
Fietsen langs het water



• Kristien Hansebout
• ‘parkoersbouwer’ 
• Rustzoeker & fietsliefhebber
• Altijd op zoek naar geheime plekjes 
• Wallonië-freak 
• Als journaliste actief voor:

- ’VAB Magazine’
- ‘Fietsen moet kunnen’
- Nest



2019 is in Wallonië het themajaar ‘water’
En wat is er heerlijker dan fietsen langs het water?

- Puur natuur
- Genieten op de golven van het water
- Een en al rust
- Vrijwel vlakke parcours
- Charmante steden, dorpen en kastelen
- Leuke terrasjes en cafés

Rode draad van deze presentatie: fietsen langs de Maas en de prachtige valleien





Vertrek: Maastricht 
Aankomst: omgeving van Givet
Parcours: quasi vlak - autovrij - geasfalteerd (RAVeL)
Signalisatie: groene bordjes ‘La Meuse à vélo’  

TIP: Je kan de route ‘La Meuse à vélo’ downloaden:
walloniebelgietoerisme.be/nl/content/la-meuse-a-velo

Het parcours



De Maas is een stroom waar heel wat rivieren in uitmonden. Denk maar aan de Ourthe, 

de Lesse, de Samber en de Semois. Maar evenzeer aan minder bekende riviertjes zoals de 

Jeker, de Hoyoux, de Samson, de Molignée, de Leffe en de Hermeton. Je kan dus telkens 

de Maas eventjes verlaten om een ommetje te maken in een van de vele pittoreske 

valleien. Fietsgenot verzekerd! Ik vertel jullie iets over de volgende valleien:

- Jeker (vanuit Kanne)

- Ourthe (vanuit Luik)

- Hoyoux (vanuit Hoei)

- Samson (vanuit Namêche)

- Samber (vanuit Namen)

- Molignée (vanuit Anhée)

- Lesse (vanuit Anseremme)

- Viroin (vanuit Vireux-Molhain – FR)

Onvergetelijke valleien



Start traject 1: Maastricht (NL)





Vanuit Maastricht LF-Maasfietsroute (rechteroever) volgen tot in Eijsden. Eijsden is 
een sympathieke dorpje dat in de 18e eeuw een drukke havenplaats was. Mooi 
kasteel, weelderige natuur en heerlijke terrasjes! 



In Eijsden steek je de Maas over: via de brug of het veerbootje ‘Cramignon’ (tussen 

1/5 en 30/9). Je zet voet aan wal in Lanaye, op Waalse bodem. Je kan er het ‘Huis van 

de Sint-Pietersberg’ bezoeken. Er loopt een interactieve tentoonstelling over de regio 

en het natuurreservaat Sint-Pietersberg.  



Je rijdt van Lanaye langs het Albertkanaal en de Maas tot in Luik, ‘de vurige stede’. 
Maar je kan ook een fantastisch ommetje maken langs de Jeker. Je fietst door een 
onvergetelijk stukje natuur langs ‘ongewone’ bezienswaardigheden. 



Vallei 1: Jeker, een vallei met buitengewone en ongewone 
bezienswaardigheden





In Kanne fiets je langs de Jeker. Je passeert dan o.a. aan het indrukwekkende Fort van 
Eben-Emael.



Wat later kom je aan de Toren van Eben-Ezer, het levenswerk van Robert Garcet. 
Er is ook het Geospadium, een interactieve tentoonstelling over vuursteen (silex).



Luik is een verrassende stad met heel wat bezienswaardigheden:
- mooie kathedraal en Citadel
- station Luik-Guillemins (van de Spaanse architect Calatrava)
- Het weelderige Prinsbisschoppelijk Paleis
- La Boverie, museum voor Schone Kunsten
- De steile trappen van Montagne de Bueren
- Gezellige straatjes, leuke cafés en restaurants
- Uitstekende overnachtingsmogelijkheden 



Vallei 2: de Ourthe, nostalgie troef

Je kan bvb. 2 dagen in Luik logeren en een dagtrip maken langs de Ourthe en het 
Kanaal van de Ourthe (heen en terug).





Je rijdt richting Comblain-au-Pont. Het is een gezapig ritje, in het begin langs de 
Ourthe, later langs het romantische kanaal van de Ourthe.



Je kan bvb. fietsen tot in Rivage, maar de Amblève en de Ourthe samenvloeien. Er is 
een stationnetje waar je de trein naar Luik kunt nemen (20 minuten). 
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Start traject 2 : Luik
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Eens je de industriële voorsteden van 
Luik en Seraing verlaten hebt, fiets je rustig 
op het jaagpad tot in Hoei. 
Af en toe is er een kleine wegomlegging 
(bvb. aan de kerncentrale van Tihange), 
maar die is uitstekend bewegwijzerd.



Je komt aan in Hoei, een charmant stadje met granieten huizen en smalle steegjes. 
De citadel en het fort zijn een bezoek waard. Flaneer zeker ook eens door het ‘Oude 
Hoei’. Deze wijk werd in de 13e en 14e gebouwd. Later kwam de bourgeoisie hier wonen. 



