuuroorden van 
Europa. Samen 

met o.a. het Duitse 
Baden-Baden, het 

Franse Vichy en 
het Britse Bath.

Statig Spa
Iedereen kent Spa: zou deze uitspraak waar zijn? 
Misschien kent niet iedereen het stadje zelf, maar wel het 
wereldberoemde bronwater. Een bezoek aan Spa blijft 
heilzaam want een ‘spa’ is ook synoniem voor wellness. 
Tijd voor een ontdekking in dit bijzondere stadje. 
TEKST: ILONA NIEBOER  |  FOTO’S: E. MARTIN-FIGAROPHOTO, JUMBO, SHUTTERSTOCK, WBT-R. DE LA RIVA 
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Zwervend door de heuvels 
onder de stad Mons 
probeer ik het gebied een 
beetje te plaatsen. De 

wereld golft tot voorbij de horizon. 
Het landschap zo vriendelijk, dat er 
altijd een glimlach overheen ligt. 
En telkens als dat eentonig dreigt 
te worden is er een verrassing: een 
prachtig kasteel, een vergezicht, 
een droomdorp. Ik ben op zoek naar 
pure schoonheid en authentieke 
mensen. In het buitengebied van 
het robuuste stadje Walcourt 
raak ik in gesprek met Martine 
Vanliefferinge. Zij realiseerde 
in de jaren tachtig haar droom: 
een ambachtelijke chocolaterie. 
Ze produceert er niet alleen de 
lekkerste pralines, maar ontvangt 
er ook graag gasten. ‘Dat zoeken 
de mensen die naar onze streek 
komen’, zegt Martine. ‘Persoonlijk 
contact. Of dat nou bij een imker is, 
bij een sterrenkok, een geitenboer 
of bij ons in de chocolaterie.’

Kastelen en meren
Het springt misschien niet meteen 
in het oog, maar juist die eerlijke 
ongepolijste ervaringen maken 

deze streek zo bijzonder. Op de een 
of andere manier is dit stukje België 
tussen Mons en de Franse grens 
altijd een beetje aan de aandacht 
ontsnapt.
Ik reis en geniet. Dit is precies 
zo’n landschap waar je vooraf 
op hoopt. Met kleine weggetjes, 
verstopte hoeken en af en toe een 
steile afdaling of klim. Ik passeer 
kastelen zoals die van Merbes-
le-Château, Solre-sur-Sambre en 
Fosteau. Ik rijd langs de stuwmeren 
van l’Eau d’Heure en neem de tijd 
op het terras in Chimay, bekend om 
zijn kasteel en verderop gelegen 
klooster; inderdaad, die van het 
bier.

Trotse brouwer
De meeste bezienswaardigheden 
onderweg zijn kleinschalig en 
zonder al te veel pretenties. 
Slingeren door het heuvelland 
zelf is groots genoeg. Het reliëf 
is gevormd door riviertjes als de 
Sambre, Thure en Hantes. Af en toe 
staat er een verdwaalde kapel aan 
de weg. Meestal netjes opgepoetst, 
soms overgelaten aan de genade 
van de tijd.

Daar is de Brasserie des Fagnes, één 
van de brouwerijen in het gebied 
en ook een geliefd restaurant. 
Brouwmeester Luc Piron is trots 
op zijn bieren: ‘We doen niet 
aan moderne smaakjes, maar 
concentreren ons op de kwaliteit 
van bijvoorbeeld het blond bier, 
dat al jarenlang geliefd is. Juist de 
traditie is onze kracht.’

Schoonheid en allure
Dit is de Viroinval, een van de 
mooiste valleien van Wallonië. Ik 
rijd heuvel op, heuvel af. En beland 
als vanzelf in Vierves-sur-Viroin, 
één van de vijf Plus Beaux Villages 
de Wallonie die de streek rijk is. Een 
rondje door het dorp laat er geen 
twijfel over bestaan. Met dank aan 
het kasteel hebben de huizen een 
zekere allure gekregen. Het is niet 
ver meer naar mijn standplaats 
Lompret, waar ik vanavond zal 
aanschuiven voor een regionale 
specialiteit: escavèche, ingelegde 
forel met brood en frites. Maar 
eerst klim ik naar het uitkijkpunt 
boven het dorp. Nog even en de zon 
legt een extra laagje schoonheid 
over het landschap. •

LEKKER NAAR 
LOMPRET

Proeven van streekproducten

In het diepe zuiden van Henegouwen en Namen slingeren de 
weggetjes door een land van vergeten schoonheid. Het is er klein 

en stil. En de producten die je koopt bij de makers zelf, zijn om van 
te smullen. Het moet alleen nog worden ontdekt. 

