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In de Franse Ardennen is het een plezier 
om te wandelen en de natuur is van een 
oogverblindende schoonheid...

In deze gids vindt u vele ideeën voor 
wandelingen of fietstochten om de 
verschillende landschappen van dit Franse 
departement Ardennes te ontdekken. De 
naam van dit departement is er het bewijs 
van. « Eén » Ardennen bestaat niet, maar 
«de» Ardennen wel, met verbazend veel 
verschillende landschappen.

Ontdek ook de aangelegde fietspaden langs 
de Semoy, langs de rivier Ennemane ten 
zuiden van Sedan en over het voormalige 
jaagpad langs de Maas zoals de Voie verte 
Trans-Ardennes, die het regionale natuurpark 
van de Franse Ardennen doorkruist. 

Wij wensen u veel fiets- en wandelplezier in 
de Franse Ardennen !

Tip : voordat u vertrekt, moet u goed opletten of het jachtseizoen ook geopend is, 
omdat u dan in bepaalde gebieden niet mag wandelen. Inlichtingen: www.fdc08.com

> ONTDEK DE 
    FRANSE ARDENNEN

JE VINDT DE 
FRANSE ARDENNEN OP

#ARDENNES
NL.ARDENNES.COM

AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE  
DES ARDENNES  

24 PLACE DUCALE • BP 419 
08107 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES CEDEX, FRANCE
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> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
RANDONNÉE PÉDESTRE 
(DEPARTEMENTALE WANDELFEDERATIE)
3 rue Jacquemart Templeux  
08000 Charleville-Mézières 
Tel. +33 (0)3 24 26 55 95 - cdrp08@orange.fr
ardennes.ffrandonnee.fr

> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE CYCLOTOURISME
(DEPARTEMENTALE FIETSFEDERATIE)
14, rue du Melier
08000 Prix lès Mézières
Tél. +33 (0)3 24 37 02 14
club.quomodo.com/codep08decyclotourisme

> COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE
 TOURISME ÉQUESTRE (DEPARTEMENTALE 
FEDERATIE VOOR PAARDRIJDEN)
Grande Rue 
08110 Pure
Tel. +33 (0)6 08 40 39 47
www.cdte08.ffe.com

> PARC NATUREL RÉGIONAL DES ARDENNES 
(REGIONAAL NATUURPARK ARDENNEN)
Maison du Parc naturel régional des Ardennes
Route de Sécheval
08150 Renwez
Tel. +33 (0)3 24 42 90 57 
www.parc-naturel-ardennes.fr

NUTTIGE ADRESSEN

> WEERBERICHT - MÉTÉO FRANCE ARDENNES
Voordat u gaat wandelen of fietsen, kijk even naar de weervoorspelling op www.meteofrance.com

Fietsen 

Mountainbiken

Wandelen

Paardrijden, met de ezel, 
op de go-kart, met de 
Segway en de 
Off Road Step

> P. 7

> P. 21

> P. 27

> P. 41

INHOUD
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 +33(0)3.24.56.89.65 
Mail : contact@gites-de-france-ardennes.com            

Gîtes de France Ardennes  
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> REGIONAAL NATUURPARK, IN HET HART VAN DE ARDENNEN

Het Regionaal Natuurpark van de Ardennen (PNR), verrast u door de diversiteit van zijn 
landschappen.  Het strekt zich uit ten noorden van de Ardennen, van de beboste meanders 
van de Maas- en Semoy vallei, tot de veenachtige heidevelden van het Rocroi plateau, 
langs de heuvellandschappen van de Thiérache. Zeven habitattypen: veenmoerassen 
en rièzes (moerasgebieden), droge kalkgrasvelden, steile rotswanden, bosmassief, 
natuurlijke holten en leigroeven, rivieren en wetlands, coulisselandschap. Een bijzondere 
flora en fauna: zonnedauw, veenorchis, oehoe, zwarte ooievaar, ringpootuil, Europese 
bever, enz.

Ontdek dit juweel met de gidsen van het park.  Meer over alle ontmoetingen van het park 
vindt u op www.parc-naturel-ardennes.fr

Voor meer informatie: Parc naturel régional des Ardennes, Maison du parc (route de Sécheval) 
08150 Renwez. Tél. +33 (0)3 24 42 90 57  - www.parc-naturel-ardennes.fr

REGIONAAL NATUURPARK 
VAN DE ARDENNEN

HET PARK IN EEN NOTENDOP

• 92 gemeenten en 1 stadspoort (Charleville-Mézières)  ;

• 117.000 hectare ;

• 400 km mountainbike paden ;

• 300 km gemarkeerde wandelpaden ;

• 13 trailparcours met 216 km aan routes ;

• 100 km groene routes ;

•  3 klimlocaties.

AGENDA

De « Rendez-vous van het 

park » van februari tot 

november: 

workshops, rondleidingen, 

debatten - conferenties, 

culturele evenementen...
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FIETSEN IN 
DE FRANSE ARDENNEN

De Franse Ardennen zijn voor alle soorten fietsliefhebbers toegankelijk. Van het Ardenner massief 

tot in de beboste valleien van de Argonne of de Thiérache. 

In deze brochure kunt u alles vinden over de vele fietspaden, een ideaal fietspad voor tochtjes met 

de familie of voor «relaxte» fietstochten. U vindt hierin ook alle fietsverhuurbedrijven en gastvrije  

overnachtingsmogelijkheden voor fietsers. Aan de hand van deze brochure kunt u ook zelf  

sportieve routes uitstippelen met flinke niveauverschillen, waar de Ardennen zo bekend om zijn. 

