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Welkom  
in het 

"For êt de 
Saint-Huber t"!

TE SAINT-HUBERT
Place du Marché 15 – B- 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10

Van maart tot en met oktober van 9 tot 
17.30 uur en van november tot en met februari 
van 9.30 tot 16.30 uur (op 24/12 en 31/12: open 
van tot 15 uur). Gesloten op 01/01 en 25/12.

Deze regio die bulkt van bossen, 
waar de Lesse en Ourthe stromen … die zowel prat 
kan gaan op de Europese hoofdstad van de jacht 
en de natuur als op het dorp van het Boek, van de 

Ruimte, van Klok en Beiaard, op de Mooiste Dorpen 
van Wallonië, Territoire de mémoire, terre d’artisans 

d’art et Terre Celte. ...
Een bestemming met een uitzonderlijk erfgoed die 
erg in trek is om te wandelen, voor luchtrecreatie, 

om te vissen, voor glijsporten en allerlei attracties of 
cultuur in de vele musea.

Een regio die leeft op het ritme van de 
evenementen, en waar lekkerbekken 
en fi jnproevers zich gelukkig voelen.

@foretdesainthubert
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-toerisme.be

Eén VVV-kantoor/toeristische dienst, 
twee bezoekerscentra

TE REDU
Place de l’Esro 60 – B-6890 Redu (Libin) 
+32(0)61 65 66 99

Tijdens schoolvakanties: open van 
10 tot 17uur (behalve op 24 en 31/12: van 
10 tot 14uur). Buiten de schoolvakanties: 
open op zaterdag, zondag en feestdagen 
van maart tot en met november van 10 tot 
17uur en van december tot en met februari 
van 10 tot 14uur. Gesloten op 01/01 en 
25/12.
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Libin, tussen hemel 
en aarde

De gemeente Libin biedt een schat aan 
groen, want meer dan de helft van haar 
grondgebied is ingenomen door bossen die 
doorkruist worden door beken en riviertjes.
Laat u verleiden door de pittoreske charme 
van het Boekendorp Redu, dat bekend 
staat om zijn boekwinkels en handgemaakt 
papier. U vindt er ook de Mudia en zijn 
prachtige collectie kunstwerken die op 
didactische en interactieve wijze kunnen 
worden bezocht. Aan de uitgang van het 
dorp zal het panorama van de antennes van 
de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESEC, 
European Space Security and Education 
Center) u ongetwijfeld verrassen.
Een beetje verder herbergt het dorp 
Transinne het gloed nieuwe Euro Space 
Center, een themapark gewijd aan de 
ruimte, de verkenning ervan en haar 
weerslag op ons dagelijks leven. Ook 
herdenkingstoerisme neemt hier een 
belangrijke plaats in: enerzijds op het 
dorpsplein van Transinne, anderzijds in 
Anloy-Bruyères waar het militair kerkhof aan 
een van de dodelijkste gevechten in deze 
streek herinnert. 
Let goed op als u het dorp Libin verlaat, 
de kabouters houden u in het oog! Het 
ludieke parcours in het Kaolienpark nodigt 
de kleintjes uit om de personages van de 
Ardense legenden te leren kennen. 

Dorpen en gehuchten
Anloy, Glaireuse, Lesse, Libin, Ochamps, 
Redu, Séchery, Smuid, Transinne, Villance

/ Libin /
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Libramont-Chevigny,
de Keltische

Libramont-Chevigny is de meest uitgestrekte 
gemeente van de provincie. Als grond van 
inspiratie en ambachtslieden biedt deze u 
een erg kleurrijk palet aan. Schilderachtige 
en romantische landschappen zetten u 
aan om zijn 28 dorpen en gehuchten te 
verkennen, waaronder Flohimont met zijn 
lindenlaan en zijn wegen vol bloemen, Freux 
en zijn bekende vijvers voor sportvissers, 
al lopend of fietsend te verkennen. Saint-
Pierre en zijn beschermde gotische kerk, 
de kapellen van Lhommal en van Lorette.
Het Keltenmuseum, getuige van een rijk 
verleden, nodigt de bezoekers uit om hun 
voorvaderen te ontmoeten. En natuurlijk 
is er de Landbouwbeurs van Libramont! 
Libramont en zijn Beurs, een heus Europees 
landbouwcentrum tijdens het laatste weekend 
van juli, verwierven internationaal faam. 
Voor winkelliefhebbers : Libramont is één 
van de grootste commerciële centra van 
de provincie !

Dorpen en gehuchten 
Bernimont, Bonnerue, Bougnimont, 
Bras-Bas, Bras-Haut, Chenêt, Flohimont, 
Freux-Menil, Freux-Suzerain, Jenneville, 
Lamouline, Laneuville, Libramont, Moircy, 
Neuvillers, Nimbermont, Ourt, Presseux, 
Recogne, Remagne, Remeaux, Renaumont, 
Rondu, Saint-Pierre, Sainte-Marie, 
Sberchamps, Séviscourt et Wideumont 
(Wideumont-Gare en Wideumont-Village).

Saint-Hubert,
natuur en beweging

Als Europese hoofdstad van de Jacht en 
de Natuur en Internationale hoofdstad 
van de Jachthoorn, kan Saint-Hubert prat 
gaan op een buitengewoon prestigieus 
verleden. Talrijke gebouwen zoals de 
basiliek herinneren aan het lot van de stad, 
die van de 7de tot eind de 18de eeuw, nauw 
verbonden was met haar abdij en met de 
legende van Sint-Hubertus. 
Alles spoort aan om de omgeving van 
de Hubertijnse stad te gaan verkennen. 
Het vliegveld is de gedroomde plek voor 
luchtrecreatie en het Wildpark om van 
de lokale fauna te genieten. Het Domein 
van Fourneau Saint-Michel getuigt van 
het industrieel en landelijk verleden. Het 
Museum Pierre-Joseph Redouté koestert de 
herinnering aan de "Rafaël van de bloemen".
Nog andere plaatsen en dorpen rondom 
Saint-Hubert verdienen meer dan een 
vluchtige blik: het Provinciaal Domein van 
Mirwart beneden aan een van de Mooiste 
Dorpen van Wallonië, de fonteinen en de 
route van de klompenmakers van Awenne …

Dorpen
Arville, Awenne, Hatrival, Lorcy, Mirwart, 
Poix-Saint-Hubert, Saint-Hubert 
en Vesqueville

/ Libramont, de stationsbrug / / Saint-Hubert, gezicht op de basiliek /
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Tellin, gemeente 
met erfgoed 
en geschiedenis

Tellin, Dorp van Klok en Beiaard, is 
in heel Europa befaamd voor zijn 
oude klokkengieterij. 
Tussen de Ardennen en de Famenne 
wachten de beschermde sites, 
historische monumenten en schitterende 
gezichtspunten van de gemeente op 
uw bezoek!
Op enige afstand van het dorp Bure 
(te ontdekken langs de route "Bure, 
bloemendorp"), bevindt zich de kapel 
Notre-Dame de Haurt. Het Spaanse huis 
in Grupont was gedurende vele eeuwen 
een herberg en zetel van de rechtbank. 
Edmond d’Hoffschmidt, een bekende figuur 
in de streek, leefde lang teruggetrokken op 
de hoogten van Resteigne. Op de heuvel 
van het Bois Niau komt u alles en meer te 
weten over zijn kluizenaarswoning en zijn 
geschiedenis. 

Dorpen en gehuchten
Bure, Grupont, Resteigne, Tellin

Tenneville
-les-Bains... 
baden in het bos

De gemeente Tenneville, die ook voor meer 
dan de helft door bos bedekt is, kan bogen 
op een rijk en afwisselend natuurlijk erfgoed, 
ideaal voor een verkwikkend bosbad: de 
charme van natuurgebieden, de mysterieuze 
schoonheid van het grote bos van Freyr, de 
aantrekkingskracht van de observatiepunten, 
de rust van de gehuchten genesteld op de 
toppen van of genesteld in de valleien van 
de westelijke Ourthe. Het dorp Tenneville 
is al bekend, omdat Rijksweg 4 er door 
loopt, maar heeft nog een aantal andere 
verrassingen in petto! Tussen de dorpen van 
deze gemeente is Champlon het vermelden 
waard: dit dorp is vermaard vanwege het 
beroemde gepekelde vlees en het Maison 
du Ski, het skihuis. En ook Laneuville-
au-Bois, een prachtig dorp vol bloemen, 
midden in het woudmassief Saint-Hubert, 
met een aparte typisch Ardense bouwstijl, 
die vrij goed bewaard bleef. Volgens de 
volkslegende werd Sint Hubertus in het 
woudmassief van Freyr bekeerd tot het 
christendom, nadat hij tijdens een jachtpartij 
een hert met een lichtgevend kruis tussen 
het gewei had ontmoet ...

Dorpen en gehuchten
Baconfoy, Beaulieu, Belle-Vue, Berguème, 
Cens, Champlon, Erneuville, Grainchamps, 
Journal, Laneuville-au-Bois, Mochamps, 
Ortheuville, Prelle, Ramont, Tenneville, 
Trèsfontaine, Wembay, Wyompont.

Het UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne, 
gecertificeerd op 17 april 2018 en met een 
oppervlakte van 911 km2 voor 67.228 inwoners, 
omvat de gemeenten Tellin en Wellin alsook 
Beauraing, Durbuy, Hotton, Marche-en-Famenne, 
Nassogne en Rochefort. Het wordt gekenmerkt 
door de valleien van drie rivieren (Lesse, Lhomme, 
Ourthe) met een buitengewoon geologisch 
potentieel dat grotendeels voor toeristische en 
wetenschappelijke doelen benut wordt. Wat is een 
UNESCO Global Geopark? Het is een label dat door 
de UNESCO wordt toegekend aan een gebied dat 
een geologisch erfgoed van internationaal belang 
omvat en opwaardeert. Sinds 2015 zijn de Geoparken 
ingeschreven in een internationaal en officieel 
wetenschappelijk programma van de UNESCO. 
www.geoparkfamenneardenne.be

/ Tellin, uitzichtpunt vanaf de "Rocher à pic" - 
rots te Resteigne /
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Wellin, ver ander ing
van om geving in
Famenne-Ardenne!

