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JE VINDT DE  
FRANSE 

ARDENNEN  
OP

# A R D E N N E S
N L . A R D E N N E S . C O M

IN ALLE EENVOUD

HET GELUK
OM JEZELF TE ZIJN
De tijd voorbij zien gaan, het leven voelen stromen. Niet je eigen leven, 
maar HET LEVEN in zijn algemeen; de kinderen die groter worden, 
het gras dat groeit. Dat is toch het allerbelangrijkste? Geloof het 
of niet, maar dat is de Ardennen!  Levenslustig! Alleen wat nodig is. 
Niets overbodigs. U zult waarschijnlijk zeggen dat wij niet erg objectief zijn. 
Kom hierheen! En ervaar het zelf! Laat de wereldlijke drukte voor een

of twee weekenden achter u. Zet uw voeten in de voetsporen 
van dichters.  Maak gebruik van hun inspiratie en neem 
haar in u op.  Zet u lichaam en zintuigen in beweging. Proef 

op uw eigen ritme wat deze streek aan authenticiteit 
voortbrengt, voor de mond, maar ook  

voor de ogen. Herinner u dat niets zo 
rustgevend, heilzaam en verkwikkend  
is als het eenvoudige feit jezelf te zijn,  
en de dingen op z'n tijd te doen.   

Vind hier dan ook wat werkelijk goed voor  
u is en maak een stop in de Ardennen als  

een pauze, een ochtend uitslapen,  
als rondlopen in het museum, een avond 

met vrienden. En zeg uzelf dat de tijd hier geregeld 
wordt door een grote poppenspeler, 

dat zegt genoeg!

LAAT U INSPIREREN!
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WOINIC EN IK
DE SELFIE
DIE NIET MAG  
ONTBREKEN
Éric Sléziak is de bedenker van Woinic, 
een everzwijn van meer dan 50 ton en 10 
meter hoog die sinds 10 jaar de bezoekers 
ontvangt. Op 08/08/08, arriveerde hij na 

een reis van 4 dagen vanaf de hangar waar 
hij was gemaakt in Bogny-sur-Meuse, op 
de parkeerplaats van de autoroute Saul-
ces-Monclin. Elf jaar en 12.000 uur werk 
zijn nodig geweest om deze mastodont te  
vervaardigen. Profiteer van uw verblijf om hem 
te bezichtigen. Even klikken en u kunt hem in 
uw zak steken. De everzwijn is het embleem 
van het departement. Om andere everzwij-
nen te zien, kunt u naar het Dierenpark van  
Saint-Laurent niet ver van Charleville- 
Mézières (gratis vrij toegankelijk).

EEN AUTOROUTE

DWARS DOOR 
DE ARDENNEN
De nieuwe autosnelweg (A304) verbindt 
vanaf nu Charleville-Mézières met Rocroi 
in slechts 20 minuten. Aan de andere kant 
van de grens, in België, is sinds 2019 de 
autosnelweg E420 geopend waardoor  de reis 
van Charleville-Mézières tot aan Charleroi 
slechts 60 minuten is.

HERDENKING
TERUG IN DE  
GESCHIEDENIS

DE FRANSE ARDENNEN

IN EEN OOGOPSLAG

HET CIJFER

327
TROTTER 
327. Dit is het aantal pagina's dat aan de 
Ardennen is gewijd in de Trotter reisgids 
die in 2019 is uitgekomen. Genieten van de 
Ardennen zonder grenzen Frankrijk, België, 
Luxemburg… De toeristische gids begint 
met de topervaringen in beeld en behandelt 
vervolgens de Ardennen in zes grote items: 
Franse Ardennen, Thiérache ardennaise, de 
vallei van de Semois, Maasvallei en haar zij-
rivieren, de Famenne en de Calestienne, de 
hoge Ardennen, de valleien van de Ourthe en 
de Amblève tot Luik. Handige tips, adressen, 
anekdotes, geschiedenis. Efficiënt.

A C T UA L I T E I T E N
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Het museum Oorlog en Vrede in de Ardennen,  
dat begin 2018 geopend werd in Novion- 
Porcien, is  gewijd aan de geschiedenis van 
de drie grote conflicten. Een rijke collectie 
van 14.000 voorwerpen, filmvoorstellingen, 
geanimeerde kaarten en sfeer settings die 
het dagelijkse leven van de soldaten en de 
burgers vertellen.
    

Meer informatie
+ 33 [0]3 24 72 69 50
www.guerreetpaix.fr



MONT CORNE T

L’ARDENNE
 TERUG IN DE TIJD
De historische site van Mont Cornu, de Ardennen terug in de tijd, is sinds vorig jaar geopend 
en is om met het hele gezin te ontdekken. Rondom vijf eeuwen georganiseerd, van de 4e eeuw 
voor Chr. tot de 15e eeuw toont, deze historische plek die onderaan het kasteel van Montcornet, 
ligt, de bezoekers het leven en het bouwen (met detechnieken uit die tijd) van de Gallische, 
Gallo Romeinse, Merovingische, Kar lingische en Middeleeuwse dorpen. Archeologen, historici, 
amateurs, locale overheden en de vereniging «Montcornet Remonte le Temps»"verzorgen 
sinds enkele jaren de uitvoering van deze ongelofelijke plek, bewaarder van de Geschiedenis  
van de tijd. Van maart tot november iedere dag open. Inlichtingen : +33 (0)3 24 59 32 44

A C T UA L I T E I T E N
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ERFGOED

NIEUW OM 
SEDAN TE 
ONTDEKKEN!
Het Maison du Patrimoine is het bezoekers- 
centrum van de Architectuur en het Erfgoed 
(CIAP) van Sedan. Deze is recentelijk ge-
opend. Een CIAP is een plek voor informatie 
en onderwijs dat tot doel heeft het publiek 
vooraf of ter aanvulling aan een bezoek 
inzicht over de stad te geven. Het centrum 
is ontwikkeld als onderdeel van het label Stad 
van Kunst en Geschiedenis. In tegenstelling 
tot een museum worden hier geen kunst-
werken getoond, maar maquettes, materialen, 
panelen of video’s… Hier leer je een archi-
tecturale stijl of een bouwtijd herkennen, 
het onderscheid in de verschillende wijken 
en inzicht in de belangrijke personen die 
hebben bijgedragen aan de geschiedenis 
van de stad… om zo het erfgoed van de stad 
beter tot u te nemen!
Meer informatie: +33 [0]3 24 27 84 85

HET EVENEMENT
EIND SEPTEMBER

365 DAGEN AFTELLEN 
VOOR HET INTERNATIONALE 

MARIONETTENTHEATER FESTIVAL
Elke twee jaar biedt het festival “J-365” een paar dagen lang een grote 

marionetten meeting. Een feestelijke manier om het aftellen voor het het 
Internationale Marionettentheater Festival 2021 te starten.

    
Inlichtingen : +33 (0) 3 24 59 94 94
www.festival-marionnette.com





REGEL NR.1

ONNODIG OM 

WEERSTAND TE BIEDEN 

UITEINDELIJK

WINT DE NATUUR.



ADVIES OM TE 
OBSERVEREN
Observatie moet altijd met  
respect voor het milieu gebeuren.
Tips van een  “natuurliefhebber” : 
 1 Niets plukken
 2 Op afstand blijven
 3 Niets aanraken of verstoren 
4 Honden aan de lijn
 5 Op de paden blijven
 6  Het reglement van het  

natuurgebied nakomen
 7 Geen zwerfafval achterlaten
 8  Tijdens de jachtperiode  

van te voren informeren  
op www.fdc08.com

Het beste om te leren is onder  
begeleiding van een gids. Le ReNArd 
publiceert een agenda met  uitjes in de 
natuur van de gespecialiseerde plaat-
selijke verenigingen, gratis en open  
voor het grote publiek

    
www.renard-asso.org
> rubriek “apprendre”

“ Het Ardenner woud
vormt de thuisbasis 

voor grote zoogdieren. ” 



Wat is de natuurlijke rijkdom
van de Franse Ardennen?
Dit departement is rijk aan gevarieerde land-
schappen. Kijk maar eens goed.  Van de spar-
bossen in het noorden van de Ardennen tot 
de plateaus in de Champagnestreek de pano-
rama's zijn van een grote diversiteit. Dit geldt ook voor de 
diersoorten. Kleine trappen, vogels van de steppen, zijn waar-
genomen op de grote landbouwvlakten. Daarentegen heeft 
de hazelhoen, een zeldzaam en teruggetrokken bossoort, 
zich in de bossen in het Noorden 
van de Ardennen geacclimatiseerd.

Welke dieren vallen hier te zien?  
In het Noorden, profiteert de  
oehoe van de kliffen om er zijn nest 
te maken, de slechtvalk woont in 
de Maasvallei. Er zijn ook leeu-
werikken en kieviten in de velden,  
vossen en eekhoorns in de bossen. 
Het Ardenner woud is heel dicht en 
minder rijk aan diersoorten dan 
de bossen, heggen of weilanden, 
maar het is gunstig voor het grote 
wild (herten, wilde zwijnen enz.).  
Er worden ook regelmatig sporen  
van bevers langs de Maas  
waargenomen.

Wat raadt u de natuur nieuwsgierigen  
onder ons aan? 
Zoals Flaubert zei, “als je maar lang genoeg 
kijkt, wordt het vanzelf interessant”. Wat  
mij betreft ben ik de meest honkvaste  
Ardenner van de streek. Ik heb alles wat ik 

nodig heb: moeras, groot staatsbos, weilanden, bouwland,  
hagen... Een mozaïek van verschillende flora en fauna milieus 
die er alleen maar om vragen om waargenomen te worden.  
Het is een wereld in natuurlijke staat.

Heidelandschap, veenmorassen, droge gazons, 
steile rotsen, bosrijk milieu en coulisselandschap... 
Het Regionaal Natuurpark (PNR) van de Ardennen, 
in 2011 opgericht, biedt 116.000 aan uitzonder-
lijke natuurlijke diversiteit. Met natuurwandelin-
gen kunt u onder andere oehoe, zwarte ooievaar  

ruigpootuil, hazelhoen,  boskat, Europese bever of de 
grote hoefijzerneus tegenkomen. Deze wandelingen 
kunnen onder begeleiding zijn met de inwoners die 
graag hun kennis met u willen delen. Ze vormen een 
vereniging, de Vrienden van het Park, die een agenda 
op hun site aanbiedt.

    
Regionaal Natuurpark 
van de Ardennen
+33 (0)3 24 42 90 57 
wwww.parc-naturel-ardennes.fr.
Association Les Amis du Parc
www.amisparcardennes.org.

EEN KLASSERING REGIONAAL NATUURPARK   
DIE NIET ZOMAAR UIT DE LUCHT IS GEVALLEN
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INTERVIEW

“EEN WERELD
IN NATUURLIJKE STAAT”

D E  W I L D E  N AT U U R

WIST U DAT...?

DRIE NATUUR-
RESERVATEN
De Ardennen heeft drie 
nationale natuurreservaten :
de pelouses de la Pointe 
van Givet met de unieke geologie, 
het reservaat van Vireux-Molhain,
een van de oudste vindplaatsen  
van fossielen in Frankrijk,  
en le Bois-en-Val  
in Charleville-Mézières.

    
Meer informatie
nl.ardennes.com
> rubriek “natuurreservaten”

Als je er maar lang genoeg 
naar kijkt, wordt het  
vanzelf interessant.

GUSTAVE FLAUBERT

“                        ”

Pierre Déom
is hoofdredacteur van La 
Hulotte, “de meest gelezen 
krant onder natuurliefhebbers”.



De slow houding is geen gril, maar 
een levenskunst, en staat gelijk aan  
loslaten welzijn, delen, zorg voor het milieu 
en levenskwaliteit. Verheug u erop! U heeft 
de goede keuze gemaakt, door voor de  
Ardennes te kiezen! Het leven loopt hier op 
het ritme van een alom aanwezige natuur. 
Stadstuinen, Vousinoise boomgaarden, 
coulisselandschap van Tierasse, bos-
gebied... De groene longen zijn overal, de 
stedelijke juwelen en goudkorrels van de 
streek nooit ver weg.

Trek comfortabele schoenen aan, ga al  
wandelend of op de fiets langs de Maas,  
trek te paard diep het bos in of luier op een 
boot... Geniet ervan met een Segway te  
rijden, of op een familiefiets  of kano te varen 
en waarom ook niet, langlaufen in de winter.  
Ontdek de schitterende panorama's, van de 
rivieroevers tot de toppen van het Ardense 
woud. De schoonheid is adembenemend 
en openbaart zich aan hen die haar aan-
schouwen. Geniet van het leven op de slow 
manier. Hier staat alles dichtbij de natuur.

MASSIEVE WOUDEN,  KRONKELENDE RIVIEREN,  UITZONDERLIJKE  
PANORAMA'S . . .  U  BENT BIJ DE ARDENNEN AANGELAND.  DIT  IS  HET  
MOMENT OM DE D RU KKE WERELD  TE VERGETEN EN DIEP  AD EM TE HALEN.

WIST U DAT...?
VIER PADEN VAN DE 
GROTE WANDELROUTES
Bij de 47 paden van de kleine wan-
delroutes die uitgezet zijn door het 
Departementale Wandel Comité  voegen 
zich vier paden van de grote wandelroutes :
GR 654, de legendarische Compostela 
route die Namen verbindt met Vézelay, via 
Rocroi, Signy-l’Abbaye en Vieux-lès-Asfeld.
GR 12, die Amsterdam verbindt met Parijs 
en die een gemeenschappelijk gedeelte 
heeft  met de vorige route vanaf  
Gué-d'Hossus tot Hauteville.
GR 14, die Parijs en het gebied eromheen 
verbindt met België via Grandpré, Le 
Mont-Dieu en Sedan.
GR 16, komt van Luik af, bij Sorendal,  
Frankrijk binnen, volgt de prachtige vallée 
de la Semoy om zich in Rimogne bij  
de GR 654 te voegen.
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“ Je moet de 
tijd aan de 

tijd overlaten. ”

VERANDER VAN RITME, NEEM

DE SLOW
HOUDING AAN
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Departementaal 
Comité voor  
Paardrijden  (CDRP08)

cdrp08@orange.fr
ardennes.ffrandonnee.fr

Te voet in de Franse Ardennen
Deze topogids van de Franse  
Wandelfederatie biedt 47  
wandelingen en circuits voor  
paardrijden en fiets circuits. 

Op de fiets en te voet  
in de Franse Ardennen 
Brochure uitgegeven door het 
Agentschap voor de Ontwikkeling  
van het Toerisme van de Ardennen.  
Beschikbaar en te downloaden op
 nl.ardennes.com

Andere ideeën voor tochten  
en wandelingen met gids
nl.ardennes.com
rubriek “Te voet in de Ardennen”
of bij de Offices de Tourisme
per sector (gegevens p. 62)

De Ardennen kunnen ook te paard ontdekt worden. “Wij willen dat 
iedereen van de wandelpaden gebruik kan maken , legt Françoise 
Simon de voorzitter van het”, Het Departementaal Comité voor 
Paardentoerisme (CDTE) uit, ze heeft een lijst van de hippische 
accommodaties (met of zonder keurmerk) ter beschikking en 
een overzicht van routes die door de lokale paardrijders zijn 
opgesteld.  Gegevens op de site van CDTE. Let er op om van te 
voren de toegankelijkheid van de routes te controleren bij de 
beheerder (gemeente of departement) voordat u op pad gaat.

ZET U VOETEN IN DE BEUGELS!

AAN DE RAND VAN  
HET WATER

ASFELD
De omgeving van Asfeld biedt een ideale 
wandeling met kinderen die aan te passen is 
(5 tot 10 km), zonder hoogteverschil. Deze 
wandeling gaat langs het kanaal van l'Aisne, 
niet ver van de bochten in de rivier, goed 
voor een mooie verrassing. Onderweg, komt 
u voorbij  de bijzondere unieke barokkerk 
Saint-Didier (17e  eeuw), een stuwdam, een 
Duitse begraafplaats. Zoveel verwijzingen op 
zo'n korte afstand..