ENKELE BELANGRIJKE DATA IN 2020

• Wielerklassieker voor amateurs «Circuit des Ardennes»: 10, 11 en 12 april

• Departementale bijeenkomst «Concentration départementale»: 1 mei

• Het brevet van het fiets-toerisme in het Ardenner Massief: 31 mei

• De Enduro van de Semoy: 13 en 14 juni

• Fiets feest: van 6 tot 7 juni

• De Voie verte en fête:  begin september

Je vindt de agenda met alle fiets-evenementen van de Ardenner verenigingen van 

fiets-toerisme  (FFCT) op:  club.quomodo.com/codep08decyclotourisme

EEN FIETS HUREN? EEN FIETS REPAREREN?
Uw gids voor fietsverhuur en -reparatie te downloaden op www.ardennes.com 

> rubriek «praktische informatie» > «brochures en gidsen» (brochure in het Frans)
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ACCUEIL VÉLO®

ACCUEIL VÉLO

Het keurmerk Accueil Vélo, wat betekent: "Fietsers Welkom” is een 
goed keurmerk voor zowel de fietstoeristen, de dagjesfietsers 
of de lange-afstand-fietsers die gebruik maken van de Voie verte 
Trans-Ardennen/Maasfietsroute. Tijdens uw etappes garanderen de 
bedrijven die het keurmerk Accueil Vélo dragen een fietsvriendelijke 
instelling en zij voldoen aan uw verwachtingen.

De bedrijven die dit keurmerk dragen, zijn o.a. accommodatiever-
schaffers, fietsverhuurbedrijven, VVV’s, toeristische attracties/musea en 
restaurants. Naargelang de activiteit van het bedrijf, streven ze een uit-
muntende kwaliteit na betreffende de ontvangst en de diensten die wor-
den verleend aan fietstoeristen.
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> ACCUEIL VÉLO®

IN DE VERSCHILLENDE ACCOMMODATIES

In de verchillende accommodaties garandeert kwaliteitslabel Accueil vélo 
bijvoorbeeld:

• de aanwezigheid van een overdekte en afsluitbare fietsenstalling
• de mogelijkheid om uw fietskleding te wassen
• de mogelijkheid om uw fiets schoon te maken
• uitlenen van reparatiemateriaal voor kleine reparaties
• tips en informatie over fietsroutes betreffende het fietsgebied

Dus… heeft u een dak boven uw hoofd nodig? Heeft u zin om een fiets te huren om de 
fietsroute Voie verte Trans-Ardennen/Maasfietsroute te ontdekken ? Zoek dan iemand 
die is aangesloten bij Accueil Vélo!

U kunt dit aanbod vinden op: 
www.ardennes.com, www.francevelotourisme.com en www.meuseavelo.eu
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FIETSPAD "LA VOIE VERTE TRANS-ARDENNES”

Deze redelijk nieuwe Voie verte is eveneens één van de mooiste van Frankrijk. Vanaf de 

grensstad Givet die aangesloten is op het RAVEL netwerk tot aan Remilly-Aillicourt via 

Charleville-Mézières en Sedan. Een fietspad van 121 km, aangelegd over het voormalig 

jaagpad langs de Maas. 

De Voie verte wordt in de toekomst doorgetrokken tot aan Mouzon (momenteel in 

aanleg) en zal dan een totaal van 130km fietsplezier geven van Givet tot aan Mouzon.

De Voie verte Trans-Ardennes is toegankelijk voor iedereen: wandelaars, fietsers, roller 

skaters, go-kart- en paardrijders… En overal vind je plekken om iets te eten of te drinken. 

Daarnaast is het ook leuk om te vermelden dat de Voie verte Trans-Ardennes 

deel uit maakt van het grote Europese project van de Maasfietsroute, 

EuroVelo 19, waardoor je een fietsroute kunt volgen van de bronnen van de 

Maas in de Haute-Marne bij Langres tot aan de monding van de Maas in de 

Noordzee bij Rotterdam (zie pagina 12 en 13).

> Voor meer informatie over de Voie verte Trans-Ardennes kijkt u op 

nl.ardennes.com of www.cd08.fr

Met de fiets op de trein?  De SNCF biedt vele diensten aan voor fietsers, waaronder 
overdekte fietshokjes op enkele stations.

Inlichtingen op: www.ter.sncf.com/grand-est en
www.francevelotourisme.com/contenus/preparation-et-conseils/train-velo

FIETSPADEN  
IN DE FRANSE 
ARDENNEN
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FIETSPAD “LA TRANS-SEMOYSIENNE”

Deze prachtige route loopt vanaf Monthermé gedurende 20 km langs de Franse Semoy 

rivier tot aan de Belgische grens. Dankzij deze nieuwe route met de naam Trans-Semoy-

sienne, profiteer je van de meest prachtige uitzichten over dit pittoreske dal. Hier is het 

paradijs van de natuurliefhebbers. Deze route is aangelegd over het voormalige spoorlijntje 

die langs de rivier liep. Overal treft u informatieborden aan over het natuurlijke erfgoed 

van het Semoydal en de geschiedenis van de dorpjes en gehuchten waar u langs komt. Net 

voordat u bij de grens met België komt en aansluiting kunt krijgen op het RAVEL netwerk, 

moet u even sportief klimmen!

Route kunt u downloaden op : 

www.cc-valleesetplateaudardenne.fr/wp-content/uploads/2017/05/brochure_trans-semoysienne.pdf

FIETSPAD “LA VOIE VERTE DE L’ENNEMANE“ (Ten zuiden van Sedan, zie p17.)