Laat u tijdens een tochtje te paard door de 
Ardennen en de Famenne, doorkruist door de 
Calestienne, betoveren door de schoonheid en 
de verscheidenheid van de vele landschappen 
van de gemeente Wellin.  De Lesse en haar 
ontelbare zijriviertjes hebben er in de loop der 
tijd talrijke valleien uitgegraven die evenveel 
mogelijkheden bieden om te wandelen, te 
paard te rijden of te mountainbiken.
Wellin omvat Sohier, een van de Mooiste 
Dorpen van Wallonië. Zodra het weer mooier 
wordt, is het fi jn kuieren langs de bloemrijke 
straten van het dorp.
De molen van Lomprez herinnert aan 
de overblijfselen van het middeleeuwse 
kasteel en het versterkte dorp. Tijdens 
de carnavalsperiode bevolken de reuzen 
de straten van Wellin. Vergezeld van hun 
vrienden nodigen ze uit om het einde van de 
winter te vieren

Dorpen en gehuchten
Barzin, Chanly, Fays-Famenne, Froidlieu, 
Halma, Lomprez, Neupont, Sohier, Wellin

/ Wellin, het dorpje Sohier/

/ Tenneville onder de sneeuw /

/ Wellin, open zicht op de Calestienne in Chanly /

Het Grote Bos van Saint-Huber t
land van herten en legendes,

is de uitgelezen bestemming voor een 
"100% Bos" vakantie! Het strekt zich over 
100.000 ha uit, waarvan meer dan de helft 
met bossen is bedekt. Kom de wereld van 

het bos ontdekken en laat u betoveren
door zijn mysterie. Droom "bos", 

eet "bos", beweeg "bos" in
de gemeenten Libin, Libramont-Chevigny, 

Nassogne, Saint-Hubert, Sainte-Ode, 
Tenneville en Wellin. 

www.lagrandeforetdesainthubert.be

Het Natuurpark van de twee Ourthes werd uitgewerkt 
rond twee van nature zeer belangrijke sites: enerzijds het 
Plateau van Tailles en anderzijds de samenvloeiing van 
de twee Ourthes en haar valleien met prachtige sites. 
De waardering van dit prachtige land laat bezoekers van 
overal toe te genieten van een naar waarde geschatte 
natuur en erfgoed. De gemeente Tenneville, die er 
deel van uitmaakt, heeft onder andere een boomgaard 
met oude fruitsoorten gecreëerd in Champlon, een 
deel van de oude verbindingsweg gerestaureerd, een 
landschapscharter ontwikkeld, een gedifferentieerd 
beheersplan voor haar groene ruimten uitgewerkt, enz. 
www.pndo.be

Het Natuurpark van de Zuidelijke Ardennen strekt 
zich uit over een gebied dat verdeeld is tussen 
landbouwgebieden en bossen. Voor het grootste 
plezier van natuurliefhebbers stromen er de Lesse, de 
Semois en de Houille doorheen. Deze verschillende 
componenten maken het tot een land van groot 
biologisch belang met een opmerkelijke landschappelijke 
rijkdom en een mooi bewaard historisch erfgoed.
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/ Libin, het dorpje Villance /

/ Saint-Hubert, Kijkhut van de Borne /

/ Tenneville, het berkenbos van "Rouge Poncé" /

/ Libramont-Chevigny, lindebomenlaan in Flohimont /

/ Tellin, zicht op het dorp Bure /

/ Wellin, het uitzichtpunt van "Belvédère" /
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Fourneau Saint-Michel (Saint-Hubert) 

Het Dom ein 
Fou rneau
Saint-Michel

Fourneau Saint-Michel
6870 Fourneau Saint-Michel
+32(0)84 21 08 90
fourneausaintmichel@province.luxembourg.be
www.fourneausaintmichel.be 

Het op enluchtmuseum van 
het Waalse platt elandsleven

Aan de rand van de Ardense bossen, in een 
prachtige open plek in de vallei, ontdek het 
Domein Fourneau Saint-Michel. 
Meer dan 50 antieke woonsten en ateliers 
van toen werden overgebracht naar of 
gereconstrueerd in een opmerkelijke 
natuurlijke site. In de vroegere woningen zijn 
de ateliers van ambachtslieden, de keukens 
met houtvuren, de kamers, de verschillende 
meubels en andere authentieke werktuigen 
gereconstrueerd.
Deze plek is de levende weergave van het 
leven en de architectuur in het Wallonië van 
de 19de en begin de 20ste eeuw. Folklore, 
artisanaat en kleine ambachten van toen 
worden er voorgesteld volgens een jaarlijks 
programma.

Voor personen met beperkte mobiliteit is 
een wagentje beschikbaar aan het onthaal.

 Van 1 maart tot 30 november: 
weekends, feestdagen en schoolvakanties 
van 9.30 tot 17 uur (18 uur in juli en 
augustus). 
Rondleidingen zijn nog steeds mogelijk 
tijdens de week op reservering.
Maart tot juni, september tot november: 
dinsdag tot zondag van 9.30 tot 17 uur en 
maandag als het op een feestdag valt.
Juli en augustus: elke dag van 9.30 tot 
17.30 uur

/ Het Domein
Fourneau Saint-Michel, 
het openluchtmuseum 
van het Waalse
plattelandsleven /

Goed om 
te weten
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Goed om 
te weten

Januari, februari, december: toegankelijk 
(verschillende plaatsen zijn open tijdens de 
winterperiode)

 Volwassenen: € 5
Kinderen - 6 jaar: gratis
Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 2
Senioren en studenten: € 4
Mindervaliden: € 2
Gratis toegang op de eerste zondag van 
de maand
Groepen (min. 15 pers.): speciale 
voorwaarden
Jaarkaart: € 20

Het IJzermuseum
Het IJzermuseum is gevestigd op de site 
van een beschermd monument van het 
industrieel erfgoed, de enige nog ter plaatse 
bewaarde hoogoven op houtskool in België. 
Maak kennis met de technieken voor de 
fabricage van gietijzer en ontdek in deze 
gebouwen het belang en het gebruik van 
ijzer in het dagelijks leven van vroeger: een 
opmerkelijke getuigenis van een bloeiende 
ijzerindustrie in de 17e en de 18e eeuw op 
Luxemburgs grondgebied. Na grondige 
restauratie- en conformeringswerken kreeg 
de site een gloednieuwe enscenering. 
Dwaal rond in dit nieuwe museum, een 

combinatie van voorwerpen uit de collecties 
van het Domaine du Fourneau Saint-Michel, 
interactieve animaties en leerrijke video's, 
om het licht te doen schijnen op de ijzer- en 
staalnijverheid en de hoogoven.

 Van 1 maart tot 30 november: 
weekends, feestdagen en schoolvakanties 
van 9.30 tot 17 uur (18 uur in juli 
en augustus). 
Rondleidingen zijn nog steeds mogelijk 
tijdens de week op reservatie

 Volwassenen: € 7 
Kinderen - 6 jaar: gratis
Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 3 
Senioren en studenten: € 5 
Mindervaliden: € 3 
Gratis toegang op de eerste zondag van 
de maand
Groepen (min. 15 pers.): 
speciale  voorwaarden

Gecombineerd bezoek
Het openluchtmuseum van het Waalse 
plattelandsleven + Het IJzermuseum
Volwassenen: € 10 
Senioren en studenten: € 7 
Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 5 
Kinderen - 6 jaar: gratis 
Mindervaliden: € 5 
Groepen (min. 15 pers.): speciale voorwaarden 
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

Het Keltenmuseum 

Place Communale 7
(eerste verdieping van de Halle aux Foires)
6800 Libramont
+32(0)61 22 49 76
info@museedesceltes.be
www.museedesceltes.be

Een bezoek aan de tentoonstelling zal u 
de mogelijkheid bieden om de Kelten en 
de erfenis die ze ons hebben nagelaten te 
ontdekken door de verschillende aspecten 
van hun dagelijks leven te verkennen. Een 
leven dat soms heel dicht bij het onze ligt 
ondanks de eeuwen die 
ons scheiden.

Aarzel niet om onze website 
www.museedesceltes.be te raadplegen 
teneinde alle nodige informatie te vinden om 
uw bezoek voor te bereiden.

Welkom bij de Kelten !

Audiogidsen FR/NL

Volwassenen/Senioren: € 5
Kinderen - 6 jaar: gratis
Kinderen van 6 tot 12 jaar: € 2
Audiogids (volwassenen en kinderen): gratis
Gratis toegang op de eerste zondag van 
de maand
Groepen: speciale voorwaarden

Goed om 
te weten

90 
/ Het Keltenmuseum /
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Libramon t-Chevigny, Keltenland

De Keltische educatieve wandeling
Vertrek: rue de Bonance
6800 Libramont
Volg Eira, het jonge Keltische kind, en haar 
vriend Kadoc de eekhoorn in de bossen van
Bonance. Langs deze route staan 
didactische borden die uitnodigen om de 
omringende natuur te observeren. Ze leggen 
ook uit met welke verbazingwekkende 
middelen de Kelten hun omgeving 
exploiteerden. Deze wandeling belicht onze 
Keltische oorsprong en ook onze lokale 
natuurlijke grondstoffen, door middel van vijf 
speelse en didactische borden. Het traject 
bestaat uit twee lussen: een van 1,3 km, die 
kan verlengd worden met een route van 
3 km over bospaden. Makkelijk toegankelijk 
(laag hoogteverschil en brede wegen, dicht 
bij het centrum).

Samonios: de oorsprong van Halloween 
is Keltisch
De Ardennen zijn niet altijd christelijk geweest, en niet al 
onze rituelen komen voort uit het christendom. Allerheiligen, 
dat van Samonios voortkomt, is hier het beste bewijs van. 
In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, ligt de 
oorsprong van het populaire Halloweenfeest niet in het 
land van Uncle Sam, maar wel degelijk bij de Kelten uit 
Europa. Vroeger heette dit feest Samonios. Ter herinnering 
aan dit oude feest, wordt op elke 31 oktober in een van 
de dorpen van de gemeente Libramont-Chevigny een 
sprookjesachtige vertelwandeling georganiseerd.

/ De Keltische educatieve wandeling te Libramont /

/ Het Keltenmuseum /
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SAINT-HUBERT

Het museum 
Pierr  e-Joseph Redou té

Rue Redouté 11
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 14 67
+32(0)494 03 01 31
info@museepjredoute.be
richard.jusseret@scarlet.be 
www.museepjredoute.be 

Het museum koestert de herinnering aan de 
man die de "Rafaël van de bloemen" werd 
genoemd en wereldwijd befaamd was voor 
zijn rozen.
Pierre-Joseph, beroemd schilder-aquarellist, 
werd in 1759 geboren in Saint-Hubert. Op 
23-jarige leeftijd verlaat hij zijn geboortestad 
en trekt naar Parijs. Hij maakt er platen 
met planten en bloemen (lelieachtigen, 
rozen,...) voor de beroemdste botanisten 
van zijn tijd ("L’Héritier", "Candolles"…). In 
1783 wordt hij verbonden aan de collectie 
velijnen van de Koning. Deze collectie 
zal een plaats krijgen in de Plantentuin 
die het Natuurhistorisch Museum zal 
worden. Onder zijn leerlingen vinden we 
Koningin Marie-Antoinette,
Keizerin Joséphine, echtgenote van 
Napoleon I en Louise-Marie van Orléans, de 
eerste koningin van de Belgen, echtgenote 
van Leopold I. In 1840 sterft Pierre-Joseph 
Redouté in schulden en armoede, ondanks 
zijn roem. Zijn lichaam rust op het kerkhof
van Père Lachaise in Parijs. 
Talrijke originele werken, prenten en 
objecten worden tentoongesteld in 
het museum, alsook gravures van de 
"Beschrijving van Egypte" (Henri-Joseph 
Redouté - schilder-zoöloog, en broer van de 
beroemde aquarellist).

 Juli en augustus open elke dag van 13 
tot 17uur. 
Van september tot juni : begeleid bezoek 
(FR) op afspraak voor min. 10 personen.

/ "Rosier du Bengale à 
fl eurs pourpre de sang"
Pierre-Joseph Redouté /
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 Volwassenen: € 3
Kinderen - 14 jaar: gratis
Jongeren van 14 tot 21 jaar: € 1,50
14-21 jaar: 2 €;
Senioren: 3 €.

Groep volwassenen: 3 €/persoon;
Groep kinderen: 1 €/persoon.
Rondleiding (groep volwassenen): 25 €/gids 
+ 3 €/pers. 

