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Tussen Haspengouw en Maas,
maaslandse kastelen
Deze route vertrekt aan het kruispunt van de Maasvallei en het plateau van Haspengouw,
een streek beladen met geschiedenis en kastelen. De eerste burchten maakten plaats voor
de woonkastelen van de 16e en 18e eeuw. Na de feodale oorlogen moet het defensieve
aspect van de kastelen plaats ruimen voor grote vensters, lusttuinen… Deze route laat toe
enkele kastelen in typisch classicistische stijl te ontdekken.
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Boerderijen en dorpen in Haspengouw
Haspengouw wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine dorpen maar wordt gedomineerd door
grote landbouwbedrijven. Op het platteland zijn de vierkantshoeves de meest verspreide woonvorm.
Veel ervan hebben hun oorsprong in de middeleeuwen. Zij werden uitgebaat door religieuze ordes
of zij waren eigendom van de heren en hun familie. Sommige dorpen die een mooie bouwkundige
homogeniteit vertonen, zijn zeker een bezoek waard (Faimes, Limont…).

1. Het Kasteel van Waleffe
Het Kasteel van Waleffe, gelegen in de provincie Luik en geklasseerd als uitzonderlijk
erfgoed van Wallonië, werd gebouwd in zuivere classicistische stijl. De inrichting en het
meubilair, eveneens geklasseerd, zijn geïnspireerd door de smaak van de 17e eeuw. Het
kasteel heeft een U-vorm rond een voorplein.
De zijvleugels herbergen de bijgebouwen.
Voor de inrichting zocht men inspiratie bij de
gravures van de Franse tekenaar en architect
Daniel Marot: trompe-l’oeil-schilderingen met
exotische en denkbeeldige dieren, panelen in
Chinees rijstpapier, gemarmerde decors… Het
huidige kasteelpark verving de Franse tuinen
uit de 18e eeuw. Een 200 jaar oude haagbeukenlaan en een laan met lindes zijn de laatste
sporen van het oude park.
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Rue de Borlez 45 • 4317 Les Waleffes
+32 (0)19 56 60 34 • www.waleffe.com

Enkel voor groepen en op reservering.
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Kasteel van Fallais
Dit mooie classicistische kasteel werd gebouwd
op de ruïnes van een donjon uit de 12e eeuw, die
een toevlucht vormde voor de bevolking tijdens
raids van plunderaars die van de weg naar Trier
kwamen. Het kasteel ligt in een Engels park met
oude bomen en een vijver.
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De Abdij van la Paix-Dieu in Amay
De Abdij van la Paix-Dieu is een oude cisterciënzerabdij voor zusters die gesticht werd in de 13e eeuw.
In 1997 begon een lange renovatie die de abdij een nieuw leven gaf. Vandaag bevindt zich tussen de
muren van rode baksteen en kalksteen, het ‘Centre de Perfectionnement aux métiers du patrimoine’,
dat zorgt voor de overdracht van de vakkennis van de erfgoedberoepen.

2. De Burcht van Moha
Op een hoogte aan de samenvloeiing van
de rivier de Mehaigne en de Fosseroulebeek,
tonen ruïnes uit de 12e-14e eeuw de omwalling, de bastions en de torens van deze ooit
indrukwekkende burcht. Hij fungeerde later
als gevangenis en kazerne maar werd dan
verlaten en gebruikt als steengroeve door
de omliggende dorpen... De site is sinds 1981
geklasseerd. Voor gezinnen die de ruïnes bezoeken is er een spelboekje: ‘Pierre qui roule’.
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Rue du Madot 98
4520 Moha
+32 (0)85 25 16 13
chateaumoha.be

Open van Pasen tot Allerheiligen, elke dag
van 9 tot 16 u, behalve op feestdagen.

De romaanse toren in Amay
Deze vierkante en indrukwekkende donjon is een zeldzaam voorbeeld van militaire architectuur uit de 13e
eeuw. Hij is 15 meter hoog en geeft onderdak aan een cafetaria en twee zalen voor tijdelijke tentoonstellingen.
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De collegiale kerk van Amay
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Het schip en het voorgebouw dateren uit 1089:
De kerk werd in 2001 schitterend gerestaureerd.
Ze bevat een prachtig reliekschrijn, een meesterwerk
van Maaslandse edelsmeedkunst en een sarcofaag uit
de tijd van de Merovingers. Rond de kerk zie je mooie
Maaslandse huizen.