IN DE  
BOSSEN

OLIZY
Bij het vertrek van Olizy (vlakbij het Ontdek-
kingspark Argonne), biedt dit gezinscircuit 
een ring “tussen twee werelden” van 6,4 km. 
Via Petite-Ville naar Blanche-Falaise en  
Martignon, voordat u terugkeert naar Petite-
Ville markeert het tracé van de l'Ainse dat van 
ver is te zien de groene en beboste overgang 
naar de heuvels van Champagne. 

RONDOM DE  
VESTINGWALLEN

ROCROI
De stad in stervorm uit de 16e eeuw bezit het 
label “Kleine stad met Karakter”, u zult ervan 
genieten om rondom op de vestingwallen te 
lopen. Neem uw kinderen mee naar de Rièzes, 
dit door de mens bewerkte plateau. Laat u in 
vervoering brengen door dit door de Geschie-
denis getekende landschap. Bekijk met name 
de verdedigingslijn, die op natuurlijke wijze is 
ontstaan en die de vijand dwong zich bloot te 
geven..

1 2 3

DE 3  
FAVORIETEN
VAN EEN WANDELAAR

De doorgewinterde  
wandelaar, Michel Degré 
is lid van de Franse vereni-
ging voor landschappen.

    
Departementaal 
Comité vooer het 
Toerisme voor  
Paardrijden
Tél. +33 [0]6 80 34 84 87
www.cdte08.ffe.com

W E L Z I J N

AANRADER

PANORAMA
De berg Saint-Walfroy met het hoogste 
punt op 350 meter.  Op de top is het 
panorama adembenemend en strekt zich 
uit tot de Maas en de Ardennen.
    

Vind alle uitzichtpunten
van de Ardennen
nl.ardennes.com



“Uitstekend! Super!” Julie en Jim  
hebben geen spijt van hun keuze :  om 280 
km te fietsen van Sedan tot Maastricht. Zes 
dagen die gelijk staan aan ontdekkingen, rust, 
uitwisselingen... “Drie nachten in Frankrijk, drie 
in België, etappes van 33 km tot 71 km”, licht 
Julie Bissonnette toe. Met haar man fiets ze dagelijks in 
Nederland en ze hebben al eerder een fietstoerisme ervaring 
opgedaan, een van 150 km in drie dagen. Ze wilden voor deze 
keer een probleemloos parcours kiezen dat door Dinant (Bel-
gië) zou gaan en hebben gekozen voor elektrische fietsen die 
meer “speelruimte” bieden voor deze lange route. De pisten, 
De Groene route Trans-Ardennen in Frankrijk Ravel 1 en 
2 in België, zijn “heel makkelijk  
en heel goed gemarkeerd”, be-
nadrukt het echtpaar. Met een 
speciale kanttekening voor het   
road-book La Meuse à vélo en 
France « en de kaart dier erbij 
zit voor elke etappe » die de toe-

ristische sites aangeeft, evenals… dichtstbij-
zijnde diensten, met name de reparatiepunten.  
“Dat is heel geruststellend”. 

STOPPEN, KIJKEN, ONDERZOEKEN
Ze zijn met een Nederlandse touroperator 

per bus van Maastricht naar Sedan vertrokken, en hebben 
gebruik kunnen maken van een bagage transportdienst.  
“'s Morgens, ontbijten we, en laten we onze koffers in het hotel. 
En vertrekken. 's Avonds hebben we ze bij de volgende etappe”.  
Sedan, Charleville-Mézières, Haybes, Dinant, Namur, Liè-
ge, Maastricht... “We hebben de tijd kunnen nemen, kun-
nen stoppen,  kijken, op onderzoek uit kunnen gaan ...  

en de lokale bieren kunnen  
meenemen (lach)”. “We hebben 
genoten van het natuurgedeel-
te tussen Charleville en Hay-
bes.  Ergens anders hebben we 
de sluizen en de dammen kun-
nen bekijken, de geschiedenis 
met onze eigen ogen begrij-
pen. We zijn heel nieuwsgierig”.  
De indrukwekkende “architec-
tuur” van de steden Sedan en  
Charleville-Mézières met het 
fort en  la place Ducale heeft hun 
hart gestolen.  Hun advies: een  
picknick regelen om buiten de 
Franse etenstijd om te eten.

WIST U DAT...?

EEN BEKROONDE 
ROUTE
In maart 2019 kreeg de Maasfietsroute 
het label EuroVelo 19 en is hiermee een 
officiële EV-route geworden, die erkend 
is door de Europese fietsersbonden. 

DE MAASFIETSROUTE

DE WEGEN VAN 
DE VRIJHEID

L A N G S  D E  M A A S  LO O P T  VA N  D E  B R O N  TO T  D E  M O N D I N G  E E N  I N T E R N AT I O N A L E
TO E R I S T I S C H E  F I E T S R O U T E  VA N  M E E R  D A N  1 1 5 0  K M .  J U L I E  E N  J I M ,  E E N  N E D E R L A N D S  S T E L , 

H E B B E N  O P  D E  F I E T S  D E  R O U T E  VA N  D E  M A A S  VA N A F  S E D A N  U I TG E P R O B E E R D .
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Langs de Semoy ligt de Trans-Semoysienne, een 
aanvullend fietspad van 20 km met een wildere natuur. 
Er is een verbinding tussen de Groene route Trans-
Ardennen en het Belgische RAVel. Met 9 km, is de 

Ennemane ideaal voor fietstochten (starters) met het 
gezin. De route wordt gemarkeerd door informatie-
panelen met uitleg over het historisch en industrieel 
erfgoed van de stadjes waar u doorheen komt. 

    
Alle informatie over  
de fietspaden vindt u op 
www.ardennes.com 
> rubriek “fietspaden”

ALTERNATIEVE CIRCUITS

Julie en Jim, Nederlanders
hebben de Groene route over 
280 km tussen Sedan en 
Maastricht uitgeprobeerd.



Kaart van de Groene  
route Trans-Ardennes
Deze is beschikbaar bij de 

toerismebureaus van de Ardennen 
of op de website www.cd08.fr (inte-
ractieve versie). De verbindingen met 
de andere groene fietsroutes van het 
departement (Trans-Semoysienne en 
Ennemane) alsmede het Belgische 
netwerk RaVel in Givet staan 
hier ook op.

Maasfietsroute - EuroVelo 19
Een circuit van meer dan 1150 km 
loopt vanaf de bron (plateau de 
Langres) langs de rivier,  
tot de monding (Rotterdam).
Hij loopt door de Vogezen, de Meuse, 
de Ardennen, België en Nederland 
Meer informatie op
www.maasfietsroute.eu en 
www.francevelotourisme.com 

Road-book "De Maasfiets- 
route in Frankrijk"
Het reisboek heeft voor iedere 
etappe een kaart met een lijst van de 
bezienswaardigheden. De betrokken 
instellingen die een rol spelen bij 
de ontvangst van fietstoeristen zijn 
erin opgenomen. Downloaden op 
nl.ardennes.com  
> rubriek "brochures en gidsen"

Het label Accueil vélo 
Het keurmerk "Fietsers Welkom". 
Een aangepast ontbijt voor fietsers, 
een maaltijdmand, een veilige plek 
voor uw fiets en de zekerheid iets te 
vinden om te repareren wanneer er 
een probleem zich voordoet...
Accommodaties beschikbaar op 
nl.ardennes.com
> rubriek "op de fiets in de Ardennen"

6
DAGEN

Van Sedan
naar Maastricht 

op de fiets ...
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OP DE FIETS 
IN DE 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. Ontdek de vele 
fietspaden, maar ook fietsroutes 
met hoogteverschillen voor de 
sportievere fietser. .

    
Overnachtingen en route  
ideeën zijn beschikbaar op
nl.ardennes.com
> rubriek “Op de fiets in de Ardennen”

FIETS, SEGWAY,
FAMILIEFIETS...
Waar fietsen huren op de Groene 
route of in de omgeving?  Welke 
andere activiteiten worden er 
geboden?  
Segway, Familiefiets, paardrijden...
Een selectie van sporten en 
ontspanning in de natuur is 
beschikbaar op Ardennen Natuur 
en Avontuur met een veertigtal 
dienstverleners. 

    
Lijst van de dienstverleners  
en gedetailleerde routes op
nl.ardennes.com
> rubriek “natuur & avontuur”
en “de fietspaden”



Gîtes
de France
Ardennes

Voor een vakantieverblijf of ontspannings-
weekend, wandelingen in het bos, Mountainbike 
tochten of tochten op het water, cultuur, architectuur, 
geschiedenis, legenden... genoeg redenen om in de 
Ardennen te verblijven! En om te overnachten biedt ons 
aanbod meer dan 200 deuren waarachter een kwaliteits-
verblijf schuil gaat: B&B gastenkamers, vakantiehuisjes 
en andere aanbiedingen...  
op www.gites-de-france-ardennes.com
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 WIJ HEBBEN VOOR U GETEST

 EEN KLEINE WOONBOOT

BESTUREN 
WI LT U  E R E CHT HELEMAAL EVEN UIT? 300 KM AAN WATERWEGEN DE GEDROOMDE 
M OGE LI JKH EID OM UW SMARTPHONE MET RUST TE LATEN OM ECHT TE NAVIGEREN.

S E R E N I T E I T

Waar navigeren?
Bij de vertrekbasis  
van Pont-à-Bar :

woonboten zonder  
vaarbewijs (kennismakingsdag  
of voor een week). 

Bij de vertrekbasis van Givet :
Rondvaart (met of zonder lunch)  
op de Charlemagne.
Bij de vertrekbasis van Monthermé :
wandeling met gids over de Roc.

Geniet van het water op een 
andere manier: elektrische boot, 
kano, waterfiets...

Alle informatie
nl.ardennes.com
> rubriek “riviertoerisme”
en “de voeten in het water”

Een On/Off knop. U hoeft u  alleen nog maar van de kade 
te verwijderen nadat u de lijnen naar binnen hebt gehaald. 
Een lichte druk op de versnellingspook, hendel van de motor 
 opzij duwen, 10 seconden op een knop drukken en uw koers 
stuurt zich rustig bij. Bij vertrek van Pont-à-Bar, op het  
Ardennenkanaal, gaat le Ponçay op weg. Verfrissend land-
schap waar het smaragdgroen van de bomen zich mengt met 
het zachte groen van vers gras. Koeien grazen rustig in een 
weiland in de buurt. Onze boot glijdt over de kalme wateren. 
Bijna recht. Niets ernstigs Een dronken boot in het land van 
Rimbaud kan als een eerbetoon aangezien worden. Je hebt 
zo'n honderd meter nodig om de deining te voelen en de  
bediening van het roer aan te passen. Het meest technische  

gedeelte blijft de sluis, een geduldige 
instructeur leert ons hoe die te nemen. 
Een afstandsbediening zorgt ervoor dat hij open gaat. Geluk- 
kig zijn er stootkussens om de gevaren bij het delicate  
manoeuvreren op te vangen. Met een sluis op elke 3 km 
(gemiddeld), heeft u genoeg mogelijkheden om te oefenen.

LANDSCHAPPEN EN GASTRONOMISCHE STOPS
Zij die niet zo handig zijn laten de kalmte van de plekken 
hun werk doen en dromen ervan kapitein van de woonboot 
te zijn.  Op weg naar geweldige horizonnen, legendarische 
landschappen, historische plekken en gastronomische stops 
omgeven door een vredige, weldadige en ongerepte natuur!
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WIST U DAT...?

DE ARDENNER
VAARROUTES
De Maas : 95 km / 21 sluizen 
(van Pont-à-Bar tot Givet).
Het Ardennenkanaal :
106 km /46 sluizen 
(heropening van het 
vaarverkeer in 2021).
Het kanaal de l'Est :
100 km / 22 sluizen
(tot aan Verdun, in de Meuse)
Oftewel totaal:
301 km / 89 sluizen
17 rivierenhaltes.
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Het Regionaal Natuurpark van de Ardennen…

…nodigt u uit om enkele van 
de belangrijkste geologische 
vindplaat sen te ontdekken of te 
herontdekken, de meeste ervan 
herbergen uitzonder lijke wilde 
dieren: Slechtvalk, Oehoe…

Ontdek deze plekjes die zo'n 500 
miljoen jaar oud zijn en waaruit  
de Ardense landschappen zijn  
ontstaan, via de majestueuze rots- 
uitstulpingen zoals de 4 Heems-
kinderen, de Roc-La-Tour en de 
Dames de Meuse.

Verlaat de open lucht en duik in de diepte 
van de aarde…

…door een bezoek aan het Leisteenhuis van Rimogne te 
brengen. Hier beleeft u het leven van de mijnwerkers van 
weleer die honderden kilometers aan gangen hebben gegraven 
die nu als verblijf dienen voor talloze vleermuizen. 

250?
Dat is het aantal vleermuizen 

dat onlangs in de leisteen-

groeven van Deville en 

Monthermé is geteld. 

Denk slim:
Denk aan de Rendez-vous  
du parc, en de vele  
thematische uitstapjes:
www.parc-naturel-ardennes.fr

« Tussen hemel en aarde ... ontdek de geschiedenis van het Park »

Maison du Parc
Route de Sécheval - 08150 RENWEZ

Tel. : +33 (0)3 24 42 90 57

www.parc-naturel-ardennes.fr

accueil@parc-naturel-ardennes.fr

De schacht van Sint-Kw
intens in Rimogne T.MICHEL

De rotsen van de 4 Heemskinderen- F. LAETIS

De 4 Heemskinderen - F.LAETIS
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Kamers met aardappel pigmenten geschilderd, natuurlijke 
pigmenten van de molen van Écordal, een gevel van hennep 
door lokale ambachtslieden gemaakt, tegelkachel, een unieke 
schaal om afval te voorkomen, lokale producten... allemaal 
eco-verantwoordelijke initiatieven, niet altijd makkelijk te  
vinden met name voor de toeristen die het gebied ontdekken.
Voortaan geeft de Ardense Ecotoeristen Club, een grens-
overschrijdend netwerk, geeft hen zichtbaarheid.
In 2017 werd op basis van bindende voorschriften, naar een 
dertigtal plekken met een duurzame toeristische aanpak in 
de Franse Ardennen verwezen. Water en energie besparing, 

gebruik van natuurlijke schoonmaakmiddelen, afvalscheiding...  
Zoveel manieren ten gunste van het milieu. “Een ecotoe-
risme accommodatie kiezen staat garant voor een verblijf 
met voorzieningen in de lijn van verantwoord toerisme”, legt 
Stéphanie Drothier uit, zij is verantwoordelijk voor de club 
bij het Agentschap  voor Toeristische Ontwikkeling. “Deze 
professionals hebben de kennis en kunnen advies geven om 
lokale producten te gebruiken, en om de goede plannen en 
natuur vrijetijdsactiviteiten te vinden.” Al hun betrokkenheid 
op het gebied van duurzame ontwikkeling op 
ecotourism.visitardenne.com.

    
Alle eco-verantwoorde-
lijke activiteiten op
nl.ardennes.com
> rubriek  “Duurzaam 
toerisme”
Alle accommodaties 
met een ekolabel op
nl.ardennes.com
> rubriek “onze labels  
en favoriete merken” 

EEN ECOTOERISME CLUB OM U ROND TE LEIDEN

Bertin, Marcel, Fernand, Marius, Gaston… 
met hun grote ezelsoren, worden door hun  
eigenaar Emmanuel Crametz verwend. 
Zomers de onbespoten weidegras, biolo-
gische hooi in de winter... en kilometers om 
zich uit te leven. Het is voor de rustgevende  
schoonheid van de plekken en door inspiratie te put-
ten uit zijn ervaring als papa wandelaar dat deze  
in Valenciennes geboren wandelaar in de Ardennen is  
gekomen, om er wandelingen in ezel tred te organiseren. 
“Vanaf 3 of 4 jaar, kan een ezel  uitstekend aflossen om  
de bagage en de kinderen te dragen. Wel tot 40 kg voor een 

kleine ezel.” Met zijn ezels biedt Emmanuel  
Crametz die zich in Ménil à Vaux-Vilaine heeft 
gevestigd een leuke aparte ervaring. Deze  
uitstekende wandelaars kunnen 15 tot 20 km 
per dag lopen. Het vertrek vindt plaats in Vaux-
Villaine, naar Lalobbe en Signy-l’Abbaye, in 

een “zachte en heuvelachtige omgeving” of in de Meuse  
vallei en voor een wandeling met meer hoogteverschil, “naar 
het meer van Vieilles-Forges en soms tot het kasteel van  
Montcornet”. Een leuke aparte ervaring voor de  
allerjongsten die de kilometers niet voorbij zien gaan.  
Van kalmte en rust verzekerd. 

