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Naams Haspengouw,
vlaktekastelen
Langs de hele route volgen prachtige vlaktekastelen elkaar op in de grote vlakte van Naams
Haspengouw, een van de graanschuren van het land.
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1. Het Kasteel van Corroy-le-Château
Corroy-le-Château, opgenomen als belangrijk erfgoed van Wallonië, is een van de best bewaarde
middeleeuwse vlakteburchten van Europa. Hij ontstond in de 13e eeuw, toen een donjon werd opgetrokken om het grondgebied in het zuiden van het hertogdom Brabant te beschermen. Philippe
van Vianden bouwde nog in dezelfde eeuw de machtige burcht, omringd door grachten. Aan de
andere kant van de ophaalbrug werden de woongebouwen in de loop der eeuwen verschillende
keren aangepast. Het kasteel is vandaag eigendom van Markies de Trazegnies.
Rue du Château de Corroy 4
5032 Corroy-le-Château
+32 (0)81 63 32 32
www.corroy-le-chateau.com

Open op zon- en feestdagen van mei tot
september en elke zaterdag van juli en augustus, van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u.
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De Man van Spy
Het is een mooi verhaal en het fascineert nog altijd… Max Lohest
en Marcel De Puydt, twee jongeren die gefascineerd waren door
archeologie, ontdekten in 1886 beenderen in een grot. Ze waren
verschillend van deze van de homo sapiens maar gelijkaardig aan
deze die dertig jaar voordien waren gevonden in het Duitse Neanderthal: het was de ontdekking van de man van Spy. Met zijn
gedrongen en robuuste fysiek was deze mens uit de prehistorie
perfect aangepast aan het strenge klimaat dat toen heerste in
Noord-Europa. De Neanderthaler was een uitstekende jager en
had een intelligentie die min of meer vergelijkbaar was met de
onze: hij was allesbehalve dom en afgestompt zoals men hem
vaak voorstelt. Hij ontwikkelde een complexe cultuur en toch verdween hij van de aardbodem rond het jaar 28.000 voor Christus.
Het raadsel van die verdwijning is nog altijd niet opgelost. Het informatiecentrum is een mooie uitnodiging voor een kennismaking
met onze neef, de Neanderthaler.
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2. De Abdij van Floreffe

Rue du Séminaire 7
5150 Floreffe
+32 (0)81 44 53 03
www.abbaye-de-floreffe.be
Van april tot september elke dag rondleidingen om 13.30 u, 14.30 u, 15.30 u, 16.30 u en
17.30 u. In juli en augustus zijn er bijkomende
rondleidingen om 10.30 u en 11.30 u.

Het Belfort van Namen
De ‘Tour Saint-Jacques’, gebouwd op het einde van de 14e eeuw, maakte oorspronkelijk deel uit van de stadsomwalling. In de 16e eeuw werd de toren met
twee verdiepingen ingekort en kreeg een klokkentoren die de opening en sluiting van de stadspoorten aankondigde. Ook nadat de toren belfort werd, behield hij zijn defensieve aspect en hij is een getuige van de militaire architectuur
van de 14e eeuw. Het belfort van Namen is door Unesco opgenomen op de
Werelderfgoedlijst.
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Floreffe, een dorpje aan de oever van de Samber, zou een anoniem bestaan hebben gekend
zonder de verbazende abdij die de streek
domineert. Ze werd gesticht in 1121 en is gebouwd in romaanse stijl. Ze was getuige van
verschillende conflicten en werd meerdere
keren vernield en herbouwd, wat leidde tot
verschillende bouwstijlen. De laatste belangrijke aanpassing gebeurde in 1770, toen architect Dewez er een neoclassicistisch aspect
aan toevoegde. De molen-brouwerij, gelegen
onderaan de abdij, heeft van zijn kant zijn romaanse allure behouden. Het is een van de
zeldzame getuigen van de industriële architectuur van de 13e eeuw.
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De rotsen van Marche-les-Dames
Marche-les-Dames staat bekend voor
zijn rotsen en wordt vooral bezocht door
alpinisten. De plaats is ook op een trieste
manier in het nieuws gekomen vanwege de
tragedie die zich afspeelde op 17 februari
1934. Die dag besliste Koning Albert I, groot
liefhebber van alpinisme, om de beklimming
alleen aan te gaan. Zijn uitrusting leek helemaal niet op wat vandaag voorhanden is:
hij beschikte slechts over eenvoudige met
spijkers beslagen schoenen en hennepkoorden. De rotsen waren koud en vochtig, maar
dat kon de vorst niet deren, hij had al meer
prestigieuze beklimmingen uitgevoerd in de
Alpen. Toen er op het einde van de dag geen
nieuws kwam, ondernam het Paleis zoekacties. In de loop van de nacht werd het levenloze lichaam van de koning gevonden aan
de voet van de rotsen. De anomalieën in het
onderzoek en het gerucht dat een schot zou
gehoord zijn, voedden de theorieën over de
omstandigheden van de val…