De rivier Ennemane ontspringt in de gemeente van Raucourt-et-Flaba en stroomt zo van zuid 

naar noord over zo’n 11 km via de dorpjes Haraucourt en Angecourt tot aan de monding in de 

Maas bij Remilly-Aillicourt.

Gedurende 9 km loopt het fietspad “Voie verte de l’Ennemane” langs de rivier over het 

voormalige spoorlijntje dat vroeger vele fabrieken en ateliers van de metaalnijverheid be-

diende. Het Fietspad is overal ongeveer 3 meter breed en slingert vaak tussen de bomen 

door en doorkruist beekjes en  enkele vochtige zones via bruggetjes en pontons. Een bewe-

gwijzering met uitleg over de lokale geschiedenis, geeft een rijke dimensie aan deze route.  

> FIETSPADEN IN DE FRANSE ARDENNEN
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DE MAAS-
FIETSROUTE®

DE MAASFIETSROUTE, EEN ONVERGETELIJKE BELEVENIS

De Maasfietsroute, een internationale fietsroute die in 2019 het Europese keurmerk 
EuroVelo 19 heeft gekregen, biedt een prachtige uitdaging aan voor geoefende fietsers.

Of u nou kiest voor één etappe ter plaatse, of om de hele fietsroute te fietsen in diverse 
dagelijkse etappes, een uniforme bewegwijzering helpt u de route te volgen.

Als u de route van zuid naar noord volgt, dan start u op de hoogvlakte van Langres in het 
zuiden van de Champagne, daar waar de Maas ontspringt. Daarna gaat de route over kleine 
weggetjes en fietspaden via het massief van de Vogezen via Verdun, Sedan, Charleville-
Mézières, Monthermé, Givet.

In België zijn Dinant, Namen of Luik onmisbare etappes van de route. In Nederland gaat 
de route door Maastricht, Venlo en Rotterdam tot in Hoek van Holland waar de Maas in de 
Noordzee uitmond. Zo fiets je bijna 1000 km langs de Maas!

Na zo’n indrukwekkende tocht langs de rivier, heeft de geschiedenis van de Maas en de 
mensen die er langs wonen, maar ook de diverse landschappen en de gastvrije dorpen en 
steden geen geheimen meer voor u.

Je vindt meer praktische informatie m.b.t. activiteiten, bezoekjes, accommodaties en 
informatiepunten op de website www.maasfietsroute.eu of download de gids ‘La Meuse 
à vélo en France’ op www.ardennes.com

TIP: Benjaminse Uitgeverij – Alkmaar heeft een prachtig routeboekje uitgegeven: “De 
internationale Maasfietsroute – van Langres naar Maastricht”, o.a. verkrijgbaar bij de 
boekhandel “Pied à Terre”. 

12
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> DE MAASFIETSROUTE®
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"TRANS-ARDENNES" VAN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  
(MONTCY-NOTRE-DAME) TOT NOUZONVILLE

Laat het stadse leven achter u en volg een deel van de Groene Route die door de Ardennen loopt.

17 km (heen en terug) – 2 uur  
Niveau: eenvoudig

> Fietsgebied: ten noorden van Charleville-Mézières. Vertrekpunt: de brug van Montcy-Notre-Dame.   
> Bewegwijzering: volg de markering Voie verte. 

Via de brug in Nouzonville ga je naar de andere kant van de Maas voor de terugweg.

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
> FIETSTOCHT
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LANGS DE TOERISTISCHE ROUTE TRANS-SEMOYSIENNE

Deze fietslus biedt de mooiste uitzichten over de pittoreske vallei van de Semoy, de 
meest bruisende rivier van de Ardennen. Het is een waar paradijs voor wandelaars en 
natuurliefhebbers. Deze route verbindt Monthermé met de Belgische grens en loopt 
helemaal langs de Semoy. Deze fietslus brengt u weer terug bij uw beginpunt: Monthermé.

15 km – 2 uur
Niveau: gemiddeld

> Ligging: Monthermé, 18 km ten noorden van Charleville-Mézières
>  Markering: ja

MONTHERMÉ 
> FIETSTOCHT
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RAUCOURT-ET-FLABA
> FIETSTOCHT

FIETSPAD "VOIE VERTE DE L’ENNEMANE"

De rivier de Ennemane is een korte rivier, maar heeft een sterke identiteit. Ze ontspringt in 
de gemeente van Raucourt-et-Flaba en stroomt zo van zuid naar noord over zo’n 11 km via 
de dorpjes Haraucourt en Angecourt tot aan de monding in de Maas bij Remilly-Aillicourt.

18 km - 1.30 uur
Niveau: gemakkelijk

> Locatie : Raucourt-et-Flaba (15 km ten zuiden van Sedan)
> Bewegwijzering: Ja

17
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Argonne_Grandpre_Buzancy_PrintHD.pdf   1   05/12/2017   14:22:25

FIETSEN IN DE ARGONNE

De Ardenner Argonne, een prachtig en rustig bosgebied, biedt diverse tochten aan waarbij 
je authentieke dorpjes van de streek ontdekt. Deze route die we hebben geselecteerd biedt 
daarnaast enkele bijzondere monumenten in de schaduw van de majestueuze eiken.