ONTMOETING

IN VREDIGE EZELTRED
Emmanuel Crametz 
biedt met zijn ezels in 
Ménil, Vaux-Vilaine een 
heel speciale ervaring.

“ Tochten In 
een glooiende

en heuvelachtige
omgeving. ”



Tussen het onweer-
staanbare Roc-la-Tour 
en het legendarische  
Croix-Scaille, schuilt 
een fascinerend werk: 
le Tchår scaille bedacht  
door Philippe Boudard. 

Dit werk doet denken aan een wagen van scha-
lie (scaille betekent leisteen in het Waals) die 
getrokken wordt door twee paarden) en in het 
midden van een cirkel van menhirs is neergezet, 
aan de rand van een open plek. Een eilandje in het 
onmetelijke bos. Knipoog naar de Europese rou-
te van de legendes, “Ik rijd tussen de werelden”,  
is de spreuk van de plek, en herinnert ook aan 
de Keltische traditie van de wagengraven.  
De krijgers werden begraven met paard en  
wagen om naar het hiernamaals te rijden. Het is 
deze reis tussen de werelden waartoe de Tchår 
scaille uitnodigt. Hedendaagse opleving van de 

oude legendes, en gebaseerd op een 
essentie van de Ardenner traditionele 
wereld: de betovering.

ZOMERZONNEWENDE
 “De tovenaar verandert de wereld door 
zang, stem, woord, ritme... We vinden deze  
elementen in de jacht, bij het smeden, in 
de legenden, voor altijd verbonden met een  
animistische samenleving”, legt de overbren-
ger van legendes uit, die de Tchår scaille als 'er 
een steentje aan bijdragen' ziet. Massief, ruw, 
monolithisch, onbeweeglijk Naar de zon van 
de zomerzonnewende gericht, dit stenen schip 
en zijn psychopompos paarden lijken klaar te 
staan om weg te vliegen. Bos zover je oog reikt, 
de geur van de aarde, het ruisen van de wind.  
De dichterlijke magie doet haar werk. De sug-
gestieve kracht van de plekken is overheersend.  
De legende leeft nog steeds.

BIJZONDER

DE TCHÅR
VAN DE LEGENDEN

IN HET HART VAN HET ARDENNER MASSIEF REIST DE TCHÅR SCAIILE VAN 
PHILIPPE BOUDARD DOOR DE WERELDEN. EEN LEGENDE VAN DE 21STE EEUW.

B E TO V E R I N G

ELFY PARK

IN HET DORP 
VAN DE  
KABOUTERS
Vlakbij het lac des Vieil-
les-Forges, herbergt het 
bos een kaboutervolk dat 
van plezier maken houdt.
Elfy Park, hun land is  
vol speeltoestellen : 
glijbanen, tokkelbanen, 
netten... een magisch decor 
van 5 ha. tokkelbanen, 
netten... een magisch  
decor van 5 ha.  
Voor groot en klein.

    
www.elfypark.fr

De wandelingen van Arduin' de druïde leren u de Arden-
nen door verhalen en legenden te ontdekken. Enkele 
voorbeelden: les Quatre Fils Aymon (de Vier Heems-
kinderen), La Pipe qui fume (de pijp die rookt) in Bogny 
sur Meuse, Imbolc la Lyre in Monthermé… Jean-Luc  

en Claudie zijn gediplomeerde gidsen van de Franse Wandel 
Federatie (Fédération Française de Randonnée) (soms ver-
gezeld door Arduin' de druïde) ze nemen u mee  voor grote  
wandelingen van 1.30 tot 2uur. Soms gaat het omhoog. 
Trek goede schoenen aan en dieren aan de lijn.

    
Programma  
te downloaden op
rando.jeanluclemaire.fr

VERTELDE WANDELINGEN
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Philippe Boudard
onderhoudt  bij de 
Six-Chênons de 
levendigheid van een 
Ardenner “pracht”.



WIST U  
DAT... ?
DE ROUTE
VAN DE LEGENDEN
Het is in de Ardennen gebruikelijk 
om  te zeggen, onder iedere steen 
ligt een legende. En als u er een paar 
zou optillen?  Het Maasdal, Semoy 
vallei, Val-de-Lesse... 
In 12 etappes (Frankijk en België), 
biedt de Legende route meeslepende 
verhalen en magische plekken om te 
ontdekken. Uitstapjes van 20 tot 50 
km, met de auto of de fiets. 

    
nl.ardennes.com
> rubriek “toeristische routes”

1 9

MONTHERMÉ

ROC-LA-TOUR
Onsamenhangende stenen zuilen, omgekeerde 
kwartsiet blokken. De chaos van Roc-la-Tour, 
hoogte 408 m, biedt een bijzonder panorama 
waar een krachtige wildheid vanuit gaat.  Deze 
uitbarsting is het werk van de duivel, resten van 
een  kasteel dat aan een landheer was beloofd,  
vóór het kraaien van de haan, in ruil voor zijn 
ziel.  Maar de duivel en zijn handlangers waren te  
luidruchtig waardoor de haan wakker werd en kraai-
den voordat de laatste steen werd gelegd.  In woede 
vernietigde de duivel het schitterende kasteel.

LAIFOUR

LES DAMES DE MEUSE
Op de linkeroever van de Maas onderbreken drie 
enorme met bomen bedekte rotsen de horizon. 
De legende zegt dat het om de dochters van de 
graaf van Rethel gaat, Berthe, Hodierne en Ige, 
getrouwd met Vauthier, Héribrand en Geoffroy, 
de zonen van de graaf van Hierges. De drie  
zussen blijven alleen achter nadat hun echtgenoten 
aan de zijde van Godefroid de Bouillon op kruis-
tocht waren vertrokken.  Zij ontvingen ridders en  
bedrogen hun echtgenoten, waarvoor God hen 
strafte en hen veranderde in steen. 

BOGNY-SUR-MEUSE

LES 4 FILS AYMON
De magiër Malegijs zou hier zijn kasteel van Mon-
tessor met de 4 heemskinderen hebben gebouwd, 
Helden van een beroemde chanson de geste. 
Renaud, Alard, Guichard en Richard woonden 
aan het hof van Karel de Grote. Renaud doodde 
de neef van de koning. Met de toverros Beiaard 
konden ze tot de Ardennen vluchten, het begin 
van het epos. Vele plekken in Europa herinneren 
hieraan: Ardenne, Gascogne, Duitsland... Leg bij 
de zomerzonnewende in Bogny uw oor te luister, 
misschien hoor je Beiaard wel hinniken.

1 2 3



A D R E N A L I N E

DE TOP 5
STERKE
    SENSATIES 

JE HEBT GEEN BERGEN NODIG OM DUIZELINGWEKKENDE MOMENTEN TE BELEVEN.
H E T  A R D E N S E  M A S S I E F  M E T  3 8 0  M E T E R  H O O GT E V E R S C H I L  I S  E E N  I D E A A L  
T E R R E I N  VO O R  D E  A D R E N A L I N E  L I E F H E B B E R S .

WIST U DAT... ?
SPORT EN  
ONTSPANNING
Het enorme groen van de  
Ardennes heeft heel wat 
schatten.In Villers-le-Tilleul is 
de golfbaan van Poursaudes 
een andere originele manier om 
te ontspannen en een sportieve 
activiteit in de natuur te 
beoefenen.

    
www.ardennes.com
>  rubriek “golf”

Los gaan in het PNR 
In het Regionale Natuurpark 
(PNR) bevindt zich voor moun- 

tainbikers het mountainbike- 
centrum VTT-FCC van het Maasdal en 
de Semoyvallei. Er zijn 22 afgebakende 
paden, 6 MTB relais, meer dan 350 km 
pisten (van Givet tot Nouzonville) met 
4 moeilijkheidsniveaus. Kaarten en 
GPS routes te downloaden. Informatie 
op www.parc-naturel-ardennes.fr

Mountainbikecentrum van Sedan  
en omgeving
Le Bannet : 16 uitgezette routes met  
verschillende niveaus, oftewel 116 
km, zijn beschikbaar op de site met 
label VTT-FFC van Bannet tot Givonne, 
dichtbij Sedan.
Kaart en circuits te downloaden op
www.charleville-sedan-tourisme.fr

MTB tochten in de Crêtes
De regio van de Crêtes  
Préardennaises biedt u 239 km  
MTB paden (afstanden 12 tot 25 km). 
Te Downloaden op
www.rando-cretes.fr
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VTT ENDURO
Steve Pechet, vicekampioen
Grand Est Benelux 2015

“De Ardennen zijn werkelijk gemaakt voor de 
liefhebbers van MTB en natuur. Panorama, 
hoogteverschillen, verscheidenheid van de 
terreinen, toegankelijkheid... Het is beter dan 
de bergen. Het gaat minder lang omhoog, het is 
minder elitair en je kunt tussen 4 en 5 speciale 
dalingen in een ochtend maken.  Er is werke-
lijk veel te doen... Een twintigtal dalingen wordt 
regelmatig door de bossen gereden, tussen 
Bogny-sur-Meuse, Monthermé, Hautes-Rivières, 
Nohan…Vaak  spreken we om 8 of 9 uur 's morgens 
af bij Roc-la-Tour“.

    
Facebook
Semoy VTT club de Monthermé,
om in alle veiligheid te rijden en  
met respect voor de natuur

TRAIL
Jérémie Degraeve,
voorzitter van de K-raid Ardennen, organiserende 
vereniging van de Aymon Trail (Bogny-sur- 
Meuse) van de trail van la Meuse (Revin) en van de  
Rimbaud city trail (Charleville-Mézières).

“De vallei leent zich bijzonder goed voor de   
sensationele wedstrijd in de natuur.  Er is een beetje 
hoogteverschil, veel bos en vooral veel paden en 
weggetjes.  Je hebt én het plezier, én de techniek 
met zeer pittige stukken zoals bijvoorbeeld bij de 
Quatre fils Aymon bij Bogny-sur-Meuse, of The 
Wall, die net achter Haulmé ligt, een hoogteverschil 
van 250 m plus op 500 meter, tussen 35 en 40%”.

    
www.k-raid-ardennes.fr
Informatie over de andere trails in
de Ardennen op nl.ardennes.com
> rubriek “trails”

FANTASTICABLE
Michaël Gault, directeur van het  
avonturenpark TerrAltitude in Fumay.

“Het is een mooie afdaling van 1,2 km om te maken 
in de  lucht boven het bos en de Maas, twee sterke 
plus punten van het Ardense landschap op 110 m 
hoogte.  Vaak, vinden de mensen het zo fijn dat 
ze het veel te kort vinden (hoogste snelheid 100 
km/u).  Je kunt het op de klassieke manier doen, 
gestrekt of zittend voor een meer geruststellende 
houding, of samen, voor bijvoorbeeld een  
gezamenlijk vader-zoon momentje”.

    
www.terraltitude.com

BUNGEE  
JUMPEN
Éric Lavieille,  
voorzitter van de vereniging

“Gaaf. Te gek. Nog een keer”, bij aankomst wordt 
voornamelijk superlatieven gebruikt.  “Het is een 
sprong van 37 m hoogte vanaf de prachtige Viaduc 
d'Exermont in een heel mooi en erg vriendelijk 
kader in de natuur. We organiseren er een kleine 
10-tal per jaar, in  een mooie sfeer, alle laatste 
zaterdagen van april tot september”. “Een puur 
adrenaline moment” dat ook beleefd kan worden in 
het avonturenpark van Fumay vanaf een houten 
toren van 20 m hoog.

    
www.adrenaline-elastique.com/exermont
Reserveren verplicht
op +33 [0]6 73 58 66 45

PARACHUTISME
Olivier Tordo, piloot instructeur bij  
de vliegclub van Douzy.

“Onvergetelijk. Buitengewoon. Fantastisch opening 
gaan is moeilijk De drempel is hoog 3500 meter! 
Maar het team is serieus en stelt gerust. De vrije 
val is fantastisch, je gaat als een speer  naar 
beneden met meer dan 200km/u.  De sensatie 
van vrijheid... Na de herrie van de vrije val gaat 
de parachute open en vervolgens daal je in een 
perfecte stilte.  Ik was verbaasd. Ik ben piloot, 
maar ik heb hoogtevrees. Als ik het heb gedaan, 
kan iedereen het doen. Als ik het opnieuw zou 
moeten doen, zou ik het doen”.
    

Paraclub de Belval
Inschrijving op +33 [0]6 13 08 24 11
Informatie op nl.ardennes.com
> rubriek “in de lucht”
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REGEL NR.2

OPEN JE OGEN,
JE OREN EN,
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 LE CAROLO
De specialiteit  

van Charleville-Mézières
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B A N K E T B A K K E R ,  B A K K E R ,  C H O C O L AT I E R
7 RUE DU MOULIN • CHARLEVILLE-MÉZIÈRES • +33 [0]3 24 33 25 11  
18 AVENUE D'ARCHES • CHARLEVILLE-MÉZIÈRES • +33(0) 3 24 41 87 42
WWW. BOULANGERIE-BIO-MONTOLYMPE.FR   



I N  T W E E  D AG E N  T I J D ,  O N T D E K K E N  A N N E  E N  A L E X A N D R E  D E  V E L E 
FA C E T T E N  VA N  D E  A R D E N N E R  H O O F D S TA D ,  G E B O O R T E S TA D  VA N 

D E  D I C H T E R  R I M B AU D  E N  B A K E R M AT  VA N  D E  M A R I O N E T T E N .
VA N  L A  P L A C E  D U C A L E ,  J U W E E L  VA N  D E  1 7 E  E E U W,  

TO T  D E  M I D D E L E E U W S E  S TA D S WA L L E N  VA N  M É Z I È R E S :   
E E N  WA N D E L I N G  D I E  VO O R  V E L E  V E R R A S S I N G E N  ZO R GT

WIST U DAT... ?

RONDLEIDINGEN
L'Office de Tourisme (het Franse VVV) 
biedt een breed spectrum aan  
rondleidingen:  Stadshart van  
Charleville, het Middeleeuwse  
Mézières, de Basiliek van Mézières  
en haar glas en lood ramen,  
in de voetsporen van Rimbaud, 
bezoek aan de klokkentoren... 

& CONCERTEN
Ook worden er tijdens de zomer in de 
basiliek van Mézières orgelconcerten 
georganiseerd. 

    
Meer informatie
nl.ardennes.com

Alle informatie
Office de Tourisme
Charleville/Sedan en Ardenne

+ 33 [0]3 24 55 69 90 
www.charleville-sedan-tourisme.fr

V E R K E N N I N G
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 WEEKEND  IN CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

DE STAD MET HET JUISTE

TEMPO



ZATERDAG

9.30 U.
Ann en Alexandre komen na 1.37 u. met de TGV vanuit 
Parijs gelijk aan in het centrum van Charlesville- 
Mézières, de gewenste ideale stad en in 1606 gesticht 
door Charles de Gonzague.

10.00 U.
La place Ducale 1  met de café's, boetiekjes, res-
taurants en informatiepunten, mag je niet aan voorbij 
lopen, het is het kloppend hart van de stad en heeft 
grote overeenkomst met places des Vosges (Parijs).

11.00 U.
Helemaal blij ontdekken ze in het paviljoen van het 
plein het schitterende  Musée de l’Ardenne 2  . 
Dit juweel van steen en glas huisvest 2000 jaar 
lokale geschiedenis, van de Romeinse tijd tot heden. 
Bijzonderheid, de  Grand Marionnettiste 3  dat 
hen naar buiten lokt om dit beeld met automatisch 
mechanisme beter te bekijken, het staat symbool 
voor de wereldhoofdstad van de marionetten. 