Het Kasteel van Franc-Waret
Dit kasteel is een mooi voorbeeld van een Naams aristocratisch verblijf. Zoals andere kastelen uit de
17e eeuw in de streek, werd Franc-Waret opgetrokken met baksteen en blauwe steen. Het landgoed
van Franc-Waret is verfrist met thematische tuinen: aromatische planten, Engelse tuinen, Franse
tuinen… Het kasteel kan gehuurd worden voor evenementen..

3. Het Kasteel van Fernelmont
Het Kasteel van Fernelmont, omgeven door
een gracht, past wonderwel in het landschap
van Naams Haspengouw. Zijn portaaltoren
dateert van de 14e eeuw. Zijn halfcirkelvormige hoektorens maken het uniek in zijn soort.
De rest van het kasteel werd gebouwd in de
16e eeuw. Het vertoont een vierkantvorm en
de vier vleugels omgeven een binnenplein.
Er worden regelmatig tentoonstellingen van
moderne kunst georganiseerd.

Open op zondag, van 14 tot 17.30 u,
van juni tot eind oktober.

© WBT - P Pauquay

Rue des Combattants 77
5380 Fernelmont
+32 (0)81 81 25 39
www.chateaudefernelmont.be
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Te voet, rond de Abdij van Floreffe
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De weg voert je langs de Samber en zijn geschiedenis. Achter je domineert en straalt de
Abdij van Floreffe en dat doet ze al eeuwenlang. Deze oase van rust slaagt erin om buiten
de ratrace van de moderne wereld te blijven.
Onderweg merk je dat het industriële tijdperk
zijn sporen heeft nagelaten in het landschap.
De route volgt de rivier en passeert voorbij
oude rivierarmen en binnenhavens waar de
aken hun vracht laadden: glas van de Glacerie
de Floreffe, kalksteen of kalk. Vandaag lijkt de
vallei vredig maar stel je de tijd voor toen het
geluid en het stof van de steenkoolmijnen van
Floriffoux, Soye en Franière de rust verstoorden. Ook tijdens een wandeling kan je herinneringen ophalen...
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• Tip: breng zeker een bezoek aan de abdij.
• Moeilijkheid: geen, mooie wandeling langs
de Samber.

• Parking: sportcomplex van Floreffe.
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85 m

Floreffe

La Sambre

85 m
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• Bewegwijzering: wegwijzers met groene

Graphique
vélo Noville
rechthoek.

• Vertrek: aan het sportcomplex naar het
173 m

station en verder langs182
de
rue Rogier.
m
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Noville-les-Bois
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Met de fiets, in de omgeving van het Kasteel

van Fernelmont
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Deze route doorkruist mooie landschappen
in een vredig platteland. Nadat je de laatste
huizen van Noville-les-Bois bent gepasseerd,
kom je meteen op de paden van deze leuke
tocht. In Seron maakt de beek hier en daar
bokkensprongen in de weiden. Je komt nu bij
de Kasteelhoeve van Montigny: deze tocht
telt enkele verborgen schatten... In Hanret
doorkruist het traject Naams Haspengouw
om in Leuze een klein stukje te volgen van
de RAVeL die uit Namen komt. De terugkeer
brengt je langs enkele idyllische en rustige
hoekjes.

Noville-les-Bois

2.20 uur
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•S
 oort route: kleine plattelandswegen
en RAVeL.

•V
 ertrek: op het dorpsplein, ga naar de rue des
Combattants, links van de kerk.

• Type van fiets: klassieke fiets.

•P
 arking: dorpsplein van Noville-les-Bois.

•M
 oeilijkheid: een parcours zonder grote moeilijkheden op een weinig heuvelachtig terrein.

•B
 ewegwijzering: volg de wegwijzers met
driehoek en bruine bol.
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Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl - Dienst producten
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder
van WBT, Grasmarkt, 25-27 – 1000 Brussel • Coördinatie: A. Robert • Concept
en opmaak: Lielens. • Alle inlichtingen in deze brochure werden verzameld
met de grootste zorg maar worden louter ter informatie gepubliceerd. Deze
brochure is in geen enkel geval contractueel en de aansprakelijkheid van de
uitgever kan niet ingeroepen worden. Voor alle vergissingen, onopzettelijke
weglatingen of latere wijzigingen kan Wallonie Belgique Tourisme asbl niet
aansprakelijk worden gesteld.

Volg ons op
info@walloniebelgietoerisme.be
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informatie@wbtoerisme.nl
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