De Redouté-fontein
Place du Marché
6870 Saint-Hubert
Monument opgericht door de gemeente ter 
ere van de schilder Pierre-Joseph Redouté

De Redouté-route
Kom meer te weten over de beroemde 
"Rafaël van de bloemen" tijdens een 
wandeling van 1,3 km in het stadje 
Saint-Hubert. Route downloadbaar via de 
app SityTrail.

Rozentuin van 
Pierre-Joseph Redouté
Klein park met prachtige rozen.

/ Het museum Pierre-Joseph Redouté /

90 KM
/ Rozentuin van Pierre-Joseph Redouté /
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90 KM
/ Het Wildpark /

Het Wildpar k

Rue Saint-Michel 130
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 25 68 17

Door het Wildpark lopen tal van 
wandelroutes, om in een natuurlijk bosrijk 
kader bezoekers een goede kijk te geven 
op het wild van de Ardennen en ook op 
gekweekte dieren.
Afhankelijk van de periode in het jaar kunnen 
natuurliefhebbers genieten van het zicht van 
everjongen, reekalfjes en andere dieren zien 
stoeien met hun moeder. Om meer te leren 
over de fauna, fl ora en folklore van 
de streek, is een didactische zaal met 
interactieve spelletjes toegankelijk voor 
de hele familie.

Het park is niet toegankelijk met 
een buggy, denk eraan uw babydraagstoel 
mee te brengen.
Dieren niet toegelaten, uitgezonderd 
blindengeleidehonden.

 Januari tot april, oktober tot december: 
dagelijks van 10 tot 17.30 uur (laatste 
toegang om 16.30 uur) 
Mei, juni en september: dagelijks van 10 
tot 17.30 uur (laatste toegang om 16.30); in 
het weekend van 10 tot 18.30 uur (laatste 
toegang om 17.30 uur)
Juli en augustus: 10 tot 19 uur 
Gedeeltelijke opening in september en 
oktober naargelang de periode van het 
geburl van de hert (Verminderde prijs).

 Volwassenen (van 18 tot 59 jaar): € 5 
Kinderen: gratis (- van 3 jaar), € 3 (van 3 tot 
17 jaar)
Senioren (+ van 60 jaar): € 4
RVV-statuut: € 3
Groepen Min. 10 pers.:
€ 4/volwassenen – € 2/van 3 tot 17 jaar €
– 3/senior 

Geen bancontact

Goed om 
te weten
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/ De klokke,gieterij van Tellin /

TELLIN 

De ou de 
klokkengieter ij 
Museum voo r 
klokkenkunst

Val des Cloches 129A
6927 Tellin
+32(0)467 12 27 12
reservationetinformations@lafonderiedetellin.be
www.lafonderiedetellin.be

Ontdek op een onaangeroerde plek het werk 
van de meester-gieters, de klokkenkunst en 
de symboliek van de klokken.

De klokkengieterij Causard-Slégers 
begon haar activiteiten in 1832 en kende 
een forse commerciële groei dankzij de 
postkoetsenroute die Frankrijk met Duitsland 
verbindt. Duizenden klokken werkten er 
gegoten. Tussen 1955 en 1960 werken 
er 35 arbeiders. De gieterij staakte haar 
activiteiten in 1970 en is nu een geklasseerd 
klokkenerfgoed, uniek in België.
Uitzonderlijk patrimonium van Wallonië.

Alle bezoeken vinden plaats met een gids.
Animatie voor schoolgroepen.
Snacks mogelijk, enkel na reservatie (de 
cafetaria heeft plaats voor 60 personen).

 Van 1 maart tot 15 november, raadpleeg 
onze website voor de openingstijden. 
Rondleidingen voor groepen het hele jaar 
door op reservering.

 Volwassenen: € 5
Kinderen - 12 jaar: € 4
Kinderen - 6 jaar: gratis
Groepen: speciale voorwaarden

Goed om 
te weten



20

90 KM
/ Euro Space Center, 
de spektakelparkoers /

Goed om 
te weten

TRANSINNE (Libin)

Eur o Space Center 

Rue devant les Hêtres 1
6890 Transinne (E411 uitgang 24)
+32(0)61 65 64 65
booking@eurospacecenter.be
www.eurospacecenter.be 

Altijd al astronaut willen worden? Kom dan 
met het hele gezin ontdekken of je er voor 
bent geknipt, in het Euro Space Center. 
Vertrek op missie en beleef een geweldig 
avontuur in de ruimte! De volgende vlucht 
naar de planeet Mars is al aangekondigd, 
maar je moet toch eerst op de maan 
leren lopen. Herbeleef de sensationele 
ervaringen van de ruimtepioniers terwijl je de 
zwaartekracht test in onze Space Rotoren 
en de vrije val in onze Free Fall Slide. Wij 
maken van jou een echte ruimteheld!

Audiogidsen FR/NL/EN/DE/CN 
Toegang beperkt en gratis voor 
personen in een rolstoel. 
Dieren niet toegelaten.
ENKEL NA RESERVATIE
BEPERKT AANTAL PLAATSEN

 Open alle week-ends, schoolvakanties 
en feestdagen Van 9 tot 16 uur 
(laatste ingang)

Plan uw bezoek op 
ticket.eurospacenter.be

 Volwassenen: € 31
Studenten/Senioren: € 29
Kinderen > 1,1 m tot 12 jaar: € 27
Kinderen < 1,1 m: gratis
Groepen: speciale voorwaarden
-€ 2 goedkopere prijs bij reservatie vooraf!
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/ Het ESEC-Station, European Space Security 
and Education Center /

Buitengewoon landschap
Het ESEC (European Space Security and 
Education Centre) bestaat uit 2 verschillende 

locaties, respectievelijk in Redu en in het 
Parc Galaxia in Transinne. Het ESEC heeft 
zich sinds de oprichting in 1968 enorm 
ontwikkeld en spant zich vandaag in om een 
expertisecentrum te worden voor diensten op 
het gebied van cyberveiligheid in de ruimte.

De site Galaxia huisvest het 
opleidingscentrum voor het 
opleidingsprogramma van het ESA. Het 
bestaat uit infrastructuren voor opleiding 
in technologie in robotica. Hier is ook een 
laboratorium gevestigd waar de montage en 
de milieutesten plaatsvinden van zogenoemde 
'Cubesats', kleine satellieten.

De locatie in Redu richt zich op activiteiten 
op het gebied van cyberveiligheid en tevens 
op de operationele activiteiten met het 
controlecentrum van observatiesatellieten 
PROBA, de tests in een baan om de aarde 
van de Europese navigatiesatellieten Galileo 
en de programma's met betrekking tot 
de veiligheid.

90 KM
/ Euro Space Center, Moonwalk /
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90 KM

Ontdek in 2022 in de straten van Redu de poëtische wandeling met als thema "Verzen blazer". 
Breng wat tijd door in onze ontspanningsruimte (Parc des Anciennes écoles de Redu, ingang naast 
de papiermakerij). 

Goed om 
te weten

Redu, Dor p van het boek … 
Sinds Pasen 1984, toen in de Ardennen de eerste markt van zeldzame en tweedehandsboeken 
werd gehouden, verwelkomt Redu boekenliefhebbers uit de hele wereld.
Door zijn prachtige ligging in een rijkbegroeide natuur, is het in ieder jaargetijde en bij ieder 
georganiseerd evenement aangenaam wandelen door de straatjes van het dorp en in de 
bossen die het omringen. Vandaag telt het dorp een twaalftal gespecialiseerde boekhandels 
(natuur, astronomie, literatuur, geschiedenis, reisverhalen, muziek, archeologie, stripverhalen, 
kinderboeken, enz.) en ook talrijke ambachtslieden en producenten.
www.redu-villagedulivre.be

De boekenwinkels zijn hoofdzakelijk open tijdens het weekend, op feestdagen en 
tijdens de schoolvakanties. Buiten deze periodes: van maandag tot woensdag zijn 
twee of drie boekenwinkels open, op donderdag en vrijdag ongeveer vijf.

/ Redu, 
Dorp van het boek … 
en van de ruimte /

/ Redu, De papierschepperij /

De papier schepper ij
Als u deze bijzondere werkplaats 
binnenkomt, zult u verschillende 
verbazingwekkende technieken ontdekken 
om papier te maken. De papiermaker 
demonstreert u diverse technieken van 
het papierscheppen met verrassende 
materialen: selderie, brandnetel, prei…
Laat u meeslepen door de passie van deze 
ambachtsman en aarzel niet om uw handen 
in de kuip te steken om zelf uw eigen blad 
papier te vervaardigen.
Informatie en reservering: +32(0)61 65 66 99
tourisme@libin.be

 Weekdagen bezoek en workshop: 
€ 2/pers. (alleen op reservering). 
Informatie voor groepen op aanvraag.
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Feest van het Boek
Het dorp is tijdens het paasweekend enkel voor voetgangers. Een groot aantal exposanten alsook 
een twaalftalf vaste boekverkopers nemen deel. Fervente lezers, fans, kijkers, snuffelaars naar 
een boek, nieuw of gebruikt, of het nu origineel, zeldzaam of onvindbaar is... zoals gewoonlijk biedt 
Redu een unieke keuze aan, in een feestelijke sfeer! 

De nacht van het boek
Al meer dan 30 jaar vindt in Redu de Nacht van het Boek plaats tijdens het eerste weekend van augustus. 
Dit evenement is de verzamelplek voor bibliofi elen en leesliefhebbers, op zoek naar zeldzame of 
minder zeldzame boeken, die te ontdekken zijn in de doolhof van rekken van de boekhandels. Tal van 
muziekgroepen van kwaliteit installeren zich voor deze gelegenheid in de vier hoeken van het dorp, om met 
trompet- en ander fanfaregeschal hun passie voor de scène te delen. Animaties rond de beroepen van het 
boek. Kortom, vreugde en emotie alom tijdens ontmoetingen in de levendige steegjes met verlichting om 
volop de schijnwerper te richten op die gebouwen die het decor vormen van het Boekendorp.

www.redu-villagedulivre.be

Dubbelbladige binding
Het atelier Double Page biedt 
geïnteresseerden de mogelijkheid om een 
boek te binden waar ze van houden... of 
zelf hebben geschreven! Creëer, maak en 
produceer uw eigen boek, album of persoonlijk 
notitieboekje in de kleuren en materialen van 
uw keuze, van het blad papier tot de boekband 
en het etui volledig handmade.
Info en reservatie: +32(0)492 80 00 46 
doublepagereliure@gmail.com
www.doublepagereliure.be

Het Museum van
de Drukkunst

Naast de Librairie ardennaise in Redu 
bevindt zich het Museum van de Drukkunst in 
Luxemburg. Dit kleine museum, dat in 1995 
werd opgericht, volgt de geschiedenis van de 
drukkunst in Belgisch Luxemburg vanaf 1760 
tot vandaag. Nieuwe zaal om te ontdekken.
Via reservatie: +32(0)460 95 22 05
bauvirmr@gmail.com

« La Galer ie des 
Tchitchou s »
Kunstgalerij  bestaande uit vier kamers (begane 
grond). Twee zalen worden ingenomen door 
de werken van Roland Vanderheyden en 
de andere twee kunnen onder bepaalde 
voorwaarden worden gereserveerd voor 
kunstenaars en/of ambachtslieden.
Info en reservatie:
+32(0)61-65.60.17 – +32(0)476-92.60.68
annie.kwasny.vanderheyden@gmail.com
www.facebook.com/RolandetAnnieVanderheyden

Van vrijdag tot en met zondag van 13.30 
tot 18.00 uur.