    
Musée de l’Ardenne
31 place Ducale
+33 [0]3 24 32 44 60
www.charleville-sedan-tourisme.fr
Grand marionnettiste
Place Winston Churchill
Dagelijks tussen 10 en 21 uur wordt er een  
kluchtvoorstelling uit de legende van de “Vier  
Heemskinderen” getoond. De volledige voorstelling 
is op zaterdag 21.15 u.

12.30 U.
Voorbij het prachtige gebouw van de École Nationale 
Supérieure des Arts de la Marionnette, lopen 
Anne en Alexandre naar de voetgangerszone 4 , waar 
destijds ook Rimbaud liep, die op 12 rue Napoléon 
(tegenwoordig rue Bérégovoy) geboren is.

    
ESNAM
16 avenue Jean Jaurès
+33 [0]3 24 33 72 50 
www.marionnette.com

12.45 U.
Lunchpauze, van eigen bodem. Boudin blanc,  
légumes frais, bière locale. En als dessert: na-
tuurlijk een carolo (meringue taart specialiteit van  
Charlesvilles- Mézières).

15.00 U.
Richting Mézières via de cours Briand en de avenue 
d'Arches voor een rondleiding van het middeleeuws 
gedeelte en een wandeling op de stadswallen 5 . In 
de tijd van de ridder Bayard door hem verdedigd 
en zwaar geteisterd door de verschillende oorlogen 
van 1870 tot 1945, deze wijk bevat ongekende schat-
ten. Onze vrienden ontdekken er de schitterende 
basiliek Notre-Dame d'Espérance, beroemd 
om de hedendaagse glas in lood ramen van René  
Dürrbach, volgeling van Picaso.

19.00 U.
Weer terug in Charlestown, zoals Rimbaud de stad 
noemde, de lokale gerechten (terrine de sanglier, 
salade au lard, cacasse à cul nu, galette à suc’ 
et autre gâteau mollet), proeven, gevolgd door een 
avondwandeling naar de Mont-Olympe 6  om terug 
te keren op de place Ducale om te genieten van de 
zomerse sfeer op het plein.

ZONDAG

9.00 U.
Nu alweer zondag en nog zoveel te doen.  
Op aanraden van de hoteleigenaar, huren ze een 
fiets om het Rimbaud circuit te volgen: square 
de la gare, ancien collège, cimetière…

10.30 U.
De gele stenen van de Vieux Moulin schitteren in 
de zon, hier is het Musée Rimbaud 7   gehuisvest. 
Binnen, in de zaal met de originele manuscripten, een 
intense ervaring. Buiten, steken Anne en Alexandre 
de straat over en ontdekken het Maison des Ailleurs 
(met het label “Maison des Illustres”), en dat de 
reizen van de dichter verhaalt en waar hij als kind 
heeft gewoond.

    
Musée Arthur Rimbaud
Quai Rimbaud
+33 [0]3 24 32 44 65
www.musee-arthurrimbaud.fr
Maison des Ailleurs
7 Quai Rimbaud
+33 [0]3 24 32 44 70
www.charleville-sedan-tourisme.fr

12.30 U.
Deze middag, picknick. Het jonge stel fietst over de 
Voie Verte 8  vanaf Montcy-Notre-Dame  op zoek 
naar een rustige plek. Langs de rivier ontdekken Anne 
en Alexander prachtige landschappen en genieten 
ze van de heerlijke frisse lucht. Ze fietsen tot het 
einde van de middag voordat ze gaan eten in een 
van de vele restaurants in het centrum. 

21.00 U.
Anne en Alexandre heben ervoor gekozen om de 
laatste trein te nemen om op die manier zo lang 
mogelijk te kunnen genieten. Ze zijn gecharmeerd van 
de authenticiteit en de schoonheid van de plekken, 
ze beloven aan elkaar om terug te komen.

PARCOURS* 
VAN EEN STEL IN 
CHARLESTOWN

Vier het weekend, Anne en 
Alexandre hebben voor  
Charleville-Mézières gekozen, stad 
met label “Ville d'Art et d'Histoire”.  
Op nog geen twee uur van Parijs, ze 
kijken uit naar een groen, cultureel 
en verkwikkende onderbreking.
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WIST U DAT...?
HET STADHUIS VAN REUZEL 
Heel bijzonder! Er bestaat een replica van het  
stadhuis van Mézières… van reuzel! Het wordt in  
Marseille tentoongesteld, het is de getuigenis van  
een roemrijke volkskunst uit de 19e eeuw.

* Deze tijden kunnen afwijken. We verzoek u de openingstijden van de musea van te voren te controleren.
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HECTARE

De buitengewone afmeting  
van la place Ducale
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TIPS 
OM UIT 
TE GAAN  
VAN LÉO
Poëtisch: " Een originele 
manier om de stad te ont-
dekken: volg het parcours 
van de fresco's die door ver- 
schillende kunstenaars 
zijn gemaakt. Ze zijn geba-
seerd op gedichten van 
Rimbaud en zijn over de 
stad verspreid. Op elke 

hoek van de straat kan er een nieuwe verrassing zijn. 
Er is een plattegrond om ze te vinden. De fresco die 
ik het mooiste vind, is de Dormeur du Val, dicht bij 
de begraafplaats op de avenue Boutet, waar Arthur 
Rimbaud begraven ligt." 
Om niet te missen: "Uiteraard is er het Place Ducale 
met zijn cafés en restaurants. Van daaruit kunt u alles 
te voet doen: bowling, laserspel, bioscoop, zwembad...  
Het station is ook niet ver weg! En verder is het een 
aangename, groene stad. De Mont-Olympe is een 
heerlijk aangename plek om te wandelen met zijn 
oevers langs de Maas en de haven. In de naaste 
omgeving ligt het groene fietspad Trans-Ardennes, 
waar het fijn fietsen is." 
Gezellig: "Het hele jaar door zijn er in het Forum concer-
ten en je moet echt de grote festiviteiten meemaken 
zoals: Cabaret Vert, Internationaal Marionettentheater 
Festival, Bierfeest... Ik ben overal naartoe geweest, ik ga 
er graag naartoe om mijn vrienden te zien, te feesten 
en ook om nieuwe mensen te ontmoeten. Er is echt 
een gezellige sfeer hier… Het is een gastvrije stad." 

Léo Marchandeau 
18 jaar, student,  
geboren in Charleville, 
gaat graag terug naar 
stad van Gonzague 
waar hij dan met zijn 
vrienden afspreekt.



VERLAINE 
MUSEUM

� DE CLICHÉS AFSTOFFEN

Illustratie naar een foto van Marc Gaillot

Rondleidingen, 
tijdelijke  
exposities, 
boekenmarkt,  
concerten….

PROGRAMMA, TARIEVEN, RESER-
VERINGEN... MEER INFORMATIE 
OP WWW.MUSEE-VERLAINE.FR

1 RUE DU PONT PAQUIS
08310 JUNIVILLE
+33 [0]9 61 25 97 33

Office de Tourisme du Pays Rethélois
3 Quai d'Orfeuil • 08300 Rethel • www.sud-ardenne-tourisme.com
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Arthur Rimbaud en 
Paul Verlaine behoren tot de  
beroemdste Franse dichters. Hier 
in de Ardennen aan het eind van 
de 19e eeuw hebben ze een bewogen geschiedenis gehad. 
“Rimbaud en Verlaine zijn niet te scheiden. Zonder Verlaine, 
hadden we waarschijnlijk nooit de echte Rimbaud gekend”,  
denkt Maryse Aubry, die het circuit Rimbaud met vertrekpunt 
vanaf Roche heeft gecreërd. “Verlaine is de enige die aan-
voelde dat Rimbaud een genie was”,bevestigt Marc Gaillot, 
gepassioneerde gids van het Musée Verlaine te Juniville waar 
de dichter enkele jaren woonde. Beiden verdedigen ze een 
versie van de geschiedenis waarin de Ardennen veel belang-

rijker in het leven van deze dichters 
is, dan wat in het algemeen wordt 
gedacht. Parijs, Londen, Brussel, 
de twee dichters hebben er elkaar 

ontmoet, van elkaar gehouden en vervolgens gehaat. Van hun 
gemeenschappelijke Ardense wortels hoor je veel minder.  
Terwijl die heel diep zaten. Rimbaud liep er voortdurend van 
weg om weer terug te komen. Verlaine had er gelukkige  
zomers met zijn familie van vaders kant. Na de “zaak Rimbaud”,  
zullen ze aanleiding tot een dubbel onderzoek geven. Die van 
de verlossing van Verlaine (als leraar, boer), en die van de vlucht 
van Rimbaud. Vreemd lot, hun paden zullen elkaar niet meer 
kruisen. Rimaud is ver weg. Ze zien elkaar nooit weer.
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IN DE VOETSPOREN VAN DE DICHTERS

RIMBAUD VS VERLAINE

O N T D E K K E N

Verlaine was de eerste 
die aanvoelde welk een genie  

Rimbaud was 

“                          ”

JUNIVILLE
De auberge van de Lion  
d'or (Musée Verlaine),
met het label “Maison des
Illustres”  is het bewijs dat 
Verlaine toen hij boer was 
hier in het zuiden van de 
Ardennen. Een route met 
uitleg (met een spel-
letjesboekje) wordt bij het 
museum uitgereikt. 

    
Musée Verlaine
+33 [0]9 61 25 97 33
www.musee-verlaine.fr

ROCHE
Het gezin Cuif-Rimbaud 
verlaten Charleville 
regelmatig om naar de 
familieboerderij te gaan.
Er is nu alleen nog een 
muur. Een circuit van 7 km 
lang om de inspiratie van 
dit land te ontdekken waar 
Rimbaud Een seizoen 
in de hel schreef.
    

nl.ardennes.com 
> rubriek “route
Rimbaud-Verlaine”

CHARLEVILLE
Het centrum van de “mythe” 
met het Musée Rimbaud, 
het Maison des Ailleurs, de 
cimetière, 
 het parcours Rimbaud…

    
Musée Rimbaud
en Maison des Ailleurs
+33 [0]3 24 32 44 65
www.musee-arthurrimbaud.fr

BOUILLON (B)

April-mei, Rimbaud,
Verlaine en Delahaye
proosten in het Hôtel de 
la Poste of het hotel bij 
de Ardennen. 25 mei 
besluiten ze om naar 
Londen te vertrekken. 
In juli schiet Verlaine 
in Brussel op Rimbaud.

    
nl.ardennes.com 
> rubriek “route
Rimbaud-Verlaine”

PALISEUL (B)

CARLSBOURG (B)

JÉHONVILLE (B)

Van 1845 tot 1873, Paul 
Verlaine verblijft de zomer in

“het thuisland van zijn hart” 
bij zijn tantes Julie en 
Henriette. Een circuit 
van 5 km lang om zijn 
geschiedenis te ontdekken.

    
nl.ardennes.com 
> rubriek “route
Rimbaud-Verlaine”

PARCOURS
ROUTE RIMBAUD 
VERLAINE
Dit circuit bestaat uit 8 
etappes van 20 tot 50 km 
lang, ze komen allemaal  
uit bij de voetsporen  
van de twee dichters.



De verrassing van de ont-
dekking • De internationale 
grootheden zijn niet de enigen 
die het podium van het Cabaret 
Vert betreden. Er zijn nieuwe en 
rijzende sterren te zien. Een cul-
tuur van vernieuwing die ook 
voor andere gebieden opgaat: 
restauratie, decoratie, activitei- 
ten. Geen moment om je te vervelen, elke editie brengt  
nieuwe verrassingen.
De ecologie in zijn DNA  • Het eerste Franse eco-festival 
was vanaf 2005 ondertekenaar van een handvest voor het 
milieu, het festival blijft zich verbeteren. Het bevorderen van 
korte ketens en duurzame energie, verantwoorde consumptie, 
streng afvalbeheer (met een eigen platform om het afval 
te scheiden), oprichting van een denktank voor het milieu 
(het Ideaal), en in 2013 bekroond door A greener festival, 
het festival heeft een betrokkenheid op Europees niveau. 
Levende kunst en buitenkunst  • Stripbeurs straatkunst, film- 

projecties, de cultuur stopt niet 
bij muziek. Naast de concerten 
kunnen de festivalgangers zich 
in allerlei andere werelden onder- 
dompelen. Eilandjes om bijzon- 
dere en heerlijke pauzes te nemen.
100 % vrijwilligers • In 2019 
waren 2200 mensen gedurende 
3 weken actief om het festival 

op te bouwen... Met liefde en passie en in een legendarisch  
geworden goede sfeer. Want het warme onthaal is niet alleen 
voorbehouden aan de festivalgangers.
Zij stonden op de bühne van het Cabaret Vert: Twenty 
One Pilots, Prophets of Rage, Angèle, IAM, The Chemical 
Brothers, Iggy Pop, Archive, Jain, Manu Chao, Massive  
Attack, Placebo, Prodigy, Emir Kusturica, -M-,  Catherine 
Ringer, Higelin, Rachid Taha, Shaka Ponk, Dionysos, Étienne 
Daho, Franz Ferdinand, Indochine, Louise Attaque, Arno, Korn… 
En vele anderen!

LE CABARET VERT

EEN UNIEKE 
MENTALITEIT
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E M O T I E

“Deze kerk in Asfeld in de vorm van een viola da gamba, 
is een waar juweel”.
MJean-Louis Charbonnier, muziekleraar voor de 
viola da gamba in Parijs, en in 1991 de vervangen-
de hand van die van Gérard Depardieu in de film 
Tous les matins du monde, is meer dan 10 jaar 
na de kerk te hebben ontdekt nog steeds onder 
de indruk van dit wonder uit de 17e eeuw "die in de 
kunstboeken over de hele wereld staat". 
Uit deze emotie die hij deelt met andere enthou-
siastelingen (Christian Weeger, Pierre Beaujard) 

ontstond het Viola da Gamba festival van Asfeld. 
Een uniek evenement in Europa met grote namen 
uit de klassieke muziek Paolo Pandolfo, Guido 
Balestracci … En dit jaar, voor de 10e editie van het 
festival, is Jordi Savall er weer bij. Van vrijdag 26 
tot zondag 28 juni 2020, verwacht Aline Beaujard, 
voorzitter van de vereniging Erfgoed van Asfeld, 
meer dan 5000 bezoekers vanuit heel Europa... 
Want de viola da gamba, een instrument  dat dicht 
tegen de gitaar aan ligt, werd van de 15e tot de 18e 

eeuw in alle Europese hoven bespeeld. 

    
Meer informatie
www.paysrethelois.fr
www.violedegambe.org

HET VIOLA DA GAMBA FESTIVAL VAN 
ASFELD, "UNIEK IN EUROPA"

Wat een ongelofelijke sfeer!
Naast de concerten, heb ik  

de ontmoetingen tijdens het eten  
onthouden. Je kunt tijd met  

je vrienden doorbrengen of nieuwe 
vrienden maken.

LOLA, 20 JAAR OUD

“                          ”

WIST U DAT...?
EEN NAAM IN DE VORM 
VAN EEN EERBETOON

Le Cabaret Vert
is de titel van een gedicht 
van Rimbaud, dat hij heeft 
geschreven toen hij van 
huis wegliep naar België.

    
Editie 2020
van 20 tot 23 augustus 
Meer informatie
www.cabaretvert.com

O N A F H A N K E L I J K ,  D U U R Z A A M ,  AU T H E N T I E K ,  E E N VO U D I G ,  G A S T V R I J , 
VRIENDELIJK EN NATUURLIJK:   FEESTELIJK! HET CABERET VERT IS HET 
E V E N E M E N T  D AT  H E T  I M AG O  VA N  D E  A R D E N N E N  G O E D  W E E R G E E F T.



VOOR IEDER WATWILS

GITAAR
Een moment van pure en eenvoudige 
schoonheid. De Ontmoetingen van 
gitaar en erfgoed in de Arden-
nen, , een viering van de zomer op 
de meest vermaarde plekken van 
Sedan en omstreken in gezelschap 
van bekwame snaarspelers. Op het 
programma: barok, klassiek, jazz, 
wereldmuziek... 