Vallei 3: de Hoyoux, vergane glorie & verborgen schatten





Vanuit Hoei kan je de vallei van de Hoyoux verkennen. Je volgt RAVeL 126 richting Ciney.
Het is een heerlijke tocht langs het vrolijk kabbelende riviertje de Hoyoux. 



Je kan een stukje door het bos fietsen (maar je kan ook voor de weg kiezen). Beide
wegen zijn uitstekend bewegwijzerd. 



Deze RAVeL is wondermooi en best wel nostalgisch. Soms een tikkeltje ‘vergane glorie’.
Je kan tot in Modave fietsen, vooral bekend voor zijn prachtig kasteel en schitterende
natuur!



Start traject 3: Hoei





Je vertrekt vanuit Hoei op het jaagpad langs de Maas. In het begin zie je nog wat industriële 
activiteit (suikerraffinaderij en steengroeven). Daarna neemt de natuur het over.



Vallei 4: de Samson, één en al romantiek
Je verlaat in Namêche de RAVeL en je fietst langs het kleine riviertje. Vlakbij liggen 2 
van de mooiste dorpjes van Wallonië, Thon-Samson en Mozet. Je moet telkens wel 
een stevige heuvel over, maar het eindeloze landschap maakt alles goed. 



Vallei 4: de Samson, één en al romantiek
Je verlaat in Namêche de RAVeL en je fietst langs het kleine riviertje. Vlakbij liggen 2 
van de mooiste dorpjes van Wallonië, Thon-Samson en Mozet. Je moet telkens wel 
een stevige heuvel over, maar het eindeloze landschap maakt alles goed. 



Om Mozet te bereiken, volg je de Samson tot in Goyet. Hier ga je naar rechts. 
In Mozet hangt er een middeleeuwse sfeer. Er zijn mooie huisjes en 2 imposante 
boerderijen. Het kasteel  in kalksteen dateert uit de 17e eeuw. 



Je kan via Maizeret terug naar de Maas afdalen, waar je links afslaat. Een perfecte lus!



Je fietst verder richting Namen. Al snel doemen de scheepswerven van Samber en 
Maas op en het silhouet van de Moulins de Beez. 
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Namen is de hoofdstad van Wallonië & een leuke stad met historische gebouwen en gezellige 
steegjes. Voor kunstliefhebbers is het museum van kunstenaar Félicien Rops niet te missen!
Je kan een boottochtje maken op de Samber en de Maas of de Citadel bezoeken (7 km 
ondergrondse gangen). Je hebt er een mooi uitzicht over de stad. Het is een groene oase. 



Vallei 4: de Samber, waar rust roest
Je kan een nachtje extra in Namen logeren en van hieruit de Samber verkennen, richting 
Charleroi. 





In de omgeving van Charleroi is een vleugje industriële archeologie nooit ver weg.
De stad oogt misschien wel een beetje ‘rauw’…. Maar er zijn ook enkele pareltjes
te ontdekken!





Wil je in Charleroi nog verder rijden? Dan kom je aan de ruïnes van de Abdij van Aulne.



Vanaf hier regeert de natuur. Er zijn mooie sluizen en sluiswachtershuisjes. Het is er 
fantastisch fietsen! Uiteindelijk kom je in Thuin, de middeleeuwse stad van de hangende 
tuinen en Belfort (UNESCO wereldergoed).  



Start traject 4: Namen





Tussen Namen en Dinant fiets je langs middeleeuwse burchten, abdijen en sprookjesachtige
villa’s. Je hebt nu eens de Maas links, dan weer rechts. Je steekt over via de sluizen. 
Het is een traject met een veel natuur en bezienswaardigheden. Je passeert :
- Wépion, de hoofdstad van de aardbei.
- Kasteelruïne van Poilvache (13e eeuw) 
- ‘Ile de Houx’, een eiland van 2,5 ha. Vogelparadijs met terras en watersporten
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Vallei  5: de Molignée, bezienswaardigheden troef
Je kan tussen Namen en Dinant een onvergetelijke lus maken langs de Molignée.
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Je verlaat de RAVeL van de Maas in Anhée. De voormalige Lijn 150 loopt tussen rotswanden, 
over viadukten & door tunnels. Het is een van de mooiste fietsroutes van België. 
Al vlug zie je het silhouet van het Kasteel Montaigle, een indrukwekkende ruïne op een rots.
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Dan kom je in Sosoye , een minuscuul dorp met lieflijke straatjes, kalkstenen huisjes en de
heuvel van Ranzinelle. Er is een geklasseerde kerk en pastorie (17e eeuw). Je kan tot aan het 
kunstenaarsdorpje Maredret fietsen. Je kan hier naar de Abdij fietsen. 