Wor kshop  kalligr afie
Als we onze tablets en smartphones nu eens 
links laten liggen om ons over te gaan naar 
de kunst van de kalligrafi e? Dat is wat een 
kunstenaar uit Redu, Dorp van het Boek, u 
voorstelt. Deze activiteit wordt aangeboden in 
een combinatieformule, met een ander bezoek 
naar keuze: papier vervaardigen op de oude 
manier of een bezoek aan het Museum van 
de Drukkunst.
Informatie en reservering: +32(0)61 40 17 18
tourisme@libin.be
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De ruimtewandeling
Parking van het Euro Space Center 
In de mooiste loofboomgebieden van onze 
regio voert deze wandeling van 6,2 km 
door het platteland en het bos u mee naar 
de ruimte. De wandeling staat in het teken 
van de 7 beeldhouwwerken van Philippe 
Noirot, een plaatselijke kunstenaar. Elk 
vertegenwoordigt een personage uit de 
Griekse of Romeinse mythologie, dat 
een domein van de astronomie of de 
ruimteverovering kenmerkt. Op een bord aan 
de voet van elk beeldhouwwerk staat uitleg 
over de legende waarop het betrekking heeft.

Aan het loket van het Euro Space Center kan 
u meedoen aan een quiz, om de wandeling 
op een speelsere manier te ontdekken. 
Stages liggen in het vooruitzicht!

Tania in het har t 
van de legendes

Place de l’Esro 60
6890 Redu 
Tania, de stripheldin die door Pierre-Emmanuel 
Paulis werd gecreëerd, is de mascotte van 
deze interactieve ontdekkingsroute. Help haar 
de oorzaak van haar mysterieuze ongeluk in 
Redu te achterhalen tijdens de verschillende 
fases van deze wandeling van 5 km. De 
legendarische kleine wereld van de Ardense 
bossen zal u leiden en u spelen en raadsels 
voorstellen om te helpen bij de herstelling 
van haar shuttle. Een originele, leuke 
en interactieve wandeling 
in Redu en omgeving.

Boekje te verkrijgen bij het onthaal
van de Offi ce du Tourisme

...en van de ruimte

De Nacht van de Sterr  en
Laat u elk jaar in augustus verbazen door 
het schouwspel van de hoogste concentratie 
vallende sterren van het jaar. Geniet 
bij het Euro Space Center  van talrijke 
astronomieclubs die uit alle hoeken van 
België komen. 
Workshops voor groot en klein, conferenties, 
observatie van de zon en de sterren, 
planetariumsessies met commentaar en 
nog veel meer, waaronder verschillende 
nieuwigheden!

Goed om 
te weten

/ Het Euro Space Center, de ruimtewandeling, 
beekdhouwwerk van Philippe Noirot /

Goed om 
te weten
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/ Libramont-Chevigny, les étangs de Luchy / / Ochamps, les anciennes troufferies /

Bon à
savoir

90 KM
/ Mudia /

Goed om 
te weten

Het Mudia
Place de l’Esro 61
6890 Redu
+(32)61 51 11 96
info@mudia.be
www.mudia.be
Het Mudia - Didactisch kunstmuseum - om met 
het hele gezin te genieten van kunst!

Zeven eeuwen van emoties, 20 zalen, meer 
dan 300 prestigieuze kunstwerken (Brueghel, 
Rodin, Spilliaert, Wouters, Picasso, Modigliani, 
Giacometti, Magritte, Franquin, Geluck, enz.), 
meer dan 60 interactieve apps met spelletjes, 
info, fi lmpjes ... een animatiefi lm op groot 
scherm 
en nog meer!
Een speelse en artistieke
onderdompeling 
voor iedereen, 
uniek in Europa.

Audiogidsen
FR/NL/EN/DE

Van woensdag tot en met zondag van 10 
tot 18 uur 
Elk weekend, schoolvakanties en feestdagen 
van 10 tot 18 uur
Gesloten op 25 december en 1 januari. 
(Gesloten om 16u op oudejaarsavond).

 Volwassenen: € 15
Student : € 12 
Kinderen van 6 tot 18 jaar: € 8 
Kinderen van 3 tot 5 jaar: € 5 

Vanaf 15 personen :
Groepen volwassenen: € 12
School- en studentengroepen (6-26): € 7
Kleutergroepen: € 5
Audiogidsen zijn bij de toegangsprijs 
inbegrepen.

Mogelijkheid om een gids te boeken: 1.30 uur 
tot 2 uur, max. 20 pers. per gids, max. 80 pers. 
tegelijkertijd in het museum
Gids kosten (weekdagen en weekends): € 90

Toegankelijk voor personen met beperkte 
mobiliteit 
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/ Libin, meer van Kaolin / / Libramont, meer /

/ Tellin, de oude klokkengieterij /

/ Wellin, "Passerelle Maria" // Tenneville-les-Bains... bosbaden /

/ Saint-Hubert, Het Domein Fourneau Saint-Michel /



Geschiedenis
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90 KM
/ Transinne,
de Kanonnen van het 
Gedenkteken /

/ Anloy, herdenkingsplaat /

Plaatsen vol herinneringen ...Onze regio heeft de verschrikkingen 
van de twee wereldoorlogen meegemaakt en meerdere 
herdenkingsmonumenten in het Woud van Saint-Hubert zijn hier stille 
getuigen van (Bonnerue, Moircy, Journal, Tenneville...). 
Verschillende werken voeren u terug naar de ervaringen van 
deze twee oorlogen in onze streek, onder meer de verzameling 
getuigenissen "Wellin, durant la guerre 40-45" (Wellin, tijdens de oorlog 
40-45) en Stavelot, Wellin, Logne: "Une abbaye et ses domaines" (Een 
abdij en haar domeinen), die verkrijgbaar zijn bij de Toeristische dienst 
(VVV) van Wellin.
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ANLOY (Libin)

In de spor en
van 14-18

Rue de Burnaumont
6890 Anloy 
Deze wandeling, met een twintigtal 
informatieve borden en een oriëntatiebord 
onderweg, biedt een kijk op de geschiedenis 
van de Eerste Wereldoorlog in Anloy. De 
route leidt u moeiteloos door de bossen en 
het dorp Anloy en loopt langs verschillende 
historische monumenten. Het duurt 
ongeveer 2u30 om de route van 8,1 km af 
te leggen.

Rondleidingen mogelijk na afspraak de 
Stichting MERCi: +32(0)84 32 08 81 
info@lamerci.be

De begr aafp laats
 van Anloy -Bruyères

Op 22 augustus 1914 vindt op het 
grondgebied van Anloy, samen met de 
confrontatie van Maissin, een bloederige 
slag plaats tussen het 18e korps van het 
Duitse leger en het 17e korps van het 

Franse leger. Alles speelde zich af op de 
vlakte en in de bossen die zich vanaf de 
uitgang van het dorp langs de weg van 
Framont uitstrekken. De Fransen, die zich 
achter de zomen van de bossen bevonden, 
probeerden meerdere malen om zich uit 
te spreiden op de vlaktes. Maar zodra ze 
de dekking verlieten, vielen de mannen 
onder het vuur van de machinegeweren en 
de artillerie. De Duitsers zetten anderzijds 
herhaaldelijke  de aanval in op de bossen. 
Tevergeefs! De slag sleepte zich voort en 
er waren zware verliezen te betreuren. 
Uiteindelijk gehoorzaamden de Fransen 
aan een algemeen bevel om zich terug te 
trekken naar Fays-les-Veneurs en Paliseul, 
maar lieten een slagveld achter dat bezaaid 
was met doden en gewonden. Op deze 
plek, zijn zowat duizend soldaten gevallen. 
Ze worden herdacht op een begraafplaats 
in het woud dat hen in leven heeft gezien. 
Resquiescant in Pace. 

De rou te 
"De Slag van Bur e,
1944-1945"

In September 1944, na een bezetting van 
vier jaar is België eindelijk bevrijd van de 
Duitse troepen. De inwoners proberen weer 
een normaal levensritme op te pakken, 
ook al hebben ze nog altijd geen nieuws 
van de weggevoerde gevangenen. De 
streek wordt op 7 september 1944 bevrijd 
door de Amerikaanse 4de infanteriedivisie. 
Dezelfde die op 6 juni 1944 landde op Utah 
Beach in Normandië. Op 16 december 1944 
klinkt een donderslag bij heldere hemel. 
De Duitsers komen terug! Het bewuste 
Ardennenoffensief, het Von Rundstedt-
Offensief, wordt ingezet. In de volgende 
dagen doorkruisen vluchtelingen die willen 
ontsnappen aan de opmars van de vijand, 
het dorp ... de dorpelingen zijn ongerust. 
In de verte klinken kanonschoten. De 
elementen van de Slag van Bure zijn 
verenigd. Herbeleef zijn hele verloop 
met de 10 borden langs de route 
van 16 km.

Auto-motor-fi etsroute beschikbaar 
bij de toeristische dienst in Tellin

Goed om 
te weten

Goed om 
te weten

/ Anloy /
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LIBRAMONT-CHEVIGNY

De histor ische rou te
"Winter  1944-1945,
de Slag om  de 
Ardennen in 
Libramon t-Chevigny"

Deze route is een snoer van didactische 
borden in Libramont, Moircy, Remagne en 
Bonnerue, met getuigenissen van zij die deze 
slag meemaakten.
Uitgebreid plan beschikbaar bij de Offi ce du 
Tourisme van Libramont-Chevigny

En mar che, citoy en!
Een ludieke en interactieve wandeling van 
3,5 km omtrent het thema "herinneringsplicht" 
en burgerschap. Haal uw smartphones 
tevoorschijn en scan de 6 QR-codes langs 
de route.
Papieren versie verkrijgbaar bij de Dienst 
voor Toerisme

SAINT-HUBERT 

De rou te van 
de her inner ing

6870 Saint-Hubert
Dit circuit van 3,5 km kan worden gedownload 
op de app en herdenkt de twee mondiale 
confl icten in de stad.

Het ex pom useum 
87th Infantr y Division 

In dit kleine museum dicht bij het 
stadscentrum, vindt u een hele reeks
voorwerpen uit de Tweede Wereldoorlog.
Deze oorlogsherinneringen zijn de vrucht van 
ontdekkingen door twee mensen met een 
passie voor de Slag om de Ardennen, op het 
platteland en in de bossen van de regio.
Ze brengen een bijzondere hulde aan de 
Amerikaanse 87ste Infanteriedivisie.