3. Het Kasteel van Jehay
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Het kasteel is omringd door een slotgracht
en is een zeldzaam voorbeeld van Maaslandse renaissance. Het werd gebouwd in de 16e
en 17e eeuw op fundamenten van oudere gebouwen. Het heeft een grondplan in L-vorm
en telt twee ronde hoektorens, elk met een
verschillende spits in leisteen. Het is zeer herkenbaar vanwege het dambordmotief van de
muren. Alleen al de bijzondere en verfijnde
sfeer maakt een bezoek de moeite waard.
Je zal verbaasd zijn door het eclecticisme
van de verzamelingen en de decors van het
interieur: meubilair, zilverwerk, schilderijen,
wandtapijten, keramiek, boeken… Doordat
er momenteel renovatiewerken aan de gang
zijn, is het interieur tijdelijk niet toegankelijk.
De collecties zijn evenwel zichtbaar in de bijgebouwen. Een brug leidt naar de Italiaanse
tuin waar bijzondere bomen en lanen met leilinden gezelschap krijgen van waterpartijen
en bronzen beelden. De moestuin uit de 19e
eeuw, 1 ha groot en afgescheiden door een
muur, nodigt uit tot dromen.
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Rue du Parc 1
4540 Amay
+32 (0)4 279 44 00
www.provincedeliege.be/chateaujehay
Open van 28 maart tot 29 oktober 2020.
Van dinsdag tot vrijdag van 14 tot 18 u
(ook open op maandag in juli en augustus) ;
zaterdag, zon- en feestdagen van 11 tot 18 u.

4. Het Kasteel van Aigremont
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Dit kasteel, gebouwd door kanunnik Mathias
Clercx in de 18e eeuw, verrijst op een rots
boven de Maas. Het mengt invloeden van
de Louis XIV-stijl, classicisme en Maaslandse
tradities. In de 17e en 18e eeuw waren
classicisme en harmonie toonaangevend in
Frankrijk en de provincie Luik volgde die trend.
Het weelderige interieur contrasteert met de
strengere architectuur aan de buitenzijde.
Het is ingericht met verfijnde lambrisering en
grote muurschilderingen. Ten slotte nodigen
de Franse tuinen uit voor een rondwandeling.
Rue du Château d’Aigremont • 4400 Flémalle
+32 (0)4 233 67 87
http://tourisme.flemalle.be

Enkel voor groepen en op reservering.
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Te voet, rond het Kasteel van Fallais
Iets voorbij de laatste huizen van het
gehucht ben je vertrokken voor een idyllische
wandeling die begint met het natuurreservaat
van les Marais de Hosdent.

Het groene toerisme is daar een mooi
voorbeeld van. De route volgt nadien de
RAVeL die zijn asfalt uitrolt tussen Hannut en
Huccorgne en de kronkelende Mehaigne volgt.
Je komt nu bij de molen van Hosdent. Hij is
heringericht als ‘Village du Saule’ en biedt
logies en natuuranimaties.
De weg die terug naar het dorp leidt, is een
mooie apotheose voor deze wandeling.
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Vrij snel ondervind je de sfeer van het zoete
leven die rondhangt op het platteland van
Fallais. Het dorp leeft nog op het tempo van
het schoepenrad van zijn molen. Je bent in
het hart van het Natuurpark van de Valleien
van de Burdinale en de Mehaigne waar
lokale economische activiteiten zeer goed
samengaan met natuurerfgoed.
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2.00 uur
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•T
 ip: na de wandeling kan je een hapje eten in
de ‘Village du Saule’.
•M
 oeilijkheid: geen bijzondere moeilijkheden.
De terugkeer verloopt via de RAVeL (lijn 147).

137 m

111 m

Falais

Latinne

• Vertrek: parking Al Molino d’Oro, rue du

Graphique
vélo50Jehay
Moulin,
in Latinne.

• Parking: Al Molino d’Oro in Latinne
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70 m

70 m

Amay
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• Bewegwijzering: groene rechthoek (BR04).

Château

Château
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Met de fiets, rond het Kasteel van Jehay
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Het begin van de tocht brengt je meteen
op een plattelandsweg die naar Stockay
leidt, een typisch dorp van Haspengouw. Hij
kondigt de afdaling naar Amay aan, waar je
de opeenvolgende meanders van de Maas
ontdekt. Kort nadat je voorbij de Abdij van
Flône bent gefietst, volg je de rivier op de
rechteroever. Je rijdt op de RAVeL, in de
richting van Ampsin. De weg klimt vervolgens
en brengt je op het Haspengouwse plateau.
Nadat je even de N684 hebt gevolgd, neem
je de richting van de Abdij van la Paix-Dieu,
die dateert van de 13e eeuw. Bij het naderen
van Jehay opent het landschap zich in de
richting van de velden. Vanuit Bodegnée keer
je terug naar het mooie dambordkasteel met
zijn slotgracht.
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• Tips: bezoek zeker het kasteel.

Château

70 m
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Amay
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173 m
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• Soort weg: plattelandswegen.

• Vertrek: aan de parking van het Kasteel van
Jehay, ga naar de uitgang, richting N614.

• Type fiets: klassieke fiets.

• Parking: aan het Kasteel van Jehay.

• Moeilijkheid: op weg naar het Haspengouwse
plateau is er een helling in de vallei in Ampsin.

• Balisage: driehoek en groene 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
informatie@wbtoerisme.nl
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