TEKST EN FOTO’S: HANS AVONTUUR
Reisjournalist Hans 

Avontuur: ‘De schoonheid 
van Wallonië zit ‘m voor 
mij in het ongepolijste 

karakter. Er zijn nog tal 
van gebieden waar het 

toerisme bescheiden 
is en je het gevoel 

krijgt dat je iets aan 
het ontdekken bent. 

Inclusief onverwacht 
leuke, authentieke 

eet- en slaapadressen.’ 
hansavontuur.nl

VIROINVAL



10 | Wallonië 2022 Wallonië 2022  | 11  

Drie Instagrammers reisden door Wallonië.  
Ze plaatsten hun foto’s en video’s in hun stories en berichten  

van Instagram en Facebook. Alle drie maakten  
prachtige beelden, elk in hun eigen unieke stijl. Een kleine  

greep uit het moois dat ze maakten.

SOCIAL MEDIA

MONS (BERGEN)

Sfeerblogger ELIANE ROEST maakte 

samen met haar dochter een roadtrip door 

de Ardennen. Ze toerden onder andere 

naar Namen en Orval, bekend van het 

bier. Op een lichte manier en met een 

vleugje humor laat ze de Ardennen zien. 

‘We verbaasden ons over de veelzijdigheid 

van deze regio. Vijf dagen zijn we non-stop 

getrakteerd op de mooiste kunst, cultuur 

en natuur.’

CLAIRE DROPPERT is actief op Instagram als reis- en natuurfotograaf. 

Haar beelden stralen rust en eenvoud uit. Op een unieke manier 

legt ze de stilte van landschappen vast. Haar beelden maakte ze in 

dierenpark Pairi Daiza en in de landelijke omgeving van Henegouwen. 

‘We genoten van stilte en rust in heuvelachtige landschappen. 

Kastelen, de historische stad Tournai en de streetart in Mons plus het 

sprookjesachtige Pairi Daiza: deze regio heeft zoveel te bieden!’

VINCENT CROCE werkt als natuur- en outdoor 

fotograaf. De grootsheid en pracht van de 

natuur legt Croce vast in zijn foto’s en video’s. 

De Ardennen lenen zich daar perfect voor, 

ervoer Croce. ‘Er zijn van die plekken die zich 

bij uitstek lenen voor een bezoek in de herfst. 

De uitbundige kleuren, uitgestrekte bossen, 

verrassende landschappen vormen samen 

met authentieke knusse dorpjes en stadjes het 

perfecte decor voor het ultieme herfstgevoel.’

@Vincentcroce@Elianeroest

@Claireonline

Such an 
amazing 

sight!
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Mijn vertrekpunt Charleroi werd nog 
niet zo lang geleden uitgeroepen 
tot de lelijkste stad van Europa. 
Het bleek perfecte publiciteit. De 

belangstelling was gewekt en bezoekers wilden 
die zogenaamde lelijkheid wel eens met eigen 
ogen gaan bekijken. Ondertussen gebeurde er 
ook iets met de inwoners zelf. Vooral de jonge 
Carolo’s, zoals de locals worden genoemd, 
ontdekten de ziel van hun stad.

De industrie in Charleroi en omgeving gaat veel 
verder dan het vraagstuk mooi of lelijk. Het 
zit tot diep in de vezels van de samenleving. 
Van de gloriedagen in de 19de eeuw tot het 
verval dat de stad in de ellende stortte. Ik fiets 
voorbij aan gesloten hoogovens, kanalen en 
verlaten fabrieksterreinen. De natuur heeft het 
overgenomen. Waar eens de stoomketels een 
hels kabaal produceerden, fluiten nu de vogels.

Trappend door rust
Eenmaal weg van de Samber, ooit de 
belangrijkste waterweg van de industrie, 
wordt het landschap leger en leger. Het 

fietspad volgt de kaarsrechte RAVeL-route 
over een voormalige spoorlijn. Het klimt en 
daalt geleidelijk. Trappend door de rust, is 
het moeilijk voor te stellen dat de komst van 
de trein destijds een revolutie was, zoals het 
internet dat is voor onze tijd. Plots kwamen 
steden binnen bereik, konden mensen reizen. 
Zelfs tot aan zee.