Gratis bezoek na reservatie

De odyssee van 
de Halifax  
HR 872 LQ-K

N803 Saint-Hubert – Rochefort: parkeer op de 
kleine parking rechts (kilometerpaal 4,3 km), 
steek de slagboom over en wandel vervolgens 
250 meter 
De HR maakt deel uit van de 8ste groep 
van de Pathfi nder Force, een elite-
verkenningseenheid van het Bomber 
Command belast met het bombarderen van 
de Duitse stad Mannheim.
Op 10 augustus, iets voor één uur in de 
ochtend, in volle vlucht naar zijn doel, wordt 
het toestel van de Royal Canadian Air Force 
(RCAF) opgemerkt door een Messerschmidt BF 
110 van de Duitse luchtmacht die in Florennes 
gestationeerd is. De piloot van het jachtvliegtuig 
zet de achtervolging in, viseert de tanks die 
zich tussen de vleugels van de bommenwerper 
bevinden. Vol met bommen die bedoeld zijn 
om het vijandelijke doelwit te verlichten. De 
ernstig beschadigde bommenwerper verliest 
een vleugel en eindigt zijn fatale vlucht op 
deze plek: het vliegtuig ontploft en er is 
geen enkele overlevende. Een bescheiden 
kruis aangebracht door de bewoners van 
Awenne waakte over deze plek die sedertdien 
werd opgeknapt door het personeel van het 
Provinciaal Domein van Mirwart.

TRANSINNE (Libin) 

De Kanon nen van 
het Gedenkteken

Op het dorpsplein (Grande Place)
6890 Transinne
Vier oude kanonnen van het Duitse leger 
(1914-1918) omringen het gedenkteken 
voor de gesneuvelden van de twee 
wereldoorlogen.

Goed om 
te weten



Natuur 
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Het bosmassief van Saint-Hubert, groener kan het niet!
"Forêt de Saint-Hubert" kon niet beter rijmen met "vert" (groen), zo sterk domineert 
de meest natuurlijke kleur het landschap. Bovenop de eerste top van de Ardennen, 
gaat het uitgestrekte bosmassief over van het zachtste lentegroen naar het 
vluchtige groen van de herfst. 
De bossen van Koning Albert en van Freyr behoren tot de meest gekende van 
Wallonië. Uitzichtpunten zijn toegankelijk voor iedereen die deze betoverende 
plaatsen en de rust die er in alle seizoenen heerst, respecteert. 

Dit nog steeds wilde bos, dat op een verstandige manier wordt gecultiveerd en 
beschermd, biedt onderdak aan een fauna en een flora die even gevarieerd als 
opmerkelijk zijn. Het is een van de meest bevoorrechte plekken, en nog weinig 
bezocht, om zich tussen het groen te bevinden! Zij die de voorkeur geven aan het 
blauw van water kunnen kunnen hun hartje ophalen aan de rivieren en bronnen: 
de Lhomme, de Lesse, de westelijke Ourthe...

/ Anloy, 
Keuken van 
de kabouters /

/ Wellin, 
het uitzichtpunt 
van Wéry /
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De beste manier om op een respectvolle 
manier van het bos te genieten

● Houd uw hond aan de leiband (hij zou 
sterkere dieren kunnen aanvallen)

● Vermink niet onnodig bomen: het zijn 
levende wezens!

● Beperk het plukken van kleine bosvruchten 
en paddenstoelen tot uw persoonlijke 
consumptie*

● Verstoor het aquatisch milieu niet: 
viseieren gaan kapot als ze worden 
vertrapt

● Respecteer verbodsbordjes voor ivm de 
jacht, vuur, houtkap: uw veiligheid staat op 
het spel

● Neem uw afval mee u zodat niemand spijt 
heeft van uw bezoek 

● Blijf eerlijk en hoffelijk tegenover andere 
bosgebruikers die u ontmoet

● Blijf discreet en stil: u zult worden beloond 
met prachtige uitzichten

● Vergeet niet om de poorten te sluiten 
nadat u de bewegwijzerde paden 
bent overgestoken

● Vuren aansteken en kamperen (buiten de 
beschermde gebieden) zijn verboden

Dit buitengewone groene kader maakt van de 
regio een gigantisch natuurlijk terrein voor sport 
en recreatie. Het alom aanwezige woud is een 
paradijs voor wandelaars en nodigt u uit voor 
verkenningstochten in deze bossen. Ontdek de 
fl ora van de plateaus van de Ardennen en de 
verscheidenheid in soorten en tinten door de 
seizoenen heen.

Wandelingen en tochten te voet, met de 
mountainbike, fi ets, auto, motorfi ets of op ski’s... 
Laat u bij de voorbereiding van uw uitstapjes 
inspireren door onze  "ACTIEVE GIDS". Hier vindt 
u alle mogelijkheden, van klassiek tot mythisch, 
inclusief het allernieuwste! Gratis beschikbaar.

*Onderworpen aan de gemeentelijke regelgeving



Ontdekkingspelen van de gemeenten van de streek 
van de Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert.

Zes boekjes om uw 
gezinswandeling te verlevendigen 

(kinderen ± 6 tot 13 jaar) 
met spelletjes, een rubriek "te zien of te doen", 

raadsels en om de bezienswaardigheden 
van de gemeente te ontdekken.

Inlichtingen bĳ 
het Maison du Tourisme en bĳ  

de betrokken Offi ces du Tourisme 
en Syndicats d'initiatives.

LIBIN

LIBRAMONT-CHEVIGNY

SAINT-HUBERTTELLIN

TENNEVILLE

WELLIN

Weldra 
beschikbaarDe avonturen van

Elios 
de vos
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SOHIER (Wellin)

Sohier is een klein dorp in de uithoeken van 
de Ardennen en de Famenne. Het biedt 
meerdere uitzichten op een bijzonder open 
en gevarieerd landschap en ook op zijn 
rijk erfgoed zoals de Sint-Lambertuskerk, 
zijn traditionele boerderijen, zijn kalkstenen 
gebouwen, zijn privé-kasteel en zijn park 
...allemaal kenmerken die het in 1996 
de toekenning van het label hebben 
opgeleverd. In Sohier vinden de dorpelingen 
het fi jn om de voorgevels te versieren met 
bloemen en de bloemperken te garneren. 
In de zomer kunt u volop genieten van deze 
rijke tuinbouw op de Bloemenwandeling-
route. Deze route van 5 km laat Sohier 
en zijn fl eurige en feestelijke omgeving 
ontdekken. De wandelkaart vermeld meer 
dan 30 interessante punten met betrekking 
tot erfgoed, landschappen, of specifi ek tot 
de diverse bloemenplantages. 

De Moo iste Dor pen van Wallon ië
Twee van de Mooiste Dorpen van Wallonië bevinden zich in het "Forêt de 

Saint-Hubert" www.beauxvillages.be

90 KM
/ Mirwart // Sohier /

"De Ardennen, authenticiteit binnen oogbereik", een ontdekkingsroute van de Mooiste 
Dorpen, met de wagen vanuit Saint-Hubert. In Mirwart zijn van april tot september gigantische, oude 
gezichten te bewonderen, die de Ardennen van gisteren en vandaag in perspectief plaatsen.

Goed om 
te weten

MIRWART (Saint-Hubert)

Mirwart is een klein, pittoresk dorp dat wel 
door de tijd gespaard lijkt. Een van deze 
plekken waar fermettes en oude boerderijen 
hun voorouderlijke eigenschappen hebben 
weten te bewaren (vakwerk, oude stenen 
en oude bakstenen, ...). Nabij de kerk staat 
het standbeeld van de Zaaier, een lokaal 
embleem van de hand van Louis Noël, dat 
ook zijn naam gaf aan een ambachtelijk, 
amberkleurig bier. De hoofdstraat leidt naar 
het kasteel dat volgens de kronieken van 
de abdij van Saint-Hubert uit 955 dateert. 
Vernielingen en reconstructies volgden 
elkaar op tot het huidige gebouw dat tussen 
1706 en 1734 werd opgetrokken en vandaag 
in renovatie is (privé-eigendom). Mirwart 
ligt werkelijk genesteld in weelderig groen 
dat zich voor uw blik ontvouwt langs de 
bewegwijzerde paden in het Provinciaal 
Domein van Mirwart.
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90 KM

MIRWART (Saint-Hubert)

Het Prov inciaal
dom ein van Mir war t 
en zijn viskweker ij

Rue du Moulin 16 
6870 Mirwart (Saint-Hubert)
+32(0)84 36 62 99
spt.domaine.mirwart@province.luxembourg.be
www.province.luxembourg.be 

Bos zover de blik reikt, een goed bewaarde 
natuur, bewegwijzerde paden, een viskwekerij, 
de Lomme ... allemaal uitnodigingen om 
hier alleen, met familie of vrienden te komen 
herbronnen, wandelen of ontspannen in het 
Provinciaal Domein van Mirwart.
Op een boogscheut van het dorp met dezelfde 
naam, ligt in een steile vallei een stukje groen 
genesteld, dat de omweg meer dan waard 
is. De vele vijvers die u er zal ontdekken, 
herbergen een kwekerij van beekforellen, de 
inheemse soort die de rivieren uit de regio 
moet herbevolken met vis.

Deze vijvers liggen verstrooid in het hart van 
een mooi woud, waar de aandachtige trekker 

de rijkdom van de fl ora ontdekt of sporen van 
wild bespeurt. Of misschien komt hij wel langs 
een van de vele resten van het verleden van 
Mirwart, zoals de hoogoven van Marsolle, een 
getuige uit de pre-industriële periode of de 
ijskelder uit de 19de eeuw, die uitgehouwen 
werd in een heuvelfl ank en nu vandaag dienst 
doet als onderkomen voor vleermuizen tijdens 
hun winterslaap.

Een didactische bijenstal die ingericht werd 
om een inkijk te geven in de wereld van de 
bijen, moet de zogenaamde zwarte bij of 
'huisbij' in stand houden. De honing wordt 
er in de lente en ook in de zomer verzameld 
naargelang de honingdrachten, en de 
productie is te koop.
Het Domein biedt leerrijke activiteiten 
aan voor alle doelgroepen in de vorm van 
animaties of van bezoeken in het gezelschap 
van een gids van het Domein, maar wel enkel 
na reservatie.

Didactische borden of de brochure 
"Wandelingen in Mirwart" (€ 3) doen langs 
vier bewegwijzerde wandelroutes het geheime 
leven van het woud ontdekken en begrijpen.
Er werden ook picknick- en barbecuezones 
aangelegd om de unieke smaak van deze 
magische momenten nog langer te laten duren.

Vissen is er privé en enkel 
toegelaten in het kader van 
georganiseerde activiteiten 
omkaderd door het Provinciaal Domein

Goed om 
te weten

90 KM
/ Het Provinciaal Domein van Mirwart /

Goed om 
te weten
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CHAMPLON (Tenneville) 

De "Con ver ser ie"
Route Champlon/Saint-Hubert (N89)
6970 Tenneville
In 1152 schenkt graaf Henri de la Roche aan 
de monniken van Saint-Hubert het domein 
van een oude kapel gewijd aan de heilige 
Catharina om er een permanent hospice 
in te richten voor de pelgrims en reizigers 
onderweg naar het graf van 
Sint-Hubertus of die de regio doorkruisten 
en mogelijk de weg kwijtraakten door het 
slechte weer (men liet er zeer regelmatig 
een klok luiden, ook 's nachts, om de 
verdwaalden te helpen zich te oriënteren). 
De "Converserie" dankt haar naam aan de 
lekenbroeders, eenvoudige monniken die ze 
gedurende vier eeuwen hebben beheerd, 
niet aan de bekering van Sint-Hubertus 
zoals volkslegende beweert.
Privé-eigendom.