KELTISCH
Keltische, Balkan, pop, en rock 
sfeer. Sinds 1997 barst eind juli op 
de platelle des Quatre Fils Aymon 
(Bogny-sur-Meuse) het 
Aymon Folk festival los.

KLASSIEK IN HET 
LANDSCHAP 
Klassieke muziek in het landschap 
met de Musicales de Louvergny 
onder begeleiding van de Italiaanse 
artistiek directeur, Paolo Gatto. In-
ternationaal gerenommeerde arties-
ten, musici en operazangers geven 
op een originele en vrolijke wijze hun 
noten ten gehore in de verschillende 
dorpjes rondom Vouziers.

EN OOK...
Een andere buitengewone plek voor 
muzikale avonden is het kasteel van 
de Cour des Prés, een versterkte 
woning uit de 16e eeuw in Rumigny. 
De concerten vinden in de zomer 
plaats met aansluitend een diner bij 
kaarslicht. 
Inlichtingen op 
+ 33 [0]3 24 35 52 66.

    
Alle concerten,festivals op
nl.ardennes.com
> rubriek “agenda”
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Stelt u het zich eens voor • Vanaf  
de grachten of de binnenplaats 
van het kasteel, lijkt de vorm van 
dit stenen gevaarte al aardig on-
gewoon. In de top, wallen en wegen 
rondom die fantastische plekken 
voor de fantasierijke verbeelding 
om te dolen. Ziet u daarginder de 
jonge Charlotte de La Marck al voor 
u, om de troepen te ontvangen?
Bezichtig • Dring tot de geheimen 
van de torens door, de deuren, de 
wallen. Reconstructies vertellen u 
de kleine en grote geschiedenis. 
Raymond le Marmiton is achter 
het keukenfornuis van het kasteel 
vandaan geglipt om de kinderen te 
begeleiden.

Woon een voorstelling van ridders 
bij • Willem van La Marck, bijge-
naamd het zwijn van de Ardennen, 
is terug op het land van zijn broer 
Robert I. De twee edelmannen en 
hun metgezellen zullen het tegen 
elkaar opnemen. Ze wachten op 
uw aanmoedigingen. Een zomer 
vol humor, sensaties en koude 
rillingen.
Vier feest • Beleef een droom van 
een dag op 16 en 17 mei. Met 400 
figuranten, veel gezelschappen 
en ambachtslieden, biedt het mid-
deleeuws festival u een ticket voor 
de Middeleeuwen. Dagelijks leven, 
workshops (koken, smeden, kleding 
maken), optredens van jongleers, 
vuurspuwers, middeleeuwse markt... 
U kunt er zelfs trouwen! 

    
Het kasteel is alle dagen open behalve met 
Kerst en Nieuwjaarsdag, van 10 tot 17 uur 
(laatste ronde om 17 uur), en van 10 tot 18 
uur in juli en augustus.

MIDDELEEUWEN IN SEDAN 

EEN LEVENDIGE
GESCHIEDENIS

H E N R I  I V,  E L I S A B E T H  VA N  O O S T E N R I J K ,  T U R E N N E . . .
G R O T E  N A M E N  H E B B E N  H E T  K A S T E E L  FO R T  H E T  G R O O T S T E  VA N  E U R O PA  A A N S C H O U W D  L A AT  

U  M E E N E M E N  D O O R  D E  M AG I E  VA N  D E  P L E K K E N  G E B R U I K S A A N W I J Z I N G
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De stad Sedan biedt meerdere thema-
tische ontdekkingen. Laat u vertellen 
over Sedan, Turenne, textielfabrieken, 
het religieuze erfgoed van Sedan…

    
Rondleidingen tijdens 
het zomerseizoen

« STAD VAN KUNST EN  
GESCHIEDENIS » SINDS 2000

B E L E V I N G E N

Burcht van Sedan
+33 [0]3 24 29 98 80
www.chateau-fort-sedan.fr

Office de Tourisme de
Charleville/Sedan en Ardenne
+33 [0]3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr

WIST U DAT... ?
YANNICK NOAH  

IN SEDAN IS GEBOREN
de tenniser is de zoon van de professionele voetballer Zacharie 

Noah, verdediger bij CSSA (Club Sportif Sedan Ardennes),  
de club die in 1961 het Franse kampioenschap heeft gewonnen.



AANRADER
KERK SAINT-
CHARLES-BORROMÉE  
Achter een sobere gevel eigen 
aan de klassieke stijl, ligt de kerk 
Saint-Charles-Borromée verbor-
gen een zeldzaam fenomeen: een 
protestantse tempel uit het einde 
van de 16e eeuw De kerk is door prins 
Henri de La Tour d'Auvergne voor de 
calivinisten van Sedan gebouwd, en 
ontkomt aan vernietiging wanneer 
koning Louis XIV in 1685 het edict 
van Nantes herroept en alle Franse 
tempels met de grond gelijk laat 
maken. De kerk werd omgezet in  
een katholiek kerk.
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DE STAD EN 5
KEERPUNTEN IN 

DE GESCHIEDENIS

Aurélien Behr is de uitverkoren gids voor de 
officiële bezoeken.  Lid van het Historische en 
Archeologische genootschap van de Sedanais 
(SHAS) en schrijver van “Sedan, enjeu interna-
tional et confessionnel”, het boek beschrijft 5 
sleutelmomenten voor Sedan.
De jaren 1500 : De toekomstige heer van Sedan, 
Robert III de La Marck wordt naar Amboise gestuurd 
aan de zijde van de toekomstige koning François  I 
wiens vriend en wapenbroeder hij zal worden.   
Samen leiden ze de oorlogen met Italië. 
1538 : Zijn zoon, Robert IV trouwt Françoise de Brézé, 
dochter van Diane de Poitiers en minnares van de 
Franse koning Henri II Laatstgenoemde verbleef in 
1952 een maand op het kasteel.
November 1570 : De Franse Koning Charles IX 
mengt zich incognito in de menigte aan de voet van 
de burcht des Dames om zijn toekomstige echtgeno-
te, Elisabeth d'Autriche te observeren. Het huwelijk 
voltrekt zich op 26 november in Mézières. 
11 september 1611 : Geboorte van de toekomstige 
maarschalk van Turenne. In 1642 verliest zijn oudste 
broer, Frédéric-Maurice de La Tour d'Auvergne Sedan 
na een complot tegen kardinaal van Richelieu.
2 september 1870 : Keizer Napoleon III verlaat Sedan 
om naar het kasteel van Bellevue in Donchery te gaan 
alwaar hij de capitulatie tekent in aanwezigheid van 
kanselier Bismarck.
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E R FG O E D

NIET VERTREKKEN ZONDER DE JUWELEN

VAN DE ARDENNEN TE 
HEBBEN GEZIEN

1

D E  S T E R  VA N  R O C R O I  B I J  D E  C I TA D E L  VA N  G I V E T,  V I A  M O U ZO N  
E N  D E   V E S T I N G S K E R K E N  VA N  T H I É R A C H E ,  T R E K  E R O P U I T  O V E R  D E  W E G E N  

VA N  D E Z E  A R C H I T E C T U R A L E  PA R E L S



ROCROI 1

“Een stenen ster in een bedje van 
groen”, “Stadje met karakter”, Rocroi 
in de Ardennen is uniek zowel door zijn 
architectuur, zijn vestingwerken als 
door zijn geschiedenis. Op 19 mei 1643,  
versloeg de hertog d'Enghien en  
toekomstig grote Condé, het Spaanse 
leger dat de stad had belegerd. Een 
keerpunt in de Franse geschiedenis, 
het begin van het bewind van Louis XIV. 

    
Office de Tourisme Vallées  
et Plateau d'Ardenne
+33 [0]3 24 54 20 06
www.otrocroi.com

CHARLEMONT 2

Citadel van Givet
Charlemont ligt op een rotspunt en werd 
gebouwd in de 16e eeuw in opdracht van 
Karel de Vijfde (daar komt ook de naam 
vandaan Charles Quint: mont de Charles) 
vervolgens werd de citadel in de 17e 
eeuw bewerkt door Vauban. De Citadel 
heeft lange tijd in Europa een strate-
gische positie ingenomen. De oostpunt, 
ongetwijfeld het meest spectaculaire 
gedeelte, is sinds 2017 's zomers van juli 
tot september te bezoeken. Fantastische 
uitkijkpunten over Givet en de vallei.

    
Charlemont - Citadel van Givet
+33(0)3 24 56 96 87 
www.charlemont-citadelle-de-givet.fr

KASTEEL VAN  
MONTCORNET 3

Hoewel deze middeleeuwse vesting 
uit de 11e en 12e eeuw gedeeltelijk werd 
vernietigd bezit ze een unieke charme. 
Ze is een buitengewoon voorbeeld van 
de aanpassing van de architectuur in de 
ontwikkeling van de artillerie. Tijdens de 
afgraving van het kasteel, kwamen er 
voorwerpen uit het dagelijkse leven naar 
boven ze worden geëxposeerd in een van 
de zalen die gespaard zijn gebleven.

    
Association des amis
de Montcornet
+33 [0]6 32 36 97 36
+33 (0)6 07 61 15 57
www.chateaudemontcornet.fr

MOUZON EN 
ZIJN JUWELEN 4  
Mouzon dat recentelijk de label “Petite 
Cité de Caractère”, kreeg is een parel 
vol verrassingen. Tussen de Porte de 
Bourgogne (vestingwerken uit de 13e 
eeuw), de geclassificeerde abdij (van de 
12e tot 19e eeuw, stijl “vroege gotische 
kunst”, de orgels, ook geclassificeerd, 
en een opmerkelijke “kluizenaarscel”, 
is dit stadje de ideale plek voor een  
wandeling om er echt even helemaal uit 
te zijn, Het stadje heeft tevens het enige 
Franse viltmuseum.

    
Een etappe van de  Route des abbayes
is te zien op nl.ardennes.com
> rubriek “toeristische routes”

3
TALEN

Bezichtiging van Charlemont, Citadel 
van Givet, in het Frans, Engels 

en Nederlands
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             UW “KIJKERS”
    WIJDOPEN EN 
VERGEET DE REST.

WIST U DAT...?
ETAPPE DORPJES
Er bestaan twee “villages
étapes” in de Ardennen,   
Rocroi in het Noorden, dicht- 
bij de Belgische grens en  
Launois-sur-Vence, 8    
in het hart van de Crêtes 
préardennaises. Dit dorpje 
is ook bekend om zijn post-
station uit de 17e eeuw.

VESTINGKERKEN
VAN THIÉRACHE 5

Signy-le-Petit, Aouste, Liart, Rou-
vroy-sur-Audry… De Ardennen hebben 
een twintigtal vestingkerken. Geflan-
keerd door verdedigingstorens, erkers,  
versierd met kantelen, schietgaten, deze 
gebedshuizen werden veranderd om als 
schuilplaats te dienen voor de lokale 
bevolking in een gevaarlijke omgeving.

    
Gemeenschap van gemeenten  
van Ardennes Thiérache
+33 [0]3 24 26 13 31
www.ardennes-thierache.com

ERMITAGE DE
SAINT-WALFROY 6

Op 340 m hoogte, de hermitage van 
Saint-Walfroy overheerst het land van 
Yvois en biedt een prachtig onbelem-
merd uitzicht. Oude plek voor heidense 
verering waar men Arduinna vereerde, 
godin van de jacht en van het woud.  
De plek dankt zijn naam aan de diaken 
van Walfroy die de Ardennen in de 6e 
eeuw evangeliseerde Bedevaardsoord 
en plek voor spirituele retraites.

    
Office de Tourisme
des Portes du Luxembourg
+33 [0]3 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr

Een grote favoriet
SAINT-DIDIER KERK  
TE ASFELD  7   
De kerk van Asfeld in barokstijl en in de vorm van  
een beenviool staat in de kunstboeken over de hele  
wereld. Hij is volledig opgebouwd uit bakstenen, de  
architectuur met een zuilengang, koepels en koepelgewelf  
is werkelijk gedurfd. Geen enkele muur van dit bouwwerk  
heeft een rechte lijn. Een route met uitleg (met een  
spelletjesboekje) over de barokperiode is te verkrijgen  
bij de ingang van de kerk.

6
CIRCUITS
om de 65 vestingkerken  

van Thiérache te 
 ontdekken
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www.cc-valleesetplateaudardenne.fr

Zijn vorm doet denken aan die van een vlinder met oneindig veel kleuren en rijkdom: een nieuw gebied spreidt 
zijn vleugels. Sla net als hem uw vleugels uit en ontdek... Vallées et Plateau d'Ardenne.

VVan de schitterende stervormige stad Rocroy tot de indrukwekkende lus van Monthermé, via de legenden van 
de Vier Heemskinderen of die van de Dames-de-Meuse, bovenop de Rocher des Grands-Ducs of aan de voet 
van het kasteel van Montcornet en de historische attractie Mont Cornu, met de boot op het meer van de 
Vieilles-Forges of op de fiets over de Transsemoysienne, langs het industrieel erfgoed, in het Musée de la 
métallurgie (metallurgisch museum) van Bogny-sur-Meuse en naar het Maison de l'ardoise (leisteen museum) 
van Rimogne, langs de overblijfselen van de natuurlijke hulpbronnen, in het Musée de la forêt van Renwez en die 
vanvan de mineralen en fossielen, een duik in het Zwemcentrum van Rocroy, bewegen in het Klimbos “Ardennes 
Terre d’Aventures”, of gewoon met het gezin naar het Elfy Park,
sla uw vleugels uit en trek eropuit, de Ardennen ontvangen u van harte!

Office de tourisme communautaire Vallées et Plateau d’Ardenne, Twee VVV-informatiepunten tot uw dienst :

Monthermé :
+33(0)3 24 54 46 73
contact@meuse-semoy-tourisme.com

Rocroi : 
+33(0)3 24 54 20 06
info@otrocroi.com
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Van vader op zoon, “men daalt tot 600 meter en meer. De meeste 
verplaatsingen gebeuren in het donker, van trap naar trap met soms 
zo'n honderd kilo op de rug. Men werkt bij kaarsen, met pieken en 
bijlen. Het van de rots losgemaakte blok wordt ter plekke afgevoerd. 

Zonder het poeder, dat kan heel lang duren. Van 
boven pompen de vrouwen het water dat erin 
trekt en de omgeving zo vochtig maakt. De  
allerjongsten werken ook. Met hun kleine lengte 
en hun lenigheid kunnen ze de kleine hoekjes be-
reiken.“  Voor een aantal zal de diepte fataal zijn.  
De werkomstandigheden zijn extreem. Aan het  
eind van de 19e en vooral 20ste eeuw, verbeteren  
de acetyleen lamp, centrale elektricteit, lier en 
zelfs een lift de werkomstandigeheden De laatste 
Ardense leigroeve is in 1971 gesloten.

3 9

LEVENDIG GEHEUGEN

IN HET GEHEIM VAN 
DE ARDOISIÈRES

T R A D I T I E

WIST U DAT... ?
FRIANDISES
Bij de chocolatiers is het ook 
vaak 'leistenen' smullen.

HOUT
Het bos vertegenwoordigt bijna een 
derde van het departement. Tussen 
de grote bos massieven die het 
gebied bedekken bevindt zich het 
oerbos Arduenna Silva,
forêt primaire, “het grootste  
van heel Gallië” volgens  
Julius Caesar.

    
Musée de la Forêt
Renwez
+33 (0)9 67 47 82 66
www.renwez.com 

METAAL
De metallurgie was lange tijd  
het kloppende hart van het  
departement. De nog zichtbare 
hoogoven bij de Domaine
de Vendresse (p. 49) en het  
Musée de la Métallurgie, dat de  
geschiedenis in de Ardennen  
ervan verhaalt getuigen hiervan.