Langs de nieuwe fietsroute zijn tal van Unesco 
monumenten te vinden zoals Le Grand-Hornu, 
de scheepsliften en belforten of klokkentorens. 
Eigenlijk zou het landschap van de Condroz, 
de streek waar ik nu doorheen fiets, ook 
op de Werelderfgoedlijst moeten staan. 
Lege weggetjes voeren me langs velden vol 
aardappels, maïs, gras en tarwe. Een wereld van 
perfecte harmonie. Bij de Abdij van Maredsous 
proef ik van de streek. Bier, kaas en brood. Zo 
lekker.

Fietsen voor iedereen
Door de komst van de RAVeL-routes en de 
elektrische fiets, is het een stuk eenvoudiger 
geworden om door de Ardennen te trappen. 

OVER 
RECHTE 

LIJNEN EN 
KROMME 

PADEN
De nieuwe Unesco fietsroute is 500 kilometer lang en gaat  

langs het mooiste erfgoed van Wallonië. Drie etappes, gedownload 
via een speciale app, brengen me van de ontmantelde hoogovens 
rond Charleroi naar het lieflijke Durbuy. Dwars door de natuur.

TEKST: HANS AVONTUUR  |  FOTO’S: HANS AVONTUUR EN WBT-C. VANDERCAM

Reisjournalist  

Hans Avontuur 

(what’s in a name) 

schrijft voor 

diverse media. In 

zijn special over 

Wallonië en de 

Ardennen voor het 

online magazine 

Wideoyster vind je 

een langer artikel 

met schitterende 

foto’s over zijn 

belevenissen als 

fietser en andere 

artikelen: 

UNESCO FIETSROUTE

>
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Je hoeft geen superfietser meer te zijn om van 
vallei naar vallei te gaan. 
Ondertussen rijd ik het Unesco Global Geopark 
Famenne-Ardenne binnen, een gebied dat 900 
vierkante kilometer groot is en vooral bekend 
staat om zijn mooie grotten. De toppen worden 
er hoger, de dalen dieper. En op de flanken 
maken de landerijen steeds vaker plaats voor 
dennenbossen.

Meest geliefde stadje
Mijn eindpunt Durbuy is één van de meest 
geliefde plekken in het geopark én een ideale 

etappeplaats op de fietstocht. Met dank aan 
het kasteel, het compacte centrum met zijn 
smalle straatjes, de bruggen over de Ourthe, de 
uitkijkpunten op de bergen rondom en de goede 
restaurants. Vanaf hier duikt de nieuwe Unesco 
fietsroute dieper de Ardennen in.

Ik heb de fiets bij het hotel geparkeerd, de 
bagage op mijn kamer gelegd en wandel over 
eeuwenoude keien langs natuurstenen huizen 
met leistenen daken. Vanavond schuif ik aan 
voor een diner bij een toprestaurant. Veel 
mooier wordt het leven niet. •

UNESCO FIETSROUTE 
Bikepacking over de Unesco-route 

dwars door Wallonië is ideaal om 

je langzaam voort te bewegen en 

tegelijkertijd veel te zien. De Unesco-

route is onderverdeeld in etappes. 

Op visitwallonia.be/unescoroute 

staan alle etappes beschreven. Wil  

je delen van de route gaan fietsen, 

kies dan op je mobiel via de website 

de etappe uit. Deze opent vervolgens 

in de app Cirkwi waar je de 

routekaart en de beschrijving krijgt 

en de route kan downloaden. 

Praktisch
De route

• 500 kilometer verdeeld in 

11 etappes

• Etappes variëren van  

20-70 kilometer

• Routes uitgezet via groene, 

vlakke routes van RAVeL  

en knooppuntsystemen

• Geschikt voor een dag, een 

weekend en meerdaagse 

fietsvakantie

• Inclusief bezoektips, 

eetadresjes en 

overnachtingsadressen

Keurmerk ‘Fiets Welkom’

In Wallonië en de Ardennen vind je 

het label ‘Fiets Welkom’. Je treft het 

logo aan bij diverse accommodaties. 