GRUPONT (Tellin) 

Het Spaanse Huis
Rue Général Baron Jacques 33
6927 Grupont
Dit prachtige gebouw met vakwerk en 
corpetten zou dateren uit de Spaanse tijd 
(vóór 1590). Het "Maison du Mayeur", een 
oude herberg en ook vergaderplaats van de 
rechtbank gedurende meerdere eeuwen, 
was de plaats van de veroordeling tot de 
brandstapel van vier vermeende heksen, 
de zussen Jamin, in 1618. Het huis is 
beschermd sinds 1946.

LIBRAMONT-CHEVIGNY 

Gar y
Op de hoek van de straat du Serpont/
avenue d’Houffalize
6800 Libramont-Chevigny
Dit Ardense trekpaard dat op zijn 
achterpoten staat, is het symbool van 
Libramont-Chevigny. Het staat tegenover 
de brug van het station. Dit standbeeld 
herinnert eraan dat elk jaar in juli, de 
Landbouwbeurs van Libramont doorgaat.

LOMPREZ (Wellin)

Le Mou lin
Vieille route
6924 Lomprez
Lomprez, een middeleeuws stadje, heeft 
zijn stichting ongetwijfeld te danken aan 
Jan de Blinde (graaf van Luxemburg) in de 
14e eeuw. Zijn kasteel is overigens in 1445 
afgebroken en afgebrand. Er zijn nu alleen 
nog enkele overblijfsels te zien. De molen 
van Lomprez, die tegen het indrukwekkend 
hoevegebouw aanleunt, zou uit dezelfde 
tijd dateren als het middeleeuwse kasteel 
(7e eeuw). De molen heeft tot 1920 dienst 
gedaan. Sinds die tijd is het rad van de 
molen hersteld en werd een feestzaal 
ingericht en een park aangelegd op de 
plaats van de drooggelegde vijver.

Enkel na afspraak te bezoeken:
+32(0)84 38 91 76 (na 17u)  

/ Lomprez, De molen /

/ Libramont, Gary /

Goed om 
te weten



Erfgoed 39

SAINT-HUBERT

De basiliek 

Place de l'Abbaye 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 23 88
accueil.basilique.saint-hubert@skynet.be
phi.goosse@gmail.com
https://basilique-sainthubert.be/

De basiliek van Saint-Hubert, bekend 
bedevaartsoord ter ere van Sint-Hubertus 
en erkend als uitzonderlijk erfgoed van 
Wallonië, bekoort de bezoeker door haar 
majestueuze uistraling en elegantie. Haar 
silhouet rijst op temidden van een mooie lijst 
van Ardense bossen.
Ze is de spectaculaire getuige van de 
dynamiek van een benedictijner abdij 
die gesloten werd door de Franse 
revolutionairen gesloten werd. Verschillende 
abdijkerken, steeds grotere, volgden elkaar 
op, zowel voor het monastieke leven als 
voor de toewijding van pelgrims.  
Terwijl de eerste fundering teruggaat tot de 
7de eeuw werd het huidige gebouw vooral 
opgetrokken tijdens de 16de eeuw. De 
basiliek is een heus geschiedenisboek over 
de architecturale evolutie, van de romaanse 
stijl tot de overdaad van de gotiek en de 
renaissance. Het barokke van de voorgevel 
van begin van de 18de eeuw contrasteert met 
het interieur waar het licht de kleuren van de 
materialen zo intens maakt: blauwe, 
gele, roze stenen, marmer en hout.

Infoboekje te koop bij het "Maison du 
Tourisme" en in de basiliek FR/NL/EN/DE.

 Elke dag open van Pasen tot 
Allerheiligen van 9 tot 18 uur en van 
Allerheiligen tot Pasen van 9 tot 17 uur.

Vrije toegang behalve voor 
rondleidingen: € 2/pers. (onder 18 jaar gratis) 
en rondleiding op de zolders: € 3/pers.
Audiogids FR/NL/EN/DE/CN: € 2 /pers.
Bijzondere voorwaarden voor groepen.

90 KM
/ De basiliek van 
Saint-Hubert / Goed om 

te weten
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Sint-Huber tus
Zijn leven
Sint-Hubertus werd in het midden van 
de 7de eeuw geboren in een belangrijke 
familie van de Austrasische aristocratie. 
Omstreeks 705 volgt hij Sint-Lambertus 
op de bisschoppelijke troon van Tongeren-
Maastricht op. Hij doorkruist zijn bijzonder 
uitgestrekte bisdom gedurende bijna 
25 jaar om het te evangeliseren. Hij 
overlijdt in Fourons-le-Comte ten gevolge 
van koudvuur op 30 mei 727. Zijn lichaam 
wordt overgebracht naar Luik in de Sint-
Pietersabdij die hij heeft opgericht. In 687 
wordt een eerste klooster opgericht in 
Ambra (Romeinse ruïnes) door Pepijn II 
van Herstal. Het klooster zal dan de naam 
Andain aannemen en nog veel later wordt 
dit Saint-Hubert. Ten gevolge van meerdere 
mirakels die plaatsvinden op zijn graf wordt 
hij heilig verklaard op 3 november 743 in 
de aanwezigheid van Koning Carloman 
en van meerdere bisschoppen, en zijn 
lichaam wordt op de altaren gelegd. Bij 
deze gelegenheid wordt vastgesteld dat zijn 
lichaam, zijn stola en zijn bisschoppelijke 
kleren intact zijn. Op beslissing van het 
Concilie van Aix in 817, wordt zijn lichaam 
overgebracht. Hij komt aan in Andain op 30 
september 825, vergezeld van de keizer, 
van verscheidene bisschoppen en van een 
groot aantal gelovigen. Tot oktober 1568 
blijft zijn intact gebleven geachte lichaam 
zichtbaar voor de verering door de gelovigen 
in de crypte van de abdijkerk of voor het 
koor op feestdagen. Sinds de Franse 
revolutie ontbreekt elke getuigenis terzake 
en het lichaam blijft onvindbaar.

Saint-Huber t, Eur op ese hoo fdstad van de Jacht en de Natuur  …
Saint-Hubert, dat de naam draagt van de beschermer van de jagers, wordt al lang 
beschouwd als de meest emblematische en mythische stad van de jacht. 
In februari 1990 werd deze reputatie bekroond toen ze werd uitgeroepen tot "Europese 
hoofdstad van de Jacht" door de "Federatie van Jagersverenigingen van de EEG." De titel 
van "Europese hoofdstad van de Natuur", intrinsiek verbonden met de eerste,
werd er later aan toegevoegd. 
Saint-Hubert, met zijn prestigieus verleden, is ook het trefpunt voor liefhebbers van 
geschiedenis, natuur, voor talloze wandelaars en natuurlijk voor de jagers die er hun 
patroonheilige komen eren.
www.facebook.com/rsisainthubert

/ Saint-Hubert, de zegening van dieren /

/ Sint-Hubertus /
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De legende
Tijdens de 15e eeuw duikt de legende van 
het hert met het kruis op. Sint-Hubertus, 
die een verstokte jager is, heeft afgekeerd 
van zijn vrouw en zijn geloof en geeft zich 
over aan de geneugten van een mondain 
leven. Tijdens een jacht op de dag van 
een groot religieus feest in de Ardense 
bossen verschijnt Christus aan het kruis 
aan hem in het gewei van een prachtig 
hert, gehuld in een verblindend licht, dat 
hem vraagt zich te bekeren en raad te gaan 
vragen aan bisschop Lambertus. Hij trekt 
zich vervolgens terug als kluizenaar in het 
bos. Terwijl hij op bedevaart is naar Rome, 
wordt zijn meester Lambertus vermoord in 
Luik. Als reactie op een hemels verzoek, 
kiest Paus Sergius I hem als vervanger 
en benoemt hem tot bisschop. Tijdens 
de plechtigheid brengt een engel hem de 
wonderbare stola die hem gedurende zijn 
hele ambtsperiode zal vergezellen en Sint-
Pieter geeft hem de sleutels "zogeheten van 
Saint-Hubert", symbool van zijn spirituele 
macht over zielen en lichamen. 

De cultus
Rustend in het hart van de immense 
Ardense bossen, werpt Hubertus, die al 
genezer van hondsdolheid is, zich al snel 
op tot de patroon van de Ardenners, de 
jagers en de boswachters. Om hun vraag 
om genezing te ritualiseren, ondergingen 
de met hondsdolheid besmette mensen een 
operatie die "la taille" werd genoemd: de 
kapelaan maakte een snede in het voorhoofd 
van de patiënt en stak er een stukje van de 
wonderbaarlijke stola in. De zieke moest 
vervolgens een streng hygiënisch en spiritueel 
noveen volgen, maar als hij genezen was aan 
het einde van die negen dagen, ontving hij 
het privilege om gedurende 40 dagen respijt 
te geven aan iemand anders die gebeten 
was of die vermeend hondsdolheid had, 
wat hem de tijd gaf om naar Saint-Hubert 
te gaan. De hondsdolle dieren werden 
afgemaakt en diegenen in goede gezondheid 
werden beschermd door de heilige door het 
opleggen van de sleutels van Sint-Hubertus. 
Ondanks de ontdekking van het vaccin tegen 
hondsdolheid in 1885 door Louis Pasteur, 
bleef de cultus van de heilige bijzonder levend 
in België en West-Europa. Sint-Hubertus 
is bovendien de best gekende heilige ter 
wereld. Hij wordt vandaag aangeroepen door 
te zenuwachtige personen, tegen pijnen en 
ziektes van het zenuwsysteem, kiespijn, enz. 
Na bijna 13 eeuwen is de stof van de stola 
weinig geslonken. Ze blijft tot vandaag de 
belangrijkste relikwie van de heilige.

In de voetsporen van
Sint-Hubertus
Ontdek Saint-Hubert, zijn legende en 
zijn bebouwd en natuurlijk erfgoed langs 
de ontdekkingsroute 
"In de voetsporen van Sint-Hubertus". Een lus 
van 75 km met de auto vanaf de toeristische 
dienst (VVV), met 12 etappes en raadsels en 
een roadbook, 100% gratis.
www.lagrandeforetdesainthubert.be

Het her t met het kr uis
Place du Fays
6870 Saint-Hubert
Dit edele dier kan worden beschouwd als het 
symbool van de stad. Het standbeeld-fontein 
van beeldhouwer Louis Noël versiert de 
rotonde aan de ingang van Saint-Hubert.
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'Les Hubertoises', een Stad ... 
een Leven ... een Geschiedenis

Elk eerste weekend van september is het 
feest in Saint-Hubert. Op het programma: 
internationale clubshow van Sint-Hubertus-
honden, hoogmis op de klanken van de 
jachthoornblazers, zegening van de dieren 
en bedeling van gewijd brood, straattheater, 
abdijgerechten, historische voorstelling 
in de basiliek. Duik in het Saint-Hubert 
van vroeger.

De plechtigheden 
van Sint-Hubertus

Het feest, dat de heiligverklaring van 
Sint-Hubertus herdenkt, heeft plaats op 
3 november. Een hoogmis wordt geluid 
in de basiliek door de jachthoornblazers. 
Tijdens deze viering heeft de zegening van 
de broden plaats, gevolgd door de zegening 
van de dieren. De kleine gezegende broden 
met de naam van de heilige zijn een van de 
karakteristieken van zijn verering. 
Deze rituelen zijn bedoeld om uiting te 
geven aan de door Sint-Hubertus verleende 
bescherming aan de jagers en aan hun 
dieren (paarden, honden, prooivogels, enz.). 