© Photo - Marc Verpoorten 



De abdij van Maredret is een oase van rust. De abdij van Maredsous is vlakbij. Hier kan je 
bier en kaas degusteren. Het is er een drukte van jewelste. De bewegwijzering is uitstekend.
Dan fiets je van Sosoye richting Falaen. Je klimt en je daalt en geniet van eindeloze
landschappen. Ook Falaen is een van de mooiste dorpjes van Wallonië.
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Via Sommière kom je in Bouvignes, een ongekende parel op een boogscheut van Dinant.
Zeker de moeite zijn de prachtige ruïnes van het kasteel van Crèvecoeur, die hoog boven
het dorp uit torenen. Je kan er te voet en met de fiets naar toe. In het centrum kan je in het 
‘Maison Espagnole’ het museum van de Maas bezoeken (www.mpmm.be).
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Je komt aan in Dinant, een feeërieke stad met heel wat troeven:
- Citadel (kabelbaan of te voet - 408 treden) www.citadellededinant.be
- Grottencomplex ‘La Merveilleuse’
- Museum(pje) Adolphe Sax 
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In het oud slotklooster voor dominicanenzusters vind je nu het interactief Leffemuseum  
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Start traject 5: Dinant





Je verlaat Dinant via de rechteroever en je fietst langs de beroemde Bayard-rots. In 
Anseremme mondt de Lesse uit in de Maas. Een perfecte lus ligt hier voor het grijpen. 
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Vallei 6: de Lesse, niet alleen voor kajakkers
In Anseremme kan je langs de Lesse fietsen. De weg klimt langzaam naar Pont-a-Lesse. 
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Klim je nog verder? Dan kom je in Furfooz, een wondermooi natuurpark met een rijke 
geschiedenis: van de prehistorie, de Romeinen over de middeleeuwen…  Er is een 
onvergetelijke wandeling van 4 km in Furfooz. Een fantastisch intermezzo! Aan de rivier is 
er een fantastisch terras (biologisch restaurantje), La Flobette.
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Je kan een perfect lus maken door vanuit Furfooz naar Dréhance te fietsen. Na een flinke
afdaling kom je terug in Anseremme aan. Hier kan je je weg langs de Maas vervolgen.
Je steekt de stroom over via de sluis. Er volgt dan een stukje over een Route nationale.
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Terug aan de Maas rijd je verder richting Hastière. Je passeert het Kasteel van Freÿr met zijn 
lustoord en prachtige tuinen. Paradepaardjes zijn de eeuwenoude sinaasappelbomen. 
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Wat verder ligt Waulsort, een heerlijk dorpje met mooie villa’s die de grandeur van weleer 
uitstralen. Je kan er iets gaan drinken in Villa 1900, een geheim adresje. In Waulsort 
steek je de Maas over. Met het gratis mini-overzetbootje. Of via de sluis.
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Je fietst verder op de rechteroever tot in Hastière, dat uit 2 delen bestaat: Hastière-Lavaux
en Hastière-par-dela. Vooral de prachtige abdijkerk springt in het oog. In Hastière 
steek je de brug over om daarna naar links te rijden. In Hermeton kom je op de oude 
spoorlijn 156. Om voorbij het station van Agimont terug aan de Maas te komen.
Zo kom je aan de brug van Heer-sur-Meuse. De Franse grens ligt vlakbij. En Givet ligt binnen 
handbereik. 
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Uitsmijter: Heb je er in Givet nog niet genoeg van? Fiets dan verder tot in Charleville-
Messières, de stad van Rimbaud. De ‘Voie verte Trans’Ardennes’, een fietsroute van 83 km, 
werd in 2010 tijdens de Fiets en Wandelbeurs uitgeroepen tot ‘Fietsroute van het Jaar’. 
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Vallei 7: de Viroin, de meest pittoreske vallei van België
Als je in Givet verder langs de Maas rijdt, passeer je Aubrives en Ham-sur-Meuse. In
Vireux-Molhain mondt de Viroin uit in de Maas. De Viroin doorkruist een adembenemend 
landschap in het zuiden van Wallonië. 8 lieflijke dorpjes volgen elkaar op.
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Bezienswaardigheden onderweg:
- Natuurpark Viroin-Hermeton, 12.000 ha  
- Vierves, een van de mooiste dorpjes van 
Wallonië. 

- Nismes met de “Fondry de Chiens”, een
geologisch wonder: natuurlijke kloof met
wirwar van geërodeerde rotsformaties

- Jardins d’O de Nismes (park, kasteel,
kanaaltjes waar je met een elektrisch 
bootje kunt varen)

- RAVeL van in Olloy-sur-Viroin tot in 
Oignies-en-Thiérache (Lijn 523)



Interessante websites:

walloniebelgietoerisme.be  
>>> walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/fietsen-in-wallonie
>>> walloniebelgietoerisme.be/nl/3/doen/fietsen-in-wallonie/fiets-welkom

parkoers.be
ravel.wallonie.be
cheminsdurail.be
velowallonie.be/fr/les-points-noeuds
routeyou.com
cirkwi.com
randobel.be
randovelo.org
groteroutepaden.be (LF-fietsen)



Je kan deze presentatie downloaden op: 
www.parkoers.be/blog

Veel fietsplezier!

http://www.parkoers.be/blog