Het aanbod omvat hotels, B&B’s, 

campings, vakantiehuisjes en 

jeugdherbergen. Ook musea en 

restaurants bieden voorzieningen en 

services voor fietsers zoals stallings- 

en reparatiemogelijkheden.

UNESCO FIETSROUTE

Bijzonder: de dichtheid 
aan kastelen is nergens 
zo hoog als in Wallonië! 
Niet zo gek dus dat er 

prachtige wandelroutes langs deze 
pareltjes zijn. Neem bijvoorbeeld 
het kasteel van Modave vlakbij Huy 
in de provincie Luik. De ligging op 
een hoge rots maakt de wandeling 
ernaartoe al meer dan de moeite 
waard. Stap je vervolgens naar 
binnen dan leidt een audiogids je 
langs rijkelijk gedecoreerde kamers. 
Dagdroom van vervlogen tijden  
als je in de tuinen rondom en de 

met bomen geflankeerde wegen 
wandelt. Vanaf het kasteel kan 
je een lekkere wandeling van 
zeven kilometer maken om het 
domein en de omgeving verder te 
ontdekken. 

Burchten en ruïnes 
Er zijn meer van deze wandelingen. 
Ten zuiden van Namen ligt het 
authentieke plaatsje Falaën. Vlakbij 
vind je de tot de verbeelding 
sprekende ruïne van Montaigle. 
Vanuit het lommerrijke dorp, waar 
je vast een blik in de kerk en op de 

middeleeuwse kasteelhoeve wilt 
werpen, vertrekt een wandeling 
van zo’n acht kilometer. De route 
voert langs schilderachtige plekjes 
aan de Flavion-rivier en steile 
rotswanden. Het klimmetje naar 
de ruïne heb je graag over voor het 
geweldige uitzicht. Een derde tip is 
de wandelroute langs de Ourthe-
rivier die via het bos naar de ruïnes 
van het middeleeuwse kasteel van 
Logne leiden. Met wat fantasie 
zie je middeleeuwse wachters 
staan op wat nu een ruïne van de 
versterkte burcht is. De burcht ligt 
strategisch op een smalle rots van 
zestig meter hoog. Je weet met dit 
prachtige uitzicht op de Ourthe-
vallei met de stromende rivier, 
bossen en kalksteenrotsen: dit zijn 
de Ardennen ten voeten uit. •

PRIKKEL JE 
VERBEELDING

Combineer natuur en cultuur

Wandelen wordt steeds populairder en dat is niet voor niets.  
Je werkt aan je gezondheid en je ziet mooie natuur om je heen. Dat geldt  
zeker als je wandelt in de groene heuvels van de Ardennen of het weidse 

platteland van Wallonië. Extra bijzonder zijn de wandelroutes langs  
kastelen. Daarmee combineer je natuur en cultuur.

TEKST: ILONA NIEBOER  |  FOTO: WBT-D. KETZ

WANDELEN

MEER WANDELEN? 

Alle wandelroutes inclusief afstand, niveau en download vind je op onze website. 

Met een tool selecteer je routes van jouw wensen. visitwallonia.be/wandelen
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ACCOMMODATIE

droomplekkendroomplekken
Je vakantie begint met een goede accommodatie. In Wallonië 

en de Ardennen zijn het aanbod en de prijs-kwaliteitverhouding 
dik in orde. Je geniet er elk seizoen van buitenland dichtbij. 

Bijzondere slaapadressen waar je heerlijk tot rust komt. 
TEKST: ILONA NIEBOER

ZUID-BELGIË

Lekker op jezelf 
Je heerlijk terugtrekken in de natuur in een ‘eigen’ 
huis. Samen met je gezin of in een groep. De keuze 
aan vakantiehuizen in Wallonië en de Ardennen 
is enorm. De vrijheid die je hebt plus het comfort 
maken deze vorm van vakantievieren zo populair. 
Kies voor een huis dat past bij het seizoen én bij 
het gezelschap. Reis je bijvoorbeeld met familie en 
aanhang en wens je volop ruimte, dan is La Ferme 
d’en Haut ➊ een aanrader. De oude vierkantshoeve 
biedt plaats aan zestien personen. Zoveel mensen, 
zoveel wensen. De jonge gasten leven zich uit op 
de buitenspeelplaats met pingpongtafel en het 
speelveld, terwijl volwassenen misschien liever de 
sauna ingaan. 