45 km - 3 uur
Niveau: gemiddeld

> Ligging: Buzancy, op 35 km ten zuiden van Sedan
> Markering: nee

BUZANCY
> FIETSTOCHT
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Maison 
du parc
Maison 
du parc

Château et site 
historique du
Mont Cornu

Château et site 
historique du
Mont Cornu
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Rocroi_Plateau_cyclo_PrintHD.pdf   1   19/11/2019   12:08:23

ROCROI
> FIETSTOCHT

DE FIETSTOCHT ROND HET MEER

Een tocht waarbij u veel te weten zult komen over de geschiedenis van de streek met 
o.a. de stervormige vestingstad Rocroi en de Ardenner tradities in het Bosmuseum of 
het Leisteenmuseum. U ontdekt het Meer “Lac des Vieilles Forges” met een prachtig 
zandstrand waar u lekker kunt uitrusten na een tocht met een aantal leuke klimmetjes 
in de Ardenner bossen 

36 km - 2.30 uur
Niveau: gemiddeld

> Ligging: Rocroi, op 30 km ten noordwesten van Charleville-Mézières
> Markering: nee
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> LEUKE TIPS VOOR ANDERE FIETSTOCHTEN

 IN DE OMGEVING VAN SEDAN    

Sedan is een goed vertrekpunt voor fiets- en/of wandeltochten. Lekker 
rustig op de fiets langs de Maas over de Voie verte Trans-Ardennes of 
wat dacht je van een twintigtal fiets- en wandeltochten waaronder het 
bekende smokkelpad tussen Sedan en Bouillon... 

Prijs voor het gidsje: € 2.

HERDENKINGSTOCHTEN 1870 - 1914 - 1940  

Deze totaal nieuwe editie presenteert de herdenkingsroutes in de 
streek van Sedan waarbij je langs historische plekken komt waar 
belangrijke historische gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. In 
het tweede gedeelte van deze gids vind je praktische informatie met 
o.a. 5 routes voor wandelaars, fietsers… 

Prijs voor het gidsje: € 6.

TOCHTEN IN DE ARDENNEN ROND SEDAN   

kijk voor meer informatie op pagina 25.

Deze kaarten en brochures zijn verkrijgbaar bij de VVV van 
Charleville-Mézières / Sedan en Ardenne.
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EEN BELANGRIJKE DATUM IN 2020

• Enduro de la Semoy in Les Hautes-Rivières : 13 en 14 juni

NIEUW 2020 – MTB ENDURO CENTRUM

De Semoy vallei, bekend bij enduro liefhebbers om zijn gelijknamige race, is zeer 
populair om zijn afdalingen. Er zijn 25 vaste enduro mountainbike trajecten be-
schikbaar.

www.endurodelasemoy.fr 

Volg de mountainbikeroutes van de Ardennen ! Bossen, relief, afdalingen…. Een garantie 
voor een frisse natuurduik en volop sensaties!

In deze brochure tref je ideeën en tips aan voor MTB-routes, alsmede alle uitgezette, en 
de door de VTT-FFC gekeurde, routes aan.

MOUNTAINBIKEN IN  
DE FRANSE ARDENNEN
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VIREUX-WALLERAND
> MOUNTAINBIKETOCHT

DE CROIX DU DUEL ROUTE

Een parcours met een lage moeilijkheidsgraad, langs het Kasteel van Hierges, de colle-
giale kerk van Vireux-Molhain en de rustige heuvellandschappen van de Deluve vallei.

12km – 2 uur - Hoogteverschil 200 m
Niveau: makkelijk
> Ligging: Vireux-Wallerand, op 45km ten noorden van Charleville-Mézières
> Vertrek van de rondgang: voor het VVV in Vireux-Wallerand
> Bewegwijzering: geel op blauwe achtergrond, circuit nr.24
> “Espace VTT-FFC” geopend van 1 april tot 30 september
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DE MALGRÉ-TOUT ROUTE 

Een sportieve route die je vanaf de Maasoevers meeneemt naar de hooggelegen  
bossen boven de stad Revin. Hier tref je het prachtige bos «Forêt du Malgré-Tout» aan, 
gelegen in een wilde natuur. Voor liefhebbers van aktie en spanning, kom naar het Parc  
Terraltitude in Fumay.

18 km - 3 uur – Hoogteverschil: 335 m
Niveau: moeilijk
> Ligging: Revin, op 23 km ten noorden van Charleville-Mézières
> Vertrekpunt: 65 quai Edgar Quinet, Revin
> Markering: geel op en rode ondergrond, route n°13
> “Espace VTT-FFC” geopend van 1 april tot 30 september

REVIN
> MOUNTAINBIKETOCHT
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Maison du parcMaison du parc

DE VOIE VIVE ROUTE: VAN HET PLATEAU VAN ROCROI TOT MONTCORNET 

Vanuit Rocroi, stad in stervorm, kunt u de Ardense hellingen verkennen tot Bogny-
sur-Meuse en de groene route Trans-Ardennes, langs het beroemde meer van Vieilles-
Forges en Montcornet. In 2020 zal een eerste deel dat Rocroi en Montcornet met elkaar 
verbindt, toegankelijk zijn voor wandelaars en mountainbikers..

27 km - 4.30 uur
Hoogteverschil vanaf Montcornet: H- 117m, H+ 246m; vanaf Rocroi: H+ 117m, H- 246m 
Niveau: gemiddeld

> Ligging: Rocroi, 32 km ten noordwesten van Charleville-Mézières
> Bewegwijzering: volg de bruine VTT-borden

ROCROI
> MOUNTAINBIKETOCHT
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> LEUKE TIPS VOOR MOUNTAINBIKETOCHTEN!

ROUTEKAART VAN HET MOUNTAINBIKECENTRUM 
(FFC) IN DE MAAS- EN SEMOYVALLEI    

22 gemarkeerde paden - 4 moeilijkheidsniveaus - meer dan 350 km. 
6 mountainbike plekken om onderweg te kunnen rusten. Gratis 
documentatie kan worden gedownload op:
www.parc-naturel-ardennes.fr

ROUTEKAART VAN HET RECREATIEGEBIED LE BANNET (SEDAN)

16 gemarkeerde paden - 2 moeilijkheidsniveaus - 116 km - het hele 
jaar geopend.  Kaart beschikbaar op de site van Bannet in Givonne 
en op de site www.charleville-sedan-tourisme.fr

TOCHTEN OP DE MOUNTAINBIKE DOOR DE "CRÊTES"  

De Crêtes Préardennaises bieden wel zo’n 239 km aan uitgestip-
pelde Mountainbikeroutes aan. Deze tochten variëren van 12 tot 
25 km en zijn samengebracht in een mapje van 14 geplastificeerd 
routebeschrijvingen, o.a. in het Nederlands. Beschikbaar bij het 
Domaine de Vendresse, le Chêne Perché en bij Woinic. € 5 voor dit 
mapje of downloaden via www.rando-cretes.fr

DE ROUTE VAN DE TWEE KASTELEN   

Te voet, per paard of op de mountainbike, een tocht van Sedan 
naar Bouillon in België. Brochure en kaart kun je downloaden op  
www.charleville-sedan-tourisme.fr

TOCHTEN IN DE ARDENNEN ROND SEDAN   

Ontdek meer dan 150 km uitgezette routes, te voet, per mountainbike 
of te paard, in 4 verschillende sectoren (5 € per gebied - 20 € voor de 
4 gebieden): Sedan en Bouillon (B), Wandelingen rond de Croix Piot, 
Vrigne en Claire (B), le Morttehan (B). Boekjes kun je downloaden op  
www.charleville-sedan-tourisme.fr

Deze kaarten en brochures zijn verkrijgbaar bij de aangegeven VVV’s. 25



ONTDEK DE 
INTERPRETATIEPADEN 
VAN DE STREEK 
VAN RETHEL

ASFELD JUNIVILLE

Vertrekpunt*
Place grand cour 
in Asfeld

Vertrekpunt* 
1 rue du Pont Pâquis 
in Juniville

Contact
Communauté de communes 
du Pays rethélois
accueil@cc-paysrethelois.fr
03 52 100 100
www.paysrethelois.fr

*Een leuke tip voor de kinderen! De gemeente van de streek van Rethel heeft speciale boekjes met spelletjes ontwikkeld. Verkrijgbaar bij het 
Verlainemuseum, bij de « Maisons relais » of te downloaden op www.paysrethelois.fr

« NEEM EEN DUIK 
IN DE 17E EEUW »

« LOOP IN DE VOETSPOREN 
VAN PAUL VERLAINE » 
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Het Franse departement Ardennes is een waar paradijs voor wandelaars, met meer 
dan 1000 km aan gemarkeerde wandelingen in een zeer gevarieerd landschap. 

> 47 uitgezette wandelingen van gemakkelijk tot moeilijk 
niveau en verspreid over de hele Franse Ardennen. Iedere 
wandeling heeft een kaart, beschrijving en culturele info.  

> Deze wandelgids is te koop bij de VVV’s, in de boekwinkel 
of bij het CDRP. Prijs : € 14,70. 

> Enkele wandelingen staan gedetailleerd op www.ardennes.com

> Soms is het handig een IGN kaart mee te nemen, te koop 

in de boekhandel.

> Tijdens het jachtseizoen moet u goed opletten waar u 

precies gaat wandelen! Kijk van tevoren op de website: 

www.fdc08.com/reglementation.html 

> Kijk voor overnachtingsmogelijkheden (hotel, vakantiewoning) op www.ardennes.com 

> Alle begeleide wandelingen op www.ardennes.com 

HANDIG VOOR JE WANDELINGEN: LES ARDENNES... À PIED®

WANDELEN IN DE
FRANSE ARDENNEN
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TRAILS IN 
DE ARDENNEN

De Ardense natuur is genereus.  Ze biedt aan de hardlopers, die graag uitdagingen 

willen aangaan, opeenvolgende hellingen, ongelooflijke uitzichten ... genoeg om 

sport en plezier te combineren in het midden van de natuur.

Om deze onvergelijkbare paden te ontdekken, bieden de Ardense hardlopers u 

hun selectie aan:

VOOR DE COMPETITIE, ENKELE DATA OM TE ONTHOUDEN

• Winterse trail van Buzancy: 13 februari (15 en 25 km)
• Aymon Trail* in Bogny-sur-Meuse: 23 februari
• De hel van de Boulette* in Rouvroy-sur-Audry: 13 april
• Ardenne Mega Trail in Les Hautes-Rivières: 27 juni
• De Renwézienne* in Renwez: 14 juli
• Rimbaud City Trail in Charleville-Mézières: oktober
• Trail’Loween* in Nouvion-sur-Meuse: 30 oktober

*Challenge Trails Champ’Ardenne 

TIJDENS DE TRAINING

Loop op de paden van het Ardenne Trail Gebied
4 vertrekplaatsen - 12 routes - 280 kilometer. Bereid uw uitstappen voor op   
espacetrail.run/ardenne  
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> DE GR 14

Loopt van Malmédy in België naar Parijs en 
doorkruist de Ardennen over de as Sedan-
Grandpré. Het traject Malmédy-Bouillon-
Sedan is onderwerp van een Belgische 
topogids die te verkrijgen is bij het Comité 
Départemental de Randonnée des Ardennes 
(CDRP). Het traject Sedan – Bar-le-Duc staat 
beschreven in de topogids Les GR de Lorraine 
verkrijgbaar bij het CDR des Ardennes. Ook is 
er een beknopte gids van de GR 14.

> DE GR 16 (E3)

Ook wel Het Semois-pad (Semoy) geheten, 
verbindt Arlon (België) met Monthermé, via 
Bouillon. Deze GR maakt een aansluiting op 
de GR 14 mogelijk bij Bouillon, les Hautes-
Rivières en de Roc-la-Tour tot aan Rimogne via 
de Rots van de 4 Heemskinderen, de Roche 
de l’Ermitage en het meer van de Vieilles-
Forges waar ze aansluiting vindt op de GR 
12 en 654 (de pelgrimsroute naar Santiago-
de-Compostella). Een Belgische topogids, 
opnieuw uitgebracht in 2015, is verkrijgbaar 
bij de CDRP des Ardennes.

> DE GR 122

Gaat van Chappes in de Ardennen, dwars 
door de gebieden le Porcien en la Thiérache 
naar Amsterdam. Recent is er een folder over 
deze route verschenen, samengesteld door 
het CDRP des Ardennes.

> DE GR 654 (zie pagina’s 30-31)

Oftewel de Chemin de Saint-Jaques (Sint Jakob-
spad), leidt wandelaars uit Noord-Europa naar 
het Spaanse Santiago-de-Compostella. Het tra-
ject Namen-Vezelay loopt door de Ardennen, 
via Rocroi, Signy-l’Abbaye en Château-Porcien. 
Een topogids is binnenkort beschikbaar op 
www.mongr.fr, de website van de "Fédération 
Française de Randonnée Pédestre".

Voor meer informatie: Neem contact op met het Comité Départemental de Randonnée des Ardennes  
Tel : +33 (0)3 24 26 55 95 - cdrp08@orange.fr - ardennes.ffrandonnee.fr

LANGE-AFSTAND-
WANDELPADEN 
(GR/GRANDE RANDONNÉE)
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Deze route wordt ook wel de GR 654, of de Via campaniensis genoemd en 

loopt van Noord-Europa helemaal naar Santiago de Compostella in Spanje. Het 

gedeelte Namur – Vézelay loopt door de Franse Ardennen, door Rocroi, Signy-

l’Abbaye en Château-Porcien naar Reims. 

Deze route gaat van Wallonië tot in de Champagnestreek en doorkruist een opeen-

volging van micro-gebieden, die een waar mozaïek vormen. Ze worden afgewisseld 

met grote stukken bos dat nog overblijfselen zijn van het Ardenner oerbos. Na de 

Maasvallei in België en het plateau van Rocroi, komt u in Thiérache, le Porcien en 

daarna in het krijtachtige Champagne dat overgaat in de vochtige Champagnestreek.

Door het volgen van deze mythische route, beleeft u de enorme gastvrijheid 

van de Ardenner bevolking. De vereniging van Randonneurs et Pèlerins 08  biedt 

activiteiten in de Ardennen op de site rp08.eu

U vindt de Nederlandstalige gids van deze route ook op de web site:  
www.randonneurs-pelerins.com

PELGRIMSROUTE 
NAAR SANTIAGO 
DE COMPOSTELLA
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> DE SINT JAKOBSROUTE 
VAN NAMEN NAAR REIMS

> Bron: FFRP
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WANDELING ROND CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

1. Vieux Moulin, Rimbaudmuseum – 2. Jachthaven – 3. Zicht op de zogenaamde naal-
dendam, ruïne van het Château des Fées (overkant) – 4. Zicht op de kerk van Montcy-
Notre-Dame, toegang tot het Maasdal – 5. Natuurlijk reservaat Bois en Val, voorma-
lige steengroeve en kalkoven – 6. Zicht op de Porte de Bourgogne (vestingwerk van 
Mézières), sluis van Mézières – 7. Plein van het Hôtel de Ville, monument 1914-1918  
8. Vestingen van Mézières, Onze Lieve Vrouwe Basiliek van de Hoop – 9. Standbeeld van de Rid-
der Bayard – 10. Avenue d’Arches, een Art Déco wijk – 11. Standbeeld van Charles de Gonzague.
 

Ongeveer 8 km - Niveau: eenvoudig
 

> Bewegwijzering: nee

> Bron: OT Charleville-Mézières / Sedan

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
> WANDELING
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Maison du parcMaison du parc

Château et site 
historique du
Mont Cornu

Château et site 
historique du
Mont Cornu

MONTCORNET
> WANDELING

> Bron: Topogids Les Ardennes…à pied,  FFRP/Conseil départemental 

DE SEIGNEURS DE CROY WANDELROUTE

Prachtige route die u onder andere naar het Kasteel van Montcornet voert en u laat 
kennismaken met een rijk en gevarieerd landschap.

4 km - 1 uur en 20 minuten
Niveau: eenvoudig   

> Locatie: Montcornet, 15 km ten noordwesten van Charleville-Mézières
> Markering: roze / wit-rood / roze
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BIÈVRES
> WANDELING

> Bron: Topogids Les Ardennes…à pied   FFRP/Conseil départemental 

DE MONT SAINT-WALFROY WANDELROUTE

Loop, zoals veel pelgrims die u voorgingen, naar de «heilige berg», een oude hei-
dense plaats van aanbidding, die door Sint Walfroy werd geëvangeliseerd.  Als belo-
ning, heeft u een panoramisch uitzicht van 360° over de omliggende omgeving.

7,5 km - 2.30 uur
Niveau: makkelijk   

> Ligging: Bièvres, op 35 km ten zuidoosten van Sedan
> Bewegwijzering: geel
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Activités 
autour du lac

Activités 
autour du lac

LE CHESNE
> WANDELING

DE SLUIZENROUTE

U loopt langs het Ardennen Kanaal door de schilderachtige vallei en passeert 26 sluizen.

10 km  - 3 uur
Niveau: gemiddeld

> Locatie: Le Chesne,  30 km zuidelijk van Sedan
> Markering: rood

> Bron: 2C2A Chouettes balades en Argonne
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MONTHERMÉ
> WANDELING

DE ROCHE À SEPT-HEURES WANDELROUTE

Prachtige landschappen en adembenemend mooie vergezichten! Deze wandeling 
neemt u mee naar de hoge heuvels boven het stadje Monthermé, waar u een uitzicht 
heeft over de complete Maaslus.

6 km - 2 uur en 30 minuten 
Niveau: gemiddeld

> Locatie: Monthermé, 20 km ten noorden van Charleville-Mézières
> Markering: wit-rood / wit-geel / wit-rood

> Bron: Topogids Les Ardennes…à pied FFRP/Conseil départemental 
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SEDAN
> WANDELING

DE WANDELING VAN DE TWEE KASTELEN

Deze wandeling duurt twee dagen. Dit wandelpad werd eeuwenlang gebruikt om het 
grootste feodale kasteel van Europa in Sedan te verbinden met de Belgische vesting in 
Bouillon. U waant zich terug in de tijd van de eerste kruistocht en misschien doet u wel 
mee aan één van de middeleeuwse feesten… dit alles in een uitzonderlijke bosomgeving.

Wandelen of mountainbiken
22 km - terugweg mogelijk via GR 14
Niveau: gemakkelijk

> Ligging: Sedan
> Markering: geel rechthoekje

> Bron: www.visitardenne.com/all-access 

FRANCE

LUX

BELGIQUE
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>  THEMATISCHE  
WANDELPADEN

LES MÉTIERS D’ANTAN  
(OUDE BEROEPEN)
Wandeling van 6 km in Renwez. Brochure 
verkrijgbaar bij het Office de Tourisme 
‘Vallées et Plateau d’Ardenne’.

CONDÉ FORT
In Givet, rondom het Condé Fort, volg het 
wandelpad van de geavanceerde verdedi-
ging (1,2 km) en de paalweg (2,7 km), voor 
een mooie ontdekking van de site.

WANDELROUTES VAN 
ARDENNES THIÉRACHE
Interpretatiewandelpad in Le Fréty en wandelpaden 
in La Neuville aux Joûtes rondom de bunker.  
Gratis kaartjes beschikbaar bij het 
Office de Tourisme ‘Vallées et Plateau 
d’Ardenne’.

INTERPRETATIEPADEN 
VAN ASFELD EN JUNIVILLE
Bijzondere wandelingen in deze dorpjes 
met een knipoog naar het barok in Asfeld 
of naar de dichter Verlaine in Juniville.

ONTMOETING MET  
SAINT-BERTHAULD
Een historisch ontdekkingspad van 1,1 km 
bij Chaumont-Porcien. Gratis 

TOERISTISCH-HISORISCHE 
WANDELING VAN MONTHERMÉ
Een wandeling met een historisch karakter. 
Wandelkaart voor 1€.

WANDELROUTE VAN DE SLAG  
BIJ MONTHERMÉ 
Een wandeling waarbij u de slag van 
Monthermé op 13, 14 en 15 mei 1940 
ontdekt. Een boekje met uitleg wordt 
verkocht bij de VVV voor 3€. 

ONTDEKKING VAN DE  
KUNST-EN GESCHIEDENISSTEDEN
Deze stadswandelingen met gratis  
brochures geven u de mogelijkheid het 
rijke culturele erfgoed van Charleville- 
Mézières en Sedan te ontdekken:
Parcours Sedan — de Tour Turenne in  
Sedan — Historisch parcours van  
Charleville en Mézières — Parcours met 
Focus op de fresco’s van Arthur Rimbaud  
in Charleville.

> LEUKE TIPS VOOR WANDELINGEN!

Brochures verkrijgbaar bij de lokale VVV-kantoren.
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> WANDELGIDSEN

WANDELGIDS  
VAN HET MAASDAL 
23 tochten te voet of op 
de fiets. Prijs: €6 bij de VVV 
Val d’Ardenne of on-line op: 
boutique.valdardennetourisme.com

TOCHTEN IN DE 
ARDENNEN ROND 
SEDAN
Meer dan 150 km uitgezette 
routes in 4 verschillende 
sectoren. Kijk voor de 
details op pagina 25.

WANDELGIDS HAYBES 
LA JOLIE
3 verschillende wandeltochten. 
Gratis.

OVER HEUVELS  
EN DOOR DALEN   
Ontdek de regio van de ‘Portes 
du Luxembourg’ met meer 
dan 280km wandelplezier 
verdeeld over een dertigtal 
wandelroutes van 1 tot 4 uur. 
Boekje voor 8€.

FORET D’ARDENNE 
VALLÉE DE LA MEUSE
Document te koop bij de VVV 
Val d’Ardenne voor 10€.

WANDELTOCHTEN 
DOOR DE «CRETES» 
Meer dan 650 km uitgestippelde 
wandeltochten die variëren van 3 
tot 16 km en samengebracht in 2 
verschillende mapjes van 24 en 28 
geplastificeerd routebeschrijvingen, 
o.a. in het Nederlands. € 5 per mapje.

GUIDE DE 
RANDONNÉES 
TRANSFRONTALIÈRES,
LA MEUSE ET VOUS
Ontdek 12 wandelingen voor 
de hele familie in het Maasdal 
tussen Charleville-Mézières en 
Namen. www.lameuseetvous.
com In de rubriek ‘tourisme’ 
pagina ‘randonnees’.

LES CHOUETTES 
BALADES,VALLÉES DE 
MEUSE ET DE SEMOY   
9 routebeschrijvingen voor €5 
in een geplastificeerd mapje. 
Kaart met de wandelingen: alle 
gele aangegeven wandelingen, 
Lange afstandswandelpaden 
(GR), Voie Verte Trans-Ardennes 
en Trans-Semoysienne voor 
€2. Deze kaarten documenten 
eveneens te koop bij het Musée 
de la Métallurgie Ardennaise in 
Bogny-sur-Meuse. 

> LEUKE TIPS VOOR WANDELINGEN!

Deze documentatie is beschikbaar in de boekwinkel en de VVV-kantoren.
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OP SLECHT 25 MINUTEN RIJDEN VAN

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut-Fourneau - 08160 Vendresse
03 24 35 57 73 - infos@domaine-de-vendresse.fr

www.domaine-de-vendresse.fr

Een toeristische attractie dat eigendom is van de
Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises

TARIEF

€6
Voor de 

hele dag

DOMAINE DE VENDRESSE
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SPEELPLAATSEN - TOUCH POOL  MET VISSEN 
LICHT- EN GELUIDSPEKTAKEL - AQUARIA

BRASSERIE - VISSERIJ

EEN ONVERGETELIJKE DAG VOOR 
HET HELE GEZIN!
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OP SLECHT 25 MINUTEN RIJDEN VAN

CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Domaine de Vendresse - 11 rue du Haut-Fourneau - 08160 Vendresse
03 24 35 57 73 - infos@domaine-de-vendresse.fr
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SPEELPLAATSEN - TOUCH POOL  MET VISSEN 
LICHT- EN GELUIDSPEKTAKEL - AQUARIA

BRASSERIE - VISSERIJ

EEN ONVERGETELIJKE DAG VOOR 
HET HELE GEZIN!

WAT DACHT U VAN 
DEZE ORIGINELE 

TOCHTJES...

TE PAARD, MET EEN 
VOORSPAN?

> PAARDRIJCENTRA IN DE 
ARDENNEN
Tochten te paard, met een 
pony of met een voorspan 
voor klein en groot. Bege-
leide paardrijtochten of toch-
ten voor meerdere dagen:
www.ardennes.com

> BEREID JE TOCHT ZELF VOOR
Ideeën voor tochten, ac-
commodaties voor ruiters 
en paarden, hoefsmeden, 
veeartsen… Alle informatie 
op : www.cdte08.ffe.com

…MET EEN OFF   
   ROAD STEP?

> HAYBES (08170)
Aventure Évasion
Off road step om naar beneden 
te gaan - D8051
Tel. +33 (0)3 24 40 44 45
www.aventure-evasion.com

> GIVET (08600)
Charlemont
Elektrische off road step
Tel. +33 (0)3 24 57 57 59
www.terraltitude.com

...MET EEN EZEL?

> LIART (08290)
Ferme pédagogique
Tel. +33 (0)3 24 54 48 33
www.fermepedagogiqueliart.fr

> VAUX-VILLAINE (08150)
Un Âne en Ardennes
Lieu-dit le Ménil
Tel. +33 (0)6 19 09 29 97
www.un-ane-en-ardennes.com

...MET EEN SEGWAY PT?

> HAYBES (08170)
Arden’Gyropode
75 rue Madame de Cormont
Tel. +33 (0)6 82 22 76 59 
www.arden-gyropode.fr
 
> BOULT-AUX-BOIS (08240)
Aangepaste Segways
Maison de la Nature
5 rue de la Héronnière
Tél.: 03 24 30 24 98
www.maison-nature-boult.eu

...MET EEN GO-KART?

(vierwiel fiets) 

> BOGNY-SUR-MEUSE (08120) 
Les Rosalies de Graziella
Café Lecocq
Pont de Château-Regnault
Tel. +33 (0)3 24 32 10 97
Tel. +33 (0)6 11 08 90 96
rosalie08120.e-monsite.com

> LUMES (08440)
Loomyland
Rue de Derrière les Mines
Tel. +33 (0)6 16 74 33 21
www.loomyland.com 

> MONTHERMÉ (08800)
Les P’tits Bateaux
Quai Aristide Briand
Tel. +33 (0)7 50 26 68 11
www.lesptitsbateaux.fr

> TOURNAVAUX (08800)
Auberge des Chenêts
5 Grande Rue
Tel. +33 (0)6 26 36 06 44
www.aubergedeschenets.com
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Givet Remiy
Aiicourt

+120 km fietspad langs de Maas

Ieder zijn eigen

De Voie verte Trans-Ardennes is een uitvoering van 
het Conseil départemental van de Ardennen.

Meuse 
Cycle Route

19

Eu
ro

Ve
lo

Trans-Ardennen

op de Voie verte! 

 op de fiets,Te voet, 
op rollerskates of te paard...
Iedereen in zijn eigen ritme