    
Musée de la Métallurgie
Bogny-sur-Meuse
+33 [0]3 24 35 06 71
www.musee-metallurgie-
ardennes.fr

LEISTEEN
De leisteen, die van de leisteenmas-
sieven afkomstig is heeft in de loop 
van de tijd het Ardense landschap 
vorm gegeven, van huisgevels en 
daken, schoorstenen en fonteinen 
tot aan grafstenen.

    
Maison de l’Ardoise
Rimogne
+33 [0]3 24 35 13 14
www.village-ardoise-
rimogne.fr 

VILT
Vilt is het eerste textiel, 8000 
jaar geleden, dat door de mens 
werd gemaakt, en is een levendig 
materiaal. De laatste fabriek die 
in Mouzon was gevestigd, heeft 
tegenwoordig het label   

“Musée de France”.
Voor de liefhebber van geschiedenis, 
technologie, kunst en nijverheid. 

    
Musée du Feutre
Mouzon
+33 [0]3 24 26 19 91 
www.mouzon.fr

DE ARDENNE IN 4 ELEMENTEN

OOK TE ZIEN...
HET SPAANSE 
HUIS 
Ontdek dit bijzondere 
bouwwerk uit de 16e eeuw 
( zonder twijfel een unieke 
vesting van de Spaanse 
bezetting tot aan 1769),  
en dat tegenwoordig 
huisvesting geeft aan het 
Musée du Vieux Revin. 
LE CENTRE
EUROPÉEN
DES MÉTIERS
D’ART
Dit centrum bevindt zich 
in Givet, het is gewijd aan 
ambachten en heeft meer 
dan 5000 voorwerpen die 
door zo'n honderdtal  
professionele ambachtslie-
den zijn gemaakt. 

I N  R I M O G N E  B I E D T  H E T  L E I S T E E N M U S E U M  E E N  B O E I E N D  PA R C O U R S ,  VA N A F  D E  D I E P T E N 
VA N  D E  A A R D E  TO T  A A N  D E  O P P E R V L A K T E ,  E N  D O O R  H E T  M E T  AU T H E N T I C I T E I T  A A N  H E T 
D AG E L I J K S  L E V E N  VA N  D E  “ S C H I L F E R S ”  T E  V E R B I N D E N .  V E R H A A L . . .



DOORGEVEN

ÉÉN STREEK   

DRIE OORLOGEN 

De capitulatie van Napoleon III in 1870 in Sedan, de dood 
van de laatste soldaat Augustin Trébuchon in Vrigne-Meuse 
in 1918, de doorbraak in Sedan in 1940, de weerstand 
van het verzet van Thilay en van Manises in 1943-
44… Hoewel het Ardennen gebied diep 
getekend werd door de oorlogen (het 
werd tot twee keer toe volledig bezet), 
hadhetook van 1870 tot 1945 een grote 
invloed opde Franse en Europese geschiede-
nis. Het herdenkingserfgoed is bijzonder, het is 
aangrijpend en aansprekend. Fort des Ayvelles 
en fort de la Ferté, Duits monument van Sedan, 

Maison de la Dernière Cartouche (Bazeilles), necropool van 
de Marfée (Noyers-Pont-Maugis), graf van Roland Garros 

(Vouziers), route van de Sergeant York (Chatel-
Chéhéry)… Het Musée Guerre et Paix (het 

museum Oorlog en Vrede) in de Arden-
nees is ideaal om het herdenkingserf-
goed in al zijn diversiteit te ontdekken.

    
Het jaar 2020 zal gekenmerkt worden 
door de 150e verjaardag van de Slag 
om Sedan (1870). Activiteiten rond dit 
evenement op de websites www.sedan.fr 
en www.charleville-sedan-tourisme.fr

D O O R  D E  A R D E N N E N  R E I Z E N ,  I S  A L S O F  J E  E E N  L E V E N D I G  G E S C H I E D E N I S B O E K  O P E N T.  
E E N  S L AGV E L D  VA N  D R I E  B E L A N G R I J K E  H E D E N D A AG S E  C O N F L I C T E N  VA N  1 87 0  TO T  1 9 4 5  

M E T  E E N  H E R D E N K I N G S E R FG O E D  D AT  U N I E K  I S .
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“ Een levendige  
herinnering voor  

de nieuwe  
generaties. ”



Waar komt bij u deze passie voor de 
Maginotlinie vandaan?
Ik ben in 56 geboren. Sinds mijn 8ste hoor ik 
over de oorlog praten. Ik heb de Maginotlinie 
voor de eerste keer bezocht toen ik 25 jaar was. 
Meer dan 20 jaar was ik geobsedeerd door 
alles wat er in 1940 was gebeurd. Hoe heeft de 
doorbraak in Sedan zo snel kunnen plaatsvin-
den terwijl enkele maanden ervoor Frankrijk het machtigste 
leger en de sterkste verdediging bleek te hebben? De Magi-
notlinie betekent 10.000 blokken in Frankrijk langs de grens 
met België, Luxemburg, Duitsland en 
Italië verdeeld. Die plannen waren 
geheim en wij ontdekten nog meer 
dingen, die we op de site wikimaginot.
eu verzamelen. 

Wat is er gebeurd bij het fort 
van Villy la Ferté?  
De Duisters kwamen op 14 mei 1940 
in Carignan aan. De aanval van het 
fort was symbolisch, het ging de 
Duitsers alleen maar om de propa-
ganda. Het was trouwens een van de 
eerste werken van de Maginotlinie 
die je kon bezichtigen, vanaf 1940 is 
het aangepast voor de oorlogspro-
paganda van de Duitsers. Het fort 
werd vier dagen lang van 15 tot 18 
mei onophoudelijk gebombardeerd 

De 107 mannen zaten binnen gevangen in die 
plek die bij gebrek aan geld niet volgens de 
normen was gebouwd  Geen lift om 30 meter 
naar beneden te kunnen gaan, geen onder-
gronds dorpje om uit te rusten...

Wat is er zo specifiek aan deze plek? 
De ouvrage van La Ferté (twee blokken en een 

ondergrondse galerie van 300 m lang) is een emblematische 
plek van de Maginotlinie. Hij is op menselijke maat en biedt 
een unieke ervaring om historische en technische redenen. Al 

het materiaal is nog ter plekke. Het is 
nog in dezelfde staat sinds het eind 
van de strijd. Het werd in 1973 voor 
een symbolische frank verkocht aan 
het comité van de herinnering van  
Villy-la-Ferté dat zich er sinds 1950 
over ontfermde. Ze hebben buiten-
gewoon werk verricht In 2015 is er 
een museum geopend dankzij een 
indrukwekkende collecte bij alle  
families. Van de 107 soldaten  
hebben we bijvoorbeeld 104 foto's  
gekregen, brieven, uniformen...

    
Ouvrage van la Ferté
+33 [0]3 24 52 97 47 ou +33 [0]6 02 25 42 36 
www.ouvragelaferte.fr

DE MAGINOTLINIE

“LA FERTÉ,
EEN EMBLEMATISCHE SITE”

G E B E U R T E N I S

Meer dan 20 jaar was ik  
geobsedeerd door alles wat  

er in 1940 was gebeurd.

“                       ”

Richard Tucker, oorsponkelijk 
computerdeskundige en  
wiskunde leraar uit Londen,
is in Sedan komen wonen om  
zich helemaal aan zijn passie,  
de Maginotlinie te wijden.
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De mobiele app. “Ardennen, land van herinnering” is onmisbaar, het 
ideale middel om de rijke geschiedenis van de Ardennen te ontdekken. 
Dankzij de app. zal geen enkele van de 68 bijzondere plekken van het 
Ardense herdenkingserfgoed u ontgaan. Wanneer u hem hebt gedownload, 
wordt u gewaarschuwd wanneer u dicht bij een herdenkingsplek bent. 
Elke herdenkingsplek van de drie belangrijke conflicten (1870-1871, 
1914-1918 en 1939-1945) is erin opgenomen. Zo kunt u in alle vrijheid 
uw route bepalen. “Ardennen, land van herinnering” is meer dan een 
interactief adressenboekje, de app. biedt ook een originele en ludieke 

historische ontdekking: video, interactieve kaart, audio, spelletjes, 
rollenspel… De app wordt aangevuld door een interactieve zuil in het 
Musée Guerre et Paix (het museum Oorlog en Vrede) in de Arden-
nen, een ware toegangspoort voor het herdenkingstoerisme in het 
departement. Hij toont de verschillende plekken die in de mobiele 
app. zijn opgenomen en maakt het mogelijk om een favorietenlijst aan 
te maken door de QR codes van de plekken te scannen. Beschikbaar 
in het Frans, Engels en Duits, in de Apple Store en Android Market.

EEN MOBIELE APP ALS GIDS



Tussen Reims en Charleville-Mézières via de autoroute A34

MUSEUM 
EEN UNIEK 

IN EUROPA
DE GESCHIEDENIS VAN DE 3 OORLOGEN

ADT -NL - Inspiration 2020 - 215x280.indd   1 02/09/2019   11:26:17
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Van de strijd van Sedan 
in 1870 tot de doorbraak 
op de Maas in 1940,  
waren de Ardennen in 
het hart van drie grote  
Europese conflicten en hebben er littekens  
aan overgehouden. Vanaf januari 2018 komt 
het Museum Oorlog en Vrede in de Arden-
nen in Novion-Porcien, halverwege Reims en  
Charleville-Mézières terug op 100 jaar  
geschiedenis, van 1852 tot 1945. Door zijn 
3.700 m2  is het museum het grootste van de 
regio. Wagens, wapens, uniformen, voorwerpen 
van het dagelijks leven, iconografie... 14.000 
voorwerpen worden in 19 ruimtes getoond,  
onderbroken door drie spectaculaire projecties.  
Een opening voor het herinneringstoerisme  
in de Ardennen.

Om te weten : Het 
museum heeft een inter-
actieve zuil met de herden-
kingsplekken, daarnaast is 
er een mobiele app. die alle 

nodige toeristische informatie bundelt om de 
plekken van het departement te ontdekken. Het 
museum heeft tevens een educatieve dienst 
voor alle schoolniveaus. Een programma met 
exposities en animaties, die altijd een link 
hebben met het thema van het museum en 
de herdenkingscyclus, wordt het hele jaar door 
aangeboden.

    
Museum Oorlog en Vrede in de Ardennes
+33 [0]3 24 72 69 50
www.guerreetpaix.fr

 musée Guerre et Paix en Ardennes

De Ardennen waren 
in het hart van drie grote 

Europese conflicten

“                   ”

G E B E U R T E N I S

 MUSEUM 

OORLOG EN VREDE
IN ARDENNEN

EN OOK

RONDLEIDINGEN 
Rondleidingen met de Eerste  
Wereldoorlog als thema : 
 “Charleville, oorlogsherinnering”,
 “Manchester, van de tuinstad tot 
het ziekenhuis"”. 

    
Inlichtingen
VVV van Charleville/Sedan  
en Ardenne
www.charleville-sedan-tourisme.fr

ROUTES
De brochure “Charleville, Mézières, 
Franse hoofdsteden van Duitsland 
1914-1918” biedt een route die 
het leven beschrijft van de bezette 
stad en is het resultaat van een 
samenwerking tussen het Ardenne 
museum, de dienst Stad van kunst 
en geschiedenis en de stichting 
Geschiedenis van de Ardennen. 
Keizer Willem II en zijn generale staf 
vestigen zich in de binnengevallen 
Ardennen, in Charleville en Mézières, 
om de strijd van dichtbij te kunnen 
volgen. 

    
Meer informatie
www.histoire-ardennes.fr

ANDERE SITES DIE 
GEWIJD ZIJN AAN 
• Domaine des Ayvelles,
•  Maison de la Dernière 

Cartouche (Bazeilles),
•  Maison du Souvenir, 

"Les Pousses Cailloux" 
(Gespunsart),

•  Musée de la Bataille 
mei-juni 1940 (Semuy),

• Musée des Spahis (la Horgne),
•  Musée des Deux Guerres 

Mondiales (Chagny),
• Stonne…
Particuliere en Publieke initiatieven, 
meer dan een veertigtal sites die 
gerelateerd zijn aan de geschiedenis 
van de conflicten die over de streek 
zijn verdeeld.

    
Meer informatie
Brochures “Les Ardennes, terre  
de Mémoire” te downloaden 
op de site nl.ardennes.com
> rubriek “brochures en gidsen”
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REGEL NR. 3  

MET VASTBERADENHEID 
EN MOED UITEINDELIJK 

ACCEPTEREN 
OM LOS TE LATEN



Vogelshows
   Nocturnia
Grijze en arctische wolven
   Kleine boerderij
Een parcours van springnetten

   Volières, omheind terrein, terraria

Ontmoetingen met dierenverzorgers

BETOVEREN

VERRASSEN

© Foto’s PAD A. FREZARD, S. BETTIG - E. PAHON  /  ontwerp PAD
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V I TA L I T E I T
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ZICH MET HET GEZIN VERMAKEN

KLEINE GIDS
VAN GEDEELD 

GELUK

Dagdromen in een strandstoel met de voeten in het zand en de 
schitterende la place Ducale van Charleville-Mézières bewon-
deren...Iedere zomer enkele weken lang is dit mogelijk met Plage 
Ducale. 900m2 fijn zand, een geweldige plek om te ontspannen 
en tegelijkertijd een ideaal terrein voor kinderen om te spelen  

Beach-volleybal, badminton, midgetgolf, pétanque, mini foot, fitness, 
concerten... Een activiteiten-en recreatieprogramma voor de nodige 
vakantie oppeppers. Ook is de leessalon onder de parasols zeer gewild...  
Er zijn tientallen boeken beschikbaar sommige in het Engels,  
Nederlands, Duits...

LA PLAGE DUCALE, EEN GROOTSE ONTSPANNING

V E R B A Z I N G ,  T W I N K E L E N D E  O G E N ,  L A C H E N . . .  G A  VO O R  L E U K E  A C T I V I T E I T E N 
O M  V R O L I J K E  M O M E N T E N  T E  B E L E V E N  D E  K I N D E R E N  Z U L L E N  H E T  H E E R L I J K  V I N D E N  E N  U  O O K !



1001
IDEEËN
nl.ardennes.com

Openluchtpark Argonne
Dierenpark
+33 [0]3 24 71 07 38
www.parc-argonne-decouverte.fr

1

Le Chêne Perché
Outdoorpark
+33 (0)6 07 41 29 01 
+33 (0)3 24 35 34 33 
www.lecheneperche.com

2

Ardennes Terre d’Aventures
Outdoorpark
+33 [0]3 24 53 18 43
+33 [0]6 62 11 18 18
www.ardennes-terre-aventures.com

2

TerrAltitude park
Outdoorpark
+33 [0]3 24 57 57 59
www.terraltitude.com

2
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WIST U DAT...?

WAAR POOTJE 
BADEN?
Het meer lac des Vieilles-Forges 
in het noorden en het meer lac de Bairon 
in het zuiden van de Ardennen zijn 
twee prachtige plekken, zowel geschikt 
voor lekker luieren als voor sportieve 
water activiteiten. Deze twee meren zijn 
gelegen in een prachtige natuurlijke en 
beschermde omgeving. Rondom de 
meren is er u een hele rijke fauna en 
flora. Gedurende de zomer is er een 
bewaakt zwemstrand van 13 tot 19 uur.

    
Voor informatie over alle meren (meer van 
Douzy…), recreatieplassen (étangs de la 
Motte in Signy-le-Petit…), zwemparken en 
gemeentelijke zwembaden kunt u terecht 
bij het lokale Office de Tourisme (p. 62) of 
op nl.ardennes.com

3
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MIJN TIPS
VOOR HET GEZIN

Émily Schoen
is de oprichtster van Parentage et  
Compagnie, een stichting die als doel heeft 
ervaringen tussen ouders uit te wisselen.

DOMAINE
DE VENDRESSE

“Voor gezinnen, is het echt niet duur en het is 
voor alle leeftijden interessant. Er is een speel-
plek in het zand, kleine en grote  glijbanen, een 
tokkelbaan, een klimmuur... niet onbelangrijk, 
de banken zijn voorzien van parasols. Er zijn 
waterspelen, de kinderen zijn er dol op. Zomers 
zijn er workshops boogschieten, thematische 
activiteiten. Je kunt er vissen voeren (en ze 
vangen). En de wat oudere kinderen, kunnen 
de hoogoven bezoeken. Het park is schaduwrijk,  
je kunt er picknicken en er de heel dag blijven.”