Vanuit je tent zo het water in 
Reis je met eigen caravan of tent, dan zijn 
campingstandplaatsen perfect. Je bepaalt zelf je 
uitzicht. Wil je je omringen met bomen of sla je graag 
je tentharing in de grond naast een riviertje? In de 
Ardennen wemelt het van fijne campings direct aan 
het water. Zoals die van Camping Benelux ➋, waar je 
je tent installeert op de oever van de Semois.

Koffers uitpakken en klaar
Voor een gezinsvakantie zijn vakantieparken en 
huuraccommodaties op campings een prima plek 
om te vertoeven. Je hoeft alleen maar je spullen uit 
te pakken en je vakantie is begonnen. Bij Landal 
GreenParks bij de Meren van Eau d’Heure is de 
Nederlander Floris van Veen parkmanager. Volgens 
hem is de kracht van dit grootste merengebied van 
België de rust en de ruimte. “De bungalowparken 

van Landal in Wallonië liggen ideaal voor gasten 
die daar naar op zoek zijn. De groene omgeving 
leent zich heerlijk om er lekker samen op uit te 
gaan of een activiteit te ondernemen.” Een andere 
aanrader is Mon Lit dans l’Arbre ➌. Zoals de Franse 
naam aangeeft slaap je er in de bomen. Ze bieden 
boomhutten van verschillende grootte aan. Elke hut 
is anders en heeft zijn eigen bijzondere inrichting. 
Ook op dit verblijfsadres merk je dat je met duurzaam 
vakantievieren niets inlevert qua comfort en sfeer. 
Integendeel!

Je lekker laten verzorgen
Voor een heerlijk weekeinde weg met je partner, 
vriend of vriendin is een hotel of een bed & breakfast 
ideaal. In Wallonië en de Ardennen heb je een ruime 
keuze. Een aanrader is het ecohotel Les Sorbiers ➍ 

in Hastière met een geweldige ligging aan de 
Maas. Vroeger was het vakantiedomein – met een 
natuureilandje – in handen van een adellijke familie. 
De kamers hebben bewust geen tv om je de ruimte 
te geven voor ‘ontprikkeling’. In het uitstekende 
restaurant maken ze vooral streekgerechten. Je krijgt 
verse producten uit eigen moestuin voorgeschoteld. 
Ook als fietser ben je er zeer welkom.

Verlang je naar de persoonlijke benadering van een 
bed & breakfast op het platteland van de Ardennen? 
Kies dan voor het huis met gastenkamers van Au 
Bord de la Source ➎ aan de rand van een dorpje. 
Vlakbij Soy kijk je uit over weiden en akkers van 
de vallei van de Aisne. Het natuurstenen huis 
dateert van de vorige eeuw en heeft een romantisch 
landelijke stijl die rust en gastvrijheid ademt. •

BEKIJK MEER
Alle genoemde 

accommodaties vind 

je op onze website. 

Typ in het zoekveld 

de naam in. Het 

volledige aanbod van 

accommodaties vind 

je op visitwallonia.be/

overnachten

➋➋

➎➎ ➍➍

➊➊ ➌➌
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Ondanks de drukke schema’s van iedereen, hebben wij de  
mooie traditie om één keer per jaar met familie op stap te 
gaan. Mijn familie is met acht personen klein. De uitdaging 
om een datum te kiezen is groter bij mijn schoonfamilie, die 

bijna veertig personen telt. Op tijd plannen maken én een veelzijdige 
bestemming kiezen zijn een must.  

Voor ons zijn de ingrediënten van een geslaagde familiereünie: verblijven 
in de natuur, lekker eten en drinken, actief bezig zijn en historische steden 
ontdekken. Quality time met de familie staat voor ons allen voorop en 
vormt de rode draad tijdens onze gezamenlijke vakanties. 
Het programma is meestal een mix. Sommige onderdelen doen we met 
zijn allen en voor sommige activiteiten splitsen we de groep. Oma van 
96 gaat niet meer kajakken en mountainbiken. Juist van lekker eten met 
de kinderen en kleinkinderen geniet ze met volle teugen. We kozen al 

meerdere keren voor de Belgische Ardennen. In deze streek zijn 
historie, gastronomie en natuur volop aanwezig. We kunnen 

er lekker naar buiten. Een tweede voordeel is dat de 
reisbestemming lekker dichtbij is. En dat vinden we 