… en Internationale hoofdstad van de Jachthoorn
Sinds 2016 wordt de stad van de borquin (inwoner van Saint-Hubert) ook 
erkend als internationale hoofdstad van de jachthoorn. Hoewel de drijfjacht in 
België niet wordt beoefend, zijn de jachthoorns op post tijdens de missen met 
jachthoornblazers,  in het bijzonder diegene van vereniging "Royal-Forêt Saint-
Hubert". Deze erediensten bieden de mogelijkheid om de zo specifieke klanken 
van dit instrument opnieuw te ontdekken.

/ De vendelzwaaiers /

/ De jachthoornblazers /



Erfgoed 43

SAINT-HUBERT

De wijk genoemd 
"Palais Abbatial"
(Abdijpaleis)

Place de l’Abbaye
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 25 01 50 (Provincie Luxemburg)
Dit oude abdijgebouw, gebouwd in 1729 onder 
abt Célestin de Jong, verhoogde het prestige 
van de abdij en bood een onderdak dat paste 
bij de rang van de gasten, aan de pelgrims 
of bezoekers van de prelaten. Deze buurt 
huisvestte de Kanselarij van de landen van 
Saint-Hubert, ontvangst- en ceremoniezalen.
De renovatiewerken van het Erehof 
waren erop gericht om de buurt er zoveel 
mogelijk zoals vroeger te laten uitzien. 
Het gerestaureerde hek is versierd met 
allegorische beeldjes die de Romeinse 
kalender voorstellen, gevormd door tien 
maanmaanden (maart tot december). Het 
bouwsel herbergt tegenwoordig de Service 
Culture et Sport (Dienst voor cultuur en 
sport) van de provincie Luxemburg.
De werken op het plein voor de basiliek 
hebben in 2011 meerdere archeologische 
vondsten aan het licht gebracht. Deze 
ontdekkingen deden de kennis die we tot 
nog toe hadden over de oorsprong van 
de stad een heel andere richting opgaan. 
Onder deze overblijfselen vinden we deze 
van een grote Romeinse stad, de resten 
van het Abdijpaleis, een ander gebouw en 
een kerkhof.
Door de eeuwen heen werden al deze 
gebouwen geïntegreerd tijdens de 
vele vernielingen en reconstructies. De 
ontdekking van een Romeinse villa geeft een 
totaal andere kijk op de tot nu toe gekende 
informatie over Saint-Hubert. Voordien begon 
de geschiedenis van Saint-Hubert met de 
aankomst van de eerste religieuzen aan het 
einde van de 7de eeuw, maar nu begint ze 
dus 400 jaar vroeger.
De antwoorden die deze opgravingscampagne 
heeft gegeven op de vragen van 
geschiedkundigen zijn veel minder talrijk dan 
de nieuwe vragen die ze opgeworpen heeft. 
De villa wijzigt deze gegevens omdat ze 
dus een veel vroeger bestaan bewijst. Dit 
gebouw werd mogelijk vernield aan het 
einde van de 3de eeuw. Vandaag 
kunnen we op het vernieuwde plein
stenen zien die de villa afbakenen.

90 KM
/ Palais abbatial 
(Abdijpaleis) /
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/ Bastognepoort / / Het monument van Koning Albert /

Het Oude Hospitaal
Rue de la Fontaine 23
6870 Saint-Hubert
De monniken zorgden voor gratis onderdak 
aan zieke en gewonde pelgrims en 
verleenden de nodige zorg aan mensen met 
hondsdolheid en andere ziekten die naar het 
graf van Sint Hubertus kwamen. 
Het huidige gebouw dat is omgevormd tot 
hotel en vervolgens tot gastenverblijf is wat 
overblijft van het ziekenhuiscomplex dat in 
1607 werd opgericht en sinds de revolutie 
verschillende keren is verbouwd. 
Tussen 1844 en 1865 verbleef Koning 
Leopold I er bijna elke herfst tijdens het 
jachtseizoen. Hij noemde het zijn "kleine 
pied à terre". 

De ou de ver ster kte
poo rt, Bastognepoo rt
genaamd

Rue du Parc
6870 Saint-Hubert
Deze poort is het laatste overblijfsel van 
een omheining van ongeveer 1 km versterkt 
met 9 torens en ten minste 4 poorten die 
het gehele kloostercomplex sinds het jaar 
930 omringde.
In de loop der eeuwen werd het voor andere 
doeleinden gebruikt: als mortuarium voor 
het nabijgelegen monnikenkerkhof (eind 
18e eeuw) en als huis voor een kleermaker 
en zijn gezin (eind 19e eeuw).

Het Kloo ster  van
Hur tebise

Monastère d’Hurtebise 2
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 11 27 
hurtebise.accueil@skynet.be
www.hurtebise.eu
Een gemeenschap van benedictinessen
vestigde zich in 1938 op de plaats van een 
oud landelijk complex. Ze richtten er een 
klooster op, deels op basis van de oude 
gebouwen. Toegewijd aan de lof van God, 
organiseert de gemeenschap 
retraites en sessies gericht op het 
verdiepen van het spirituele leven.

Het klooster is niet open voor 
toeristisch bezoek maar het is altijd 
mogelijk de kerk te betreden
om even te bezinnen of te bidden.

Het mon ument van
Kon ing Alber t

Rue Saint-Michel
6870 Saint-Hubert
In de rue Saint-Michel (richting Forrières), 
op ongeveer 300 m afstand van de 
baan in het centrum van de Clairière du 
Béôli, herdenken een steen en een plaat 
de bezoeken van Koning Albert I aan 
onze bossen.

Goed om 
te weten
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BRAS-HAUT (Libramont-Chevigny)

De kapel 
"Notr e-Dame de 
Lhom mal"

Rue de Lhommal
6800 Bras-Haut 
Deze kapel, die een belangrijk 
bedevaartsoord was, dateert uit 1733. Het 
grote altaar in geschilderd hout (Lodewijk XIV-

stijl) is fantastisch. Naast dit gebouw bevindt 
zich een miraculeuze bron voor oogziekten. 
Volgens een legende zouden de inwoners 
van Bras een standbeeld van de Maagd 
hebben ontdekt in een scheur in een eik 
die zich nabij de bron bevond. De Madonna 
werd onmiddellijk in de parochiekerk 
ondergebracht. Maar de volgende dag al 
stond ze weer in haar boom. Zo maakte ze 
haar wens duidelijk om op die plek vereerd 
te worden. Aangezien de eik al heel 
oud was, werd een kapel opgericht 
om het standbeeld te herbergen ...

De kapel is elke zondag van
april tot oktober open.

VILLANCE (Libin)

De 
Mar ie-Thérèsebrug

Op de N89, alvorens aan te komen in 
het dorp Maissin, volg het bord richting 
Villance. Iets verder daalt een stenen weg 
naar rechts. De brug bevindt zich 100 m 
verder. Eveneens toegankelijk te voet via de 
"Promenade des Ponts". 
(Geel bebakeningsteken nr 1)
Deze brug met vier bogen tussen Transinne 
en Maissin dateert uit de 18de eeuw. Volgens 
de legende zou keizerin Maria-Theresia 
haar hebben laten bouwen na een ongeval 
waarvan ze het slachtoffer was toen ze de 
Lesse te paard overstak.

WELLIN

De her enhuizen
Het huis Demblon, gelegen aan de Rue du 
Tribois no. 71 te Wellin, dateert uit 1734. 
Het huis Philippe, gelegen aan de Rue de 
Grupont no. 67 te Chanly,
dateert uit de 18e en 19e eeuw.

/ De Marie-Thérèse brug /

Vaak aan te treffen in het "Forêt de Saint-Hubert"… 

Ker ken en kapellen
Naast de artistiek bloeiende basiliek van Saint-Hubert, 
het eeuwenoude centrum van bedevaarten, waar de 'taille' werd 
uitgevoerd om te genezen van hondsdolheid, kan de bezoeker 
tijdens zijn omzwervingen nog een hele rist andere getuigen van de 
volksvroomheid ontdekken: kruisen, kapellen en muurnissen.

Enkele voorbeelden

Goed om 
te weten

/ Kapel van Lhommal  /

Kunt u de klokken in de ver te hor en?
Wil u weten hoe ze gefabriceerd worden, 
plan dan een bezoek aan Tellin, het dorp 
van de klokken en de beiaards. Hier vindt u 
het belangrijkste erfgoed van België op het 
gebied van klokken (zie p. 19).
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Goed om 
te weten

Goed om 
te weten

BURE (Tellin) 

De 
Sint-Lamber tusker k
en kapel Notr e-Dame 
de Haur t

Rue de Belvaux
6927 Bure
Deze constructie in classicistische stijl valt op 
door haar elegantie en eenvoud. Ze bevat een 
rijk meubilair uit de 18de eeuw. De romaanse 
doopvonten dateren op hun beurt uit de 
12de eeuw. Een pad van zeven smarten van 
de Maagd, geïllustreerd door JIJé, gekend 
Belgisch striptekenaar, leidt naar de kapel 
van Notre-Dame de Haurt (18de eeuw). Dit 
gebouw werd boven op een heuvel opgericht. 
De legende zegt dat een standbeeld van de 
Maagd er werd gevonden en naar de kerk van 
Bure werd gebracht. maar op miraculeuze…
toe keerde ze terug naar haar…vereerd 
te worden.   

De Sint-Lambertus: gratis rondleidingen
elke zaterdag in juli en augustus van 14 tot 
17 uur.
kapel Notre-Dame de Haurt: te ontdekken 
via "La Promenade des Chapelles" 
(Kapellenwandeling). Deze bewegwijzerde 
route van ongeveer 4 km is uitgerust met 
QR-codes die kunnen worden gescand om 
de vele bezienswaardigheden langs de route 
te ontdekken.

CHAMPLON (Tenneville)

Het "Rou ge Croi x" en
de Sint-Huber tuskapel

Route Champlon/Saint-Hubert (N89)
6970 Tenneville
Het betreft de oudste kapel in de regio van 
Saint-Hubert Volgens de volkslegende is dit 
niet ver van de plaats waar Sint-Hubertus zich 
tot het christendom zou hebben bekeerd na 
een ontmoeting met een hert met een kruis op 
het hoofd tijdens een jachtpartij (een kruis dat 
het "Rouge Croix" wordt genoemd markeert 
de plaats van deze bekering). De huidige 
kapel dateert uit 1904 en bevat bepaalde 
elementen die werden teruggevonden in de 
oude Sint-Catharinakapel, alsook talrijke 
blazoenen van Europese jagers.

ERNEUVILLE (Tenneville)

De Sint-Pieter -en-
Sint-Denisker k

Erneuville 25
6970 Tenneville
De kerk van Erneuville bestaat uit leisteen. 
Haar oorsprong gaat waarschijnlijk helemaal 
terug tot de middeleeuwen, Het metstelwerk 
in visgraatmotief (opus spicatum) van 
bepaalde muren getuigen hiervan. 
Het gebouw werd opeenvolgend vergroot 
in 1852, en daarna in 1878. In 1968 werden 
de laatste aanpassingen aangebracht. De 
communiebanken werden toen 
weggenomen, en het altaar werd
tegenover de gelovigen geplaatst. 

De verklarende folder (FR) over de 
kerk en haar karakteristieke elementen 
is gratis beschikbaar. 
De route "Landschappen en Erfgoed – Door 
de velden" nodigt u uit om de gezichtspunten 
en landschappen vanaf Erneuville te 
ontdekken. De gratis topografi sche gids
(FR/NL), die verschenen is in de collectie 
Tenneville Ontdekkingen en die ook 
downloadbaar is, begeleidt u tijdens de 
wandeling.

/ De "Converserie", Het "Rouge Croix" /
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LIBRAMONT

De "Sacr é-Coeur " 
ker k

Place communale
6800 Libramont
Deze kerk van het Heilig Hart, die in 1975 
werd gebouwd, heeft een hedendaagse 
architectuur met een aparte klokkentoren 
en een kruisweg in gegraveerde leisteen 
als bijzonderheid.

REDU (Libin)

De kapel
"Notr e-Dame de
Walcou rt" (1750) 
en haar  lindebom en

Vanuit Redu, net voor Lesse, een klein 
wegje aan de linkerkant
Omkaderd door twee eerbiedwaardige 
lindebomen, kijkt deze kapel uit 1750 uit 
over het gehucht Lesse. Ze staat onder de 
bescherming van Notre-Dame de Walcourt 
en was naar verluidt het toneel van enkele 
wonderbare gebeurtenissen. Een bedevaart 
naar Saint Monon - die er een standbeeld 
heeft - werd er lange tijd georganiseerd 
voor de bescherming van het vee en in het 
bijzonder de varkens.

REMAGNE (Libramont-Chevigny)

De kapel 
"Notr e-Dame
de Lor ett e"

Route Remagne-Moircy
6800 Libramont-Chevigny
Deze kapel, een oude kluizenaarswoning 
uit de 17de eeuw, bevindt zich op een rustige 
plek met uitzicht op de baan Remagne-
Moircy. Vanaf de rotsachtige plek zien we 
de loop van de westelijke Ourthe ontstaan. 
Daar bevindt zich een miraculeuze bron om 
ooginfecties te genezen ... "Notre-Dame 
de Lorette" werd aangeroepen om 
kinderziektes (koorts, anemie) te 
verzorgen en tegen hevige onweders.

De kapel is elke zondag van april 
tot oktober open. 

/ De kapel "Notre-Dame de Lorette" /

Goed om 
te weten

/ De kapel "Notre-Dame de Walcourt" /
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SAINT-HUBERT

De ker k 
"Saint-Gilles-au-Pré"

Rue Saint-Gilles
6870 Saint-Hubert
Deze kerk, die tot 1809 een parochiale 
kerk was, is een van de oudste Romaanse 
kerken in België en nam de naam Saint-
Gilles aan in 1064. 
Ze is dus de oudste parochiekerk in België 
die aan Saint Gilles de Gard is gewijd, 
en aan wie gebeden wordt tegen angst 
en nachtmerries. Ze wordt omringd door 
haar kerkhof, waar nog oude kruisen en 
inscripties uit de 18de en 19de eeuw te vinden 
zijn (schisma van Ottré). In 1949 
werd ze volledig gerestaureerd na 
de ontploffi ng van een V1 in 1944.

Verklarende borden aan de ingang.

SAINT-PIERRE (Libramont-Chevigny)

De ker k
"Saint-Pierr  e-aux -liens"

Rue Dessous la ville
6800 Saint-Pierre 
Een eerste gebouw dat klaarblijkelijk werd 
gebouwd door de abdij van Saint-Hubert in 
de 11de eeuw en dat vervolgens meerdere 
keren werd gewijzigd, in het bijzonder in de 
15de en de 17de eeuw. 
Deze beschermde parochiekerk met gotische 
invloeden in de afwerking wordt omringd 
door een deel van haar oude kerkhof. De 
gelovigen werden er begraven in de richting 
van hun dorp. Deze kerk is beschermd 
door de "Commissie voor Monumenten en 
Landschappen".

SAINT-HUBERT

De Saint-Rochkapel
Rue du Mont
6870 Saint-Hubert
Ex-voto, gebouwd in 1668, ter erkenning van 
de bescherming verleend aan de bevolking 
tijdens de grote pest van 1636.

TENNEVILLE

Sint-Ger tr udisker k
genoemd "
De Oude Ker k"

Rue de la Vieille Eglise
6970 Tenneville 
Deze oude en aan heilige Gertrudis gewijde 
kapel in het hart van het oude gedeelte van 
Tenneville was een van de verst afgelegen 
bezittingen van de abdij van Nijvel rond 
1059. Afhankelijk van de parochiekerk van 
Cens, werd ze pas in 1586 als parochie 
opgericht na het Concilie van Trente.  
De parochiale geschiedenis breidt zich pas 
uit aan het einde van de 16de eeuw, toen de 
smederijen van Noir bras, Prelle en Sainte-
Ode ontstonden. Na opgravingen in 1957-1958 
werden er de overblijfselen van een vroegere 
necropolis (dodenstad) uit de 8de tot de 10de

eeuw ontdekt. Het archeologisch onderzoek 
toonde ook een opeenvolging van drie 
gebouwen in de loop der eeuwen aan. Ook 
al zijn er andere elementen geïdentifi ceerd 
zoals het graf van een Ierse heer (Matthias 
Barnewall, 10de Lord Trimleston), een elite 
Ierse offi cier die viel bij de Slag om Ortheuville 
in 1692, de grote ontdekking blijft de schat van 
Sint Gertrude die bestaat uit een zandstenen 
kruik met 217 zilveren munten en 7 gouden 
munten. Vandaag blijft enkel de klokkentoren 
over die naar de hemel reikt, op de oude 
begraafplaats waar zich ook eeuwenoude 
grafstenen bevinden.

Een verklarende folder (FR) over de 
site en haar karakteristieke elementen
is gratis beschikbaar.
De wandelroute "Natuur en erfgoed - 
Bomen in de kijker" nodigt u uit om door de 
gemeente te wandelen in het spoor van de 
bomen. De wandeling gaat vergezeld van de 
gratis topogids die in de collectie Tenneville 
Ontdekkingen is opgenomen en die ook kan 
worden gedownload.

Goed om 
te weten

Goed om 
te weten
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De fon teinen
De drinkbakken, fonteinen of wasplaatsen van onze agglomeraties vertellen veel over de 
vindingrijkheid en de knowhow van vaak lokale ambachtslieden. 
Ontworpen om mensen of vee van water te voorzien of om kleding te wassen, dragen deze bij tot 
de poëzie van de vroegere tijden, maar ze kunnen ons niet de harde levensomstandigheden van 
ditzelfde verleden doen vergeten.

Enkele voorbeelden
Hoewel de volkstraditie in fonteinen vaak heilige plaatsen ziet, hebben deze vanuit pragmatisch 
oogpunt bijgedragen tot de vooruitgang op hygiënisch vlak. In sommigen zouden nog steeds 
kwaadaardige kabouters huizen, waarbij ouders deze mythe in stand houden om de kinderen te 
beletten dat ze te dicht bij het water komen ...

WELLIN

De Sint-Remaclusker k
Deze kerk, oorspronkelijk gewijd aan Sint-
Maarten, dateert uit 1766 en onderscheidt zich 
door een krachtige, vierkante toren. Ze diende 
als toevluchtsoord voor de bevolking in tijden 
van oorlog. Binnen vinden we meubilair uit de 
18de eeuw en romaanse doopvonten uit het 
begin van de 13de eeuw afgeboord met vier
kalkstenen hoofden.

WYOMPONT (Tenneville)

De Onze-Lieve-Vrou w
van Lou rdesgr ot

Wyompont
6970 Tenneville
Van deze grot wordt al gewag gemaakt in een 
akte uit 1916. Bij mooi weer worden er nog 
altijd diensten gehouden.

AWENNE (Saint-Hubert)

De fon teinen van Awenne
6870 Awenne (Saint-Hubert)
De typische fonteinen in smeedijzer werden 
geplaatst in de 19de eeuw na talrijke en hevige 
branden. Het zo rustige dorp leeft op het ritme 
van het kabbelende water.

/ Awenne, fontein/

/ Wyompont, De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesgrot /
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Goed om 
te weten

/ Het washuis van Flohimont/

FLOHIMONT

Het washuis 
van Flohimon t

Rue Buisson Poncin
6800 Libramont-Chevigny
Dit mooie dorp is beslist een omweg waard. 
Er is nog een oud washuis te vinden dat 
langs een gietijzeren leiding bronwater kreeg 
aangevoerd. In de 17de eeuw was het dorp 
een zeepfabricagecentrum, zoals blijkt uit 
de naam van de buurtschap Savenière. 
Een prachtige lindenlaan verbindt Flohimont 
met Saint-Pierre.

SAINT-HUBERT

De Sint-Huber tusfon tein
op  het Abdijplein

Place de l’Abbaye
6870 Saint-Hubert
Meer dan duizend jaar lang werden de oude 
abdij en het dorp van water voorzien door een 
bron die enkele honderden meters van de 
basiliek ontsprong. 
De monniken beweerden dat deze bron 
onuitputtelijk was. Het water van deze 
bron komt vandaag uit in de fontein op het 
Abdijplein. De huidige fontein, die dateert uit 
1585, werd gerestaureerd in 1953 en in 2014.

De fon teinen van 
de wijk

Place de l’Abbaye 
6870 Saint-Hubert
Het Erehof van het Abdijpaleis is opgesmukt 
met twee fonteinen in marmer waarin 
meermannen en griffi oenen hun water 
uitspuwen. Volgens de beschrijvingen van P.-L. 
de Saumery (18de eeuw), versierden de beelden 
van deze vreemde dieren al vier fonteinen sinds 
1729. Deze verdwenen vervolgens, en deze 
nieuwe sculpturen hebben in 2003 hun plaats 
ingenomen (renovatie van het Hof).

De wasplaats 
van Maladrer ie

Place de la Maladrerie
6870 Saint-Hubert
De Maladrerie was tijdens de middeleeuwen 
en de Moderne tijden de afgelegen plek buiten 
de stad, voorbehouden voor de verzorging 
en het verblijf van personen die door 
besmettelijke ziekten waren getroffen (lepra, 
pest, enz.). Na het verdwijnen van deze 
ziekten, werd de wasplaats openbaar. Het 
huidige gebouw dateert van de 19de eeuw.

TENNEVILLE

De fon teinen 
van Tenneville

Beaulieu, Cens, Erneuville, Journal, Wembay 
et Wyompont
6970 Tenneville
De fonteinen en drinkplaatsen die in de 
dorpen in ere werden hersteld, maken de 
openbare ruimte tot een warme en 
aangename plaats tijdens de wandelingen.

Op de locaties staan telkens borden die
het verhaal van deze dorpen vertellen.



Evenementen
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90 KM
/ Libramont-Chevigny, 
land der Kelten 
Samonios /

Concerten, vreugdevuren, de Fotoseizoenen, rommelmarkten, 
vuurwerk, het Weekend van het Hout en de Ardense Bossen, 
paddenstoelwandelingen, luisteren naar de bronstroep van de 
herten, wijnbeurzen, vertelwandelingen, ... er worden in alle 
seizoenen veel activiteiten aangeboden. Neem een kijkje op de 
website van de Dienst Toerisme of vraag de agenda op. Contacteer 
ons om u te abonneren op de nieuwsbrief (FR)
(newsletter@foretdesainthubert-tourisme.be)



Spor t &
on tspanning
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Bov enaanzicht
SAINT-HUBERT

Het vliegveld van Saint-Hubert bevindt zich