ELFY PARK
    “Dit park (gewijd aan de ardenne-
se legendes) is midden in het bos, naast het 
Vieilles-Forges meer. Pluspunt: de toegan-
kelijkheid van de spelen voor de ouders om zo 
een echt moment met de kinderen te hebben. 
Onze favoriet: het zintuigenparcours. Het is 
het grootste parcours dat we hebben gemaakt.  
Een mooie ontdekking, naast de vele activiteiten
en de picknickplaatsen.”

3 OUTDOOR
PARKEN

“De lengte is belangrijker dan de leeftijd bij
 de outdoor activiteiten. Maar wees gerust, de 
instructeurs zijn er om u goed te informeren.
Er zijn drie outdoorparken, allemaal voor gezinnen 
bedoeld: het park TerrAltitude van Fumay, zijn 
tokkelbaan is fantastisch; het park Ardennes 
Terre d’Aventures, in Vieilles-Forges, met veel 
activiteiten voor verschillend niveaus
en le Chêne Perché, in Signy-l’Abbaye, met 10 
outdoor parcoursen.”

PEDAGOGISCHE
BOERDERIJ
VAN LIART

“Ik onthoud de toegankelijkheid en de nabijheid 
met de zeer tamme dieren. Met Lylou hebben we
een koe kunnen aaien, kuikens in onze handen 
kunnen nemen, over het erf gelopen. Het was
heel levendig en het is voor iedereen. Zelfs voor 
baby's is het er leuk. Het is heel indrukwekkend. 
En er zijn activiteiten, workshops voor de oudere
kinderen (brood bakken...).”

HET PARC  
ARGONNE  
DÉCOUVERTE 

“Roofvogels, witte en grijze wolven te eten ge-
ven, boerderij, nacht-dieren, netten om in te 
springen.. Elke leeftijd is welkom in dit park. 
Vanaf tweeënhalf jaar was Lylou er al dol op:  
's -morgens waren we aanwezig bij het voederen 
van de wasberen. “Er was een gids om ons te 
helpen om de roedel wolven te observeren en 
om ons veel geheimen toe te vertrouwen over 
hun leven..Opletten met de toegankelijkheid van 
kinderwagens in het park. Een baby draagzak is 
handiger. Ook hier kun je een dag doorbrengen. 
Er zijn schaduwrijke plekken.”

    
Association Parentage
et Compagnie
www.parentage-et-compagnie.org

Elfy Park
Park dat gewijd is aan  
de Ardense legenden
+33 [0]3 24 53 18 43
+33 [0]6 62 11 18 18
www.elfypark.fr

3

Domaine de Vendresse
Pretpark
+33 [0]3 24 35 57 73
www.domaine-de-vendresse.fr

4

Ferme pédagogique de Liart
Pedagogische boerderij
+33 [0]3 24 54 48 33
www.fermepedagogiqueliart.fr
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Welkom
in uw domein

4 speelplaatsen, 1 hoogoven, 1 bassin waar je 
de dieren mag aanraken, 1 galerij met aquariums,  
zelf vissen, brasserie... Een eenvoudige formule 
voor een onvergetelijke dag met het gezin!
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Stelt u zich eens voor: 's nachts, in de tuinen van een voorma-
lig 16e eeuws kasteel, voor u een podium van 10 ha. Zittend 
op een mobiele tribune (1650 zitplaatsen met rugleuning) 
volgt u het toneel die over 350 meter wordt afgespeeld. De 
ervaring die de groep van 150 vrijwilligers van La Cassine 
biedt, is bijzonder. Elke zomer wordt met hun licht- en geluid-
show een klassieker uit de literatuur opgevoerd: Germinal, 
Alleen op de wereld, en sinds 2019 Les Misérables… Een 
groot populair succes op een magische plek waar het kloos-

ter van de Cordeliers is gevestigd. Deze site werd door de 
Bern Missie geselecteerd, een missie voor de Bescherming 
van Erfgoed in gevaar en wordt als historisch monument 
beschermd en gerestaureerd. Elke maand worden er acti-
viteiten georganiseerd: concerten, markten, wandeltochten, 
ambachtelijke activiteiten... 

    
De agenda (en informatie) op 
www.la-cassine.com

UNIEK IN EUROPA

DE VOORSTELLINGEN
VAN LA CASSINE

4 1

O N T S PA N N I N G

Raak de weg kwijt in dit maisveld doolhof van 
Méry, verwen uzelf met een rondvaart op de 
Maas, peddel op een van de vele Ardenner rivier-
tjes, maak een afdaling in de spelonken van de 
grotten van Nichet in Fromelennes, op 400 m 
van België (enige ondergrondse holte van het 
noordoosten in Frankrijk dat open is voor het 

publiek), ontdek la vallée de l'Aisne-dal en het 
Zuiden van de Ardennen, vertrek van Attigny aan 
boord van de autorails uit uw kindertijd (miche-
lines, Picasso — Fête du rail op 15 augustus)... 
Van noord naar zuid, verrassende ervaringen 
voor het hele gezin te ontdekken, op enkele 
kiliometers afstand.

    
Doolhof van Méry
+33 [0]6 76 12 38 24
Grotten van Nichet
Rondvaarten Charlemagne
+33 [0]3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com
Toeristische trein in het  
zuiden van de Ardennes
+33 [0]3 24 71 47 60 / www.cftsa.fr

VAN BOVEN NAAR BENEDEN,  
IN DE LENGTE, IN DE BREEDTE

OM MET HET HELE 
GEZIN TE ONTDEKKEN

OM TE LEREN
Le Musée du Feutre (Mouzon),
le Musée de la Forêt (Renwez),
le Centre des Minéraux
(Bogny-sur-Meuse),
la Maison de la Nature
(Boult-aux-Bois),
la Ferme du Lion d’Or (Jandun)
l'Arche de Noé (Eteignieres)…

OM TE SPELEN
Bowlings, karting, parkspelen
zomers tijdelijk of het hele jaar 
open

    
Meer informatie
nl.ardennes.com
> rubriek “espaces de loisirs”

5 1

“ Cosette en Valjean, 
de personages van 

de voorstelling 
van La Cassine. ”



Miserables 
nieuwe versie naar het werk van Victor Hugo. 

LES ,

VRIJDAGS & ZATERDAGS
VAN 18 JULI TOT 15 AUGUSTUS behalve op 14 AUGUSTUS 

Reserveren:  www.la-cassine.com - Info: +33 (0)3 24 35 44 84 

2020_PAGE DROITE ADT.indd   1 19/09/2019   17:29

LICHT- & GELUIDSHOW
UNIEK IN EUROPA
MOBIELE & OVERDEKTE TRIBUNE
ACTIVITEITEN - LOKALE PRODUCTEN
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LES VENDREDIS & SAMEDIS

mag je niet missen!

Photos : Philippe LENOBLE - Thomas de NOODYPROD - JM BENOIT

La Cassine,

2020_PAGE GAUCHE ADT.indd   1 19/09/2019   17:32

Een uniek spektakel in Europa, concerten, lokale boerenmarkten,
ontmoetingen met ambachtslieden, wandelingen, volksfeesten, 
de site van La Cassine verwelkomt u met uw gezin of met uw 
vrienden het hele jaar door.

Sinds 1571 hee� La Cassine de grootste families
en personages uit de Franse geschiedenis 
voorbij zien komen. De Gonzaga's, Hendrik IV, 
kardinaal van Mazarin, de familie Grimaldi, 
hebben allen bijgedragen aan deze magische 
plek. In 1984 brachten vrijwilligers deze oase 
van rust in het hart van de Ardennen weer 
tot leven.

Vandaag is het aan u om samen met ons het 
voormalige klooster van de Cordeliers te redden.
Dit architecturale juweel bevat echte schatten die 
dreigen te verdwijnen. La Casine is de enige Ardense site 
die geselecteerd werd bij de Erfgoedloterij voor 2019 en is op
 de goede weg voor 5 eeuwen geschiedenis...

Programma van de activiteiten & inzameling voor 
de renovatie op www.la-cassine.com 
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ARDENNES DE  
FRANCE MERK
Het collectieve merk Ardennes de 
France omvat meer dan 200 producten
en 60 aanbieders op alle werkgebieden. 
Dit label, staat garant voor kwaliteit en 
traceerbaarheid, en is onderworpen aan 
strikte productspecificaties en aan een 
lidmaatschapscommissie die een know-
how en een lokale productie garandeert.

    
Inlichtingen
nl.ardennes.com
> rubriek “Ardennes de France”

MARKTEN VAN  
DE STREEK
PRODUCENTEN
De geur van kaas, de opgewektheid 
van de groentekwekers en fruittelers, 
de gekleurde kramen... Vriendschap-
pelijkheid, versheid en authenticiteit 
zijn de kenmerken van de markten met 
streekproducten. Dit netwerk dat is  
opgericht door het Landbouwschap 
biedt seizoensproducten van boe-
renkwaliteit, specialiteiten uit de streek 
en transparante landbouwpraktijken.

    
Kalender
www.marches-producteurs.com

WELKOM
OP DE BOERDERIJ
De Ardenners, gehecht als ze zijn aan 
hun land, hebben vele korte consumptie-
ketens ontwikkeld (biologische winkels, 
drive fermier  (online bestellingen direct 
van het land)…),  labels voor goede werk-
wijzen. Welkom op de Boerderij houdt 
deze informatie en het hoeve toerisme bij 
(restauratie, verblijf, recreatie...) 

    
Inlichtingen
www.bienvenue-a-la-ferme.com
Goede adressen voor lokaal 
te consumeren in de Ardennen
brochure te downloaden
op nl.ardennes.com

LOGIS FRANSE
ARDENNEN
De restauranthouders van Logis-keten 
stellen regionaal geïnspireerde menu's 
samen, en doen hierbij vaak een beroep 
op lokale producenten. Ze selecteren de 
beste producten uit de Ardennen. 

    
Inlichtingen
www.ardennes.com/logis

ENKELE LABELS VOOR EEN MAND VOL COULEUR LOCALE

“ Boudin blanc,
gedroogde ham, galette à suc,

tulband, bier,  
cider, appelsap...

Hier is de keuken zowel  
plezier als erfgoed. ” 



Altijd al, en welk seizoen het ook is, kookt
Marie-Joseph Garand Briard bijgenaamd 
“Marie-Jo” streekgebonden. In  2015 
heeft ze haar pan vol heerlijke aroma's 
gedeeld in een boek getiteld, Ma Cuisi-
ne ardennaise de saison. Tot aan 2017 
was ze meester-restauranthouder van 
La table du pays in Hargnies, 
die meerdere keren in de me-
dia is geweest bij Jean-Pierre 
Pernault, Laurent Romechko of 
culinaire recensies heeft gehad 
(Le Routard, le Figaro…). Alle  
producten kwamen uit een 
van haar drie tuinen of van  
lokale producenten, met het  
label Ardennes de France.

“Mijn moeder maakte van alles: taarten,  
limonade, stoofschotels...We kookten de   
ingewanden, bereidden de wekpotten. We 
hadden twee tuinen. De hele winter aten we 
van de tuin”. Marie-Jo , moederkloek van 
drie kinderen, heeft de goede gewoontes 
in stand gehouden : eenvoudigweg de regi-

onale seizoensproducten koken. 
Een gewoonte van vroeger die nu 
weer in de mode is. Tussen haar 
favoriete recepten, “kip met rijst 
van haar moeder” en het “iconi-
sche cacasse à cul nu” dat ze ge-
kozen heeft om met ons te delen.

Kleurrijk, vrolijk en gourmand! Het festival des confré-
ries in Ardenne is dé ontmoeting van de gastronomen... 
Een vijftigtal bij elkaar gekomen vakgenoten staat 
garant voor originele recepten uit hun streek, waaronder 
die van de onvermijdelijke Ardenner broederschappen: 

galette à suc, tulband, cacasse à cul nu, aardappel, 
uien gerecht, salade met spek, bloedworst, gedroogde 
Ardenner ham, la hure d’Elmont… Bij de editie van 2020 
zal de Belgische provincie Henegouwen de eregast 
zijn. Een uniek samenzijn in Frankrijk.

    
Datum
2 en 3 mei 2020
Entree gratis

FESTIVAL DES CONFRÉRIES

G A S T R O N O M I E

Marie-Joseph Garand Briard
heeft van haar passie haar beroep 
gemaakt. In 2015, heeft ze “Ma Cuisine 
ardennaise de saison” gepubliceerd bij 
uitgeverij Noires Terres.

AAN TAFEL!

DE ARDENNEN
OP JE BORD

DOOR MARIE-JO

Voor 6 personen: laat 20 g boter en 4 soeplepels reuzel in een gietijzeren braadpan smelten. Voeg 
300 g mager licht gezouten. Spek toe Apart houden wanneer het bruingebakken is. Voeg 1 kg hele 
geschilde, gewassen en gedroogde aardappels toe. Eenmaal goudgekleurd, kunt u ze uit de pan halen 
en de uien bakken. Daarna alles weer terug in de pan met twee gehakte teentjes knoflook en twee
eetlepels meel. Zout, peper en mengen. Voeg een bosje verschillende opgebonden kruiden toe
een kopje koffie (voor de bruine kleur) en met water bedekken. Kooktijd: 45 mn. Af en toe roeren.

RECEPT
LA CACASSE À CUL NU

5 5

WIST U DAT...?
BESCHERMDE  
SMAKEN
Twee Ardenner gastronomisch 
producten beschermd zijn door het 
Europees kwaliteitsorgaan IGP
(kwaliteitslabel): de boudin blanc 
van Rethel, de Ardennes gedroogde  
ham en gedroogde nootham.

WEBSHOP
L’Office de Tourisme Val d’Ardenne
heeft een webshop waar u onder 
andere de producten Ardennes  
de France kunt kopen.
www.valdardennetourisme.com



Crédits photos : Michel Jolyot 

Dragers van het label Valeur 
Universelle Exeptionelle

In dit landschap, waar de daden van de mens en de natuur tot uitdrukking 
komen, is de opkomst van een wijn van topkwaliteit erkend als een 

universeel symbool van viering, van verzoening en van feest.

www.champagne-patrimoinemondial.org

Wijnheuvels, 
Wijnhuizen 
en wijnkelders 

van de Champagne

Werelderfgoed
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Op zoek naar rust, geschiedenis en lekker 
eten heeft Romy voor de Ardennen geko-
zen, ze heeft er geen spijt van. Van Parijs via 
Reims is ze hier aangekomen, ze heeft beslo-
ten haar reis in tweeën te delen : anderhalve 
week ten noorden van Charleville en een an-
dere week naar het Zuiden. “Dat zijn twee heel  
verschillende ervaringen”, legt ze uit. 
“In het Noorden is het een Frankrijk met zeer uiteenlopende  
landschappen, krachtig en gemarkeerd door de geschiedenis 
en de metallurgie, een mengsel van de gorges du Tarn en 
de Canadese bossen. Na de brug van Revin, Fumay, Hay-
bes, is het schitterend! En  met de camper zitten we hoger! 
We hebben dus een onbelemmerd uitzicht...Naar het zuiden 
richting Vouziers is het meer het mooie en lieve Frankrijk 

waar velden en  kanalen het landschap bepalen.  
Het beste is om door Pont-à-Bar te gaan.   
We kunnen er ook gaan fietsen met name bij 
Cesne en op  het jaagpad. En we moeten vooral  
niet vergeten om naar Attigny te gaan.”
Haar hele reis lang heeft de jonge vrouw  
geprofiteerd van de verschillende aangebo-
den diensten in  het gebied : ontvangstplaat-

sen, pleisterplaatsen, camping parkeerplaatsen en zelfs bij  
de boer. Het geliefde van mond-tot-mond onder camper-
rijders heeft haar geholpen om de juiste plekken te vinden 
maar ook de site van het Agentschap voor de Toeristische  
Ontwikkeling heeft haar geholpen nl.ardennes.com com  
en de toeristische kaarten van de Ardennes.