wel zo prettig, op veel toeristische plekken werken 
Nederlandstalige medewerkers. De Ardennen 

bieden bovendien een uitgebreid en kwalitatief 
goed aanbod van vakantiehuizen voor kleine 
en grote groepen. Ook kiezen we soms voor 
campings. Het grote voordeel daarvan is dat 
iedereen zelf kan kiezen uit uiteenlopende 
huuraccommodaties,  
kampeer- of camperplaatsen.
Tijdens onze familiereünies nemen we 
echt de tijd voor elkaar. Niemand moet 
iets en alles is mogelijk. We zijn met drie 

en zelfs met vier generaties op pad geweest: 
voor ons zijn het echt waardevolle vakanties 

waaraan we onvergetelijke herinneringen 
koesteren. Nu ik werkzaam ben voor Wallonië 

zie ik nog beter de meerwaarde van deze 
vakantiebestemming in. Dat draag ik graag uit. Ik 

gun het iedereen om een mooie tijd met naasten in de 
Ardennen te beleven. •

Quality time in de Ardennen 

&BIJZONDER     
    WAARDEVOL

Jeroen Henneke 

werkt bij Wallonië 

België Toerisme. 

Regelmatig is hij te 

vinden in Wallonië, 

zowel voor zijn  

werk als privé.
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In samenwerking met

Uitstapjes met de trein, de fiets of te voet

Van Waterloo naar La Louvière

Reizen 
zonder  
auto

34km MOEILIJKHEIDSGRAAD

De Unesco- 
fietsroute 
Etappe 3 : van Binche naar Thuin
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Van 5 tot 10 km

20 wandelingen   
in Wallonië

La Wallonie en 
camping-car

Wallonië met 
de camper

Wallonië met 
de camper

Carte à télécharger

Download de kaart

Wallonië met de camper
Kaart met camperplaatsen 

Reizen 
zonder auto

Fietsen langs  
Unesco-erfgoed

20 gevarieerde 
wandelingen

OP PAD MET ONZE DOWNLOADS

1.  Frans woord voor Ardenner ham.

2.  Welk erfgoed staat centraal in deze 

fietsroute dwars door Wallonië?

3.  Naam van Belgische specialiteit.

4. Naam van middelgebergte in 

Wallonië.

5.  In deze plaats vind je én een 

kasteel én de brouwerij van bekend 

trappistenbier. 

6.  Hans Avontuur proefde van  

deze streek.

7.   Waar is Spa onder andere wereld-

beroemd om?

8.  Van deze drank worden in Wallonië 

meer dan 500 soorten gebrouwen.

9. Activiteit die steeds populairder 

wordt in Wallonië en de Ardennen.

10. Populaire watersport in de 

Ardennen.

11. Voel je …… in Wallonië!

12. Deze activiteit ondernemen de 

meeste mensen in de Ardennen. 

13. Geliefde stad voor een stedentrip 

op een half uurtje van de 

Nederlandse grens.
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Los de puzzel op en verzamel de 
letters voor de oplossing! 

Vul je oplossing in  
op visitwallonia.
be/puzzel en maak 
kans op één van 
de 10 reisgidsen 
‘Ardennen’ van 
time to momo 
t.w.v. €19,95! Met 
40 beschreven trips 
krijg je verrassende 
en praktische 
reistips voor onze 
vakantieregio. 

PUZZELENCOLUMN

1 2 4 53 6 7 8 11109 12 13

Los op en win!



Laat je verrassen door het leukste buitenland dichtbij

Wallonië en de Belgische Ardennen bieden een aantrekkelijke combinatie van 
ongerepte natuur, historische steden en een gastronomie van wereldklasse. 
Duik in de indrukwekkende geschiedenis en bezoek een van de vele kastelen, 
geniet van een afwisselend landschap van heuvels of gemoedelijk platteland 
via wandel- en fietsroutes. Proef van Belgische specialiteiten die met zorg en 
liefde zijn gemaakt. Dicht bij Nederland vind je alle ingrediënten voor een 
fijne vakantie. Of je nu alleen, met je partner, je gezin of met vrienden reist.

Bezoek ons ook op:

 facebook.com/belgietoerisme  
 instagram.com/wallonie.ardennen
 

Voel je 
ver weg!

Beleef Wallonië en de Ardennen !
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