CAMPER

ONDERWEG
MET ROMY

Romy, camperrijdster sinds
ze 9 is, heeft dit jaar voor
de Ardennen gekozen. Natuur, 
landschap, rust, genoeg om 
haar nieuwsgierigheid en haar 
lekkere trek te stillen. 

“ In de Ardennen,
haal je adem ”

R O U T E S
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DENK OOK HIER AAN
MUSÉE DE L'AVIATION
Wanneer je van Bouillon komt, kun je net zo goed 
naar het Musée des Débuts de l'Aviation in Douzy 
rijden. De tweedekker van Roger Sommer is hier 
gereconstrueerd. Denk er ook aan om tijd uit te 
trekken om van de nabijheid van België  
te genieten.

Dankzij de toeristische en thematische routes is iedereen 
welkom in de Ardennen. Visitardenne biedt de sleutels om 
door dit grensoverschrijdend gebied te reizen en nieuwe 
routes en verrassende bezienswaardigheden te ontdekken. 
Laat u betoveren…
Alle routes bij elkaar die de Ardense identiteit goed weer-

geven, helpen u om een originele route samen te stellen 
voor uw reis te voet, met de auto, op de fiets, met de motor, 
met de camper, enz. Tussen België en Frankrijk, ga de weg 
op en volg de grote routes van de Ardennen. Zo gaat u op 
zoek naar de legendes, de vestingwerken, de abdijen, bier 
en andere geneugten, de oude smokkelroutes...

    
Meer informatie
www.visitardenne.com
> rubriek “toeristische 
routes”

GRENSOVERSCHRIJDENDE THEMATISCHE ROUTES



VAN DAKEN
DROMEN

Fascinerende pracht • Kastelen uit de 10e tot  
De 17e eeuw, verblijven met karakter, een uitzonderlijk erfgoed...
Deze betoverende plekken die fabelachtige geschiedenissen 
oproepen zijn vredige plekken met optimaal comfort. 1

De charme van gezelligheid • Een kamer bij “de bewoner” 
verzekert u van een gepersonaliseerd en warm ontvangst.
Zonder de voorzieningen te vergeten: verwarmd zwembad, 
spa, tuin, fietsverhuur...  2

Verheffing van het avontuur • Op het water, in de bomen,  
in een pipowagen, een Finse kota, een joert, in een watertoren
en nog zoveel andere ongewone plekken... een originele  
ervaring voor een uniek en onvergetelijk verblijf. 3

Natuurlijk eenvoudig • De campings bieden gezelligheid 
en je bent dicht bij de natuur... Een van 5-sterren biedt een 
gamma aan voorzieningen om te ontspannen. 4

De rust van een knusse plek • Gîtes, chalets, appartemen-
ten, huizen met of zonder zwembad... Honderden vakantie-
locaties om op je eigen ritme te leven en je te voelen alsof
je thuis bent... 5

O N T S PA N N I N G

OVERNACHTEN 
IN DE ARDENNEN

AU T H E N T I E K  L A N D S C H A P,  V R I E N D E L I J K H E I D  VA N  D E  I N W O N E R S ,  R I J K D O M  VA N  H E T  C U LT U R E E L 
E R FG O E D ,  A C T I V I T E I T E N  M I D D E N  I N  D E  N AT U U R . .  A L L E  VO O R WA A R D E N  Z I J N  E R  O M  T E N  VO L L E  VA N 
U W  V E R B L I J F  T E  G E N I E T E N .  E N  O M  D AT  VO L L E D I G  T E  L AT E N  S L AG E N ,  W O R D E N  E R  V E R S C H I L L E N D E 
S O O R T E N  O V E R N A C H T I N G E N  A A N G E B O D E N . . .

Laat u verleiden door de aanbiedin-
gen in het hart van de streek die door 
professionals zijn samengesteld : 
gastronomisch, romantisch, op het 
kasteel, welzijn, sportief...

    
nl.ardennes.com
rubriek “arrangementen”

EEN BREED SCALA AAN
VERZORGDE VERBLIJVEN 
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BIJZO ND ERE

AD RESSEN
om een onvergetelijke 

nacht door te 
brengen

54
HOTELS
verwelkomen u in 

de Ardennen

1

3 2

2

5

4



BESTEMMING FRANSE ARDENNEN

OFFICE DE TOURISME

REVIN - FUMAY - GIVET
www.valdardennetourisme.com

#VERRASSEN

#BETOVEREN

Citadel van Charlemont in Givet Kasteel van Hierges Charlemagne Rondvaart

Spaans huis van Revin Grot van Nichet in Fromelennes

park Terraltitude in Fumay kapittelkerk van Vireux-Molhain

De Maasfi ets route
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Zijn regelmatige trip
Vanaf Charleville-Mézières, neemt u richting 
Revin, via Warcq, Cliron, Renwez en de helling 
van Mazures. “Enkele mooie bochten zorgen 
ervoor dat de ”motor schuin op de weg ligt” er-
wijl de maximum snelheid niet overschreden 
wordt. Ga door Revin In plaats van bij de brug 
van Fumay linksaf te gaan, hier rechtdoor gaan, richting  
le Malgré-Tout. Twee of drie gezichtspunten die over de 
rotswanden uitsteken gedurende de hele route. Ga recht 
door op een lange geasfalteerde bosweg. Aan het einde naar 
rechts naar les Woiries om terug te keren naar Charleville- 
Mézières of ga naar links richting Hargnies. Een mooi route 
ligt nu voor u tot aan Vireux-Wal-
lerand. Ga de brug over en neem 
rechts richting Givet. Aanrader is 
om pauze in Hièrges te houden. 
Reken tussen 2.30 u. en 4 uur.

Zijn tocht naar Bouillon  
in België
Verlaat Charleville-Mézières bij
Montcy-Saint-Pierre, richting
Saint-Laurent. Ga rechtdoor 
(979 via La Grandville, Ge-
spunsart) zonder u vragen  
te stellen. De weg is mooi en 
biedt enkele mooi bochten 
tot aan het grensdorpje Pus-
semange. Neem links in een 
haarspeldbocht (30km/u) rich-
ting Bouillon. Ga door Corbion  

(let op, de wegbedekking van deze route 
met haarspeldbochten is op sommige plek-
ken beschadigd). Bij aankomst, café pauze  
of versnaperingen. Voor de terugreis, rechts-
omkeer maken of de autoroute nemen om “de 
motor weer bij te laten komen”.

Zijn transardenne route (la route des Abbayes)
Begin bij Notre-Dame-de-Clairefontaine in Bouillon,  
dan richting de abdij van Elan om de wonderbaarlijke fontaine 
Saint-Roger te ontdekken. Ga vervolgens naar de abdij van 
de vriendelijke stad Mouzon, l'Ermitage van Saint-Walfroy  
( met een uitzonderlijk uitzicht op de Chiers-vallei, of  Orval, 

Saint-Hubert, Rochefort, Dinant, 
Maredsous, Walcourt, Chimay... 
Elke etappe heeft de nodige 
charme en verrassingen, want de 
abdijen hebben enkele  schatten 
(zoals de goed geheim bewaarde 
kaas en bier recepten) om mee te 
nemen om thuis te proeven.

DE ARDENNEN OP DE MOTOR

EEN GRENZELOOS
PLEZIER

U I T S TA PJ E S

Kleine routes vol groen en bochten 
wat wil je nog meer. 

“                           ”

Pierre Maréchal
is departementaal interven-
tionist voor de wegveilgheid
 de teller van zijn motor geeft 
50 jaar motorrijden aan.

Accueil Motard -
Motorrijden in  
 de Ardennen

Lijst voor overnachtingen
met label, ideeën voor circuits
en verblijven op
nl.ardennes.com
> rubriek “Motorrijden in de Ardennen”

Grensoverschrijdende 
circuits

www.visitardenne.com
> rubriek “toeristische routes”
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U  Z U LT  H E M  N I E T  E E N  AU TO  Z I E N  N E M E N  M E T  A L S  E XC U U S  D AT  H E T  R E G E N T
P I E R R E  M A R É C H A L  D E E LT  E N K E L E  R O U T E S  M E T  O N S  O M  T E  VO LG E N . . .

GOED PLAN
HET LABEL
ACCUEIL 
MOTARD
Meer dan 90 overnachtingen
hebben het label, van kasteel,  
chambre d'hôtes (bed en  
breakfast), tot camping.  
De motorrijder is er van een 
overdekte ruimte verzekerd 
voor zijn motor, een plek om zijn 
kleding te drogen, toegang tot 
water om zijn materiaal schoon 
te maken et tevens wat spullen
voor kleine reparaties .



HANDIGE
ADRESSEN

Agentschap voor de Toeris-
tische Ontwikkeling van  
de Franse Ardennen
24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières cedex
nl.ardennes.com

Gîtes in de Franse  
Ardennes
21 rue Hachette
08000 Charleville-Mézières
Tel. +33 [0]3 24 56 89 65
www.gites-de-france-ardennes.com

Clévacances Ardennes
24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières cedex
Tel. +33 [0]3 24 56 68 69
www.clevacances.com

Logis des Ardennes
24 place Ducale, BP 419
08107 Charleville-Mézières
Tel. +33 [0]3 24 56 68 69
www.logis-ardennes.com

Welkom op de boerderij
Landbouwschap
1 rue Jacquemart Templeux
08013 Charleville-Mézières cedex
Tel. +33 [0]3 24 56 89 40 
www.ardennes.chambre-
agriculture.fr

Regionaal Natuur Park  
van de Ardennen
Maison du Parc 
route de Sécheval
08150 Renwez
Tel. +33 [0]3 24 42 90 57 
www.parc-naturel-ardennes.fr

Departementaal comité 
voor Paardrijden
3 rue Jacquemart Templeux
08000 Charleville-Mézières
Tel : +33 [0]3 24 26 55 95
ardennes.ffrandonnee.fr

Federatie van de Ardennen 
voor de visserij en de 
bescherming van het  
aquatisch milieu
Parc d’activités Ardennes
Émeraude
08090 Tournes
Tel. : +33 [0]3 24 56 41 32
www.federationpeche.com/08

Departementaal Olympisch 
en Sport Comité
Maison Départementale
des Sports
Route de la Moncelle
08140 Bazeilles
Tel. +33 [0]3 24 56 03 86
ou +33 [0]6 82 17 13 57
www.cdos-ardennes.fr

DE VVV'S  
VAN DE FRANSE 
ARDENNEN

Union Départementale
des Offices de Tourisme
et Syndicats d’Initiative
Tel. +33 [0]6 76 38 17 92
president.udotsi08@gmail.com

Office de Tourisme
Val d’Ardenne
Place du Château 
08320 Vireux-Wallerand 
Tel. +33 [0]3 24 42 92 42
www.valdardennetourisme.com

Office de Tourisme
de l’Argonne en Ardenne
10 place Carnot 
08400 Vouziers 
Tel. +33 [0]3 24 71 97 57 
www.argonne-en-ardenne.fr

Office de Tourisme
Charleville/Sedan
en Ardenne
Charleville-Mézières
24, place Ducale, BP 229 
08102 Charleville-Mézières 
Tel. +33 [0]3 24 55 69 90 
www.charleville-sedan-tourisme.fr
Sedan
35 rue du Ménil 
08200 Sedan 
Tel. +33 [0]3 24 27 73 73
www.charleville-sedan-tourisme.fr 

Office de Tourisme des 
Crêtes Préardennaises
1 rue Cécilia Gazagnaire 
08430 Launois-sur-Vence
Tel. +33 [0]3 24 35 02 69
cretespreardennaisestourisme.fr

Office de Tourisme Vallées 
et Plateau d'Ardenne
Rocroi
1 ter rue du Pavillon
08230 Rocroi 
Tel. +33 [0]3 24 54 20 06
www.otrocroi.com
Monthermé
Place Jean-Baptiste Clément, BP 10 
08800 Monthermé 
Tel. +33 [0]3 24 54 46 73
www.meuse-semoy-tourisme.com

Office de Tourisme
du Pays Rethélois
3 quai d’Orfeuil 
08300 Rethel
Tel. +33 [0]3 24 38 54.56
ou +33 [0]6 07 67 03 03
www.sud-ardennes-tourisme.com

Office de Tourisme
des Portes du Luxembourg 
Place du Colombier 
08210 Mouzon 
Tel. +33 [0]3 24 29 79 91
www.portesduluxembourg.fr

DE ARDENNEN,
GRENSOVER-
SCHRIJDEND

www.visitardenne.com

Toeristische Federatie  
van de Provincie Luik
1 place de la République française
B - 4000 Liège
Tel. +32 4 237 95 26
www.liegetourisme.be

Toeristische vereniging  
van Belgisch Luxemburg
19 Boucle de la Famenne
B - 6900 Marche-en-Famenne
Tel. +32 84 41 10 11 
www.luxembourg-belge.be

Toeristische Federatie  
van de Provincie Namen
22 bte 2, avenue Reine Astrid
B – 5000 Namur
Tel. +32 81 77 67 57 
www.paysdesvallees.be

Regionaal VVV van de 
Éislek
1A rue du Vieux Marché
L-9419 Vianden.
Tel. +35 2 26 95 05 66 
www.visit-eislek.lu
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PRAKTISCHE INFORMATIE

BEREID U VOLGEND 
VERBLIJF VOOR
NL.ARDENNES.COM
Met de Toeristische Ardenner Pass profiteert u van  
kortingen op een vijftiental musea/attracties. 
Meer informatie bij de lokale VVV's.
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OM ER TE KOMEN
Auto
Vanaf Parijs :
richting Reims (A4),
vervolgens richting
Charleville-Mézières (A34).
Vanaf Lille :
richting Tournai, Mons,  
Charleroi en Philippeville (N5/E420), 
Rocroi (A304) tot  
Charleville-Mézières.
Vanaf Saarbrücken :
richting Luxemburg (E25 en E411) 
vervolgens, bij Libramont,
richting Sedan en 
Charleville- Mézières.
Vanaf Keulen :
richting Aachen,
Luik, vervolgens richting
Luxemburg (E25),
vervolgens richting Namen
en Libramont (E411) en,
uiteindelijk, richting Sedan
en Charleville-Mézières.
Vanaf Brussel
en Amsterdam :
richting Charleroi,
Philippeville (N5/E420), 
Rocroi (A304)
en Charleville-Mézières.
Vanaf Londen, via Calais :
richting Reims (A4),
dan richting Charleville-
Mézières (A34).

Trein
TGV Est
Paris – Charleville-Mézières
1.40 u., 2 directe treinen per dag
Boot
Vanaf het noorden, via de Maas.
Vanaf het zuiden, via het Marne
kanaal vervolgens het
Ardennenkanaal.
Dichtsbijzijnde Vliegvelden    
Parijs (Charles de Gaulle)
Parijs-Vatry
Luxemburg (Findel)
Brussel (Zaventem)
Charleroi (Brussel-zuid)

    
Meer informatie
nl.ardennes.com

PRAKTISCHE INFORMATIE

DIT DOCUMENT WERD GEREALISEERD DOOR HET AGENTSCHAP VOOR DE TOERISTISCHE ONTWIKKELING VAN DE ARDENNEN IN SAMENWERKING MET LES OFFICES DE TOURISME EN 
DANKZIJ DE FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE DEPARTEMENTALE RAAD. ONDANKS ALLE ZORG DIE WIJ AAN DE REALISATIE VAN DIT MAGAZINE HEBBEN BESTEED KUNNEN ER ONJUISTHEDEN 
EN OMISSIES IN VOORKOMEN. ER KUNNEN VERANDERINGEN OPTREDEN WAARVOOR HET AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES ARDENNES NIET VERANTWOORDELIJK KAN 
WORDEN GEHOUDEN. BIJ VOORBAAT DANK VOOR UW BEGRIP EN GEDULD. OVERMATIG ALCOHOL GEBRUIK IS SLECHT VOOR UW GEZONDHEID, GEBRUIK MET MATE (P.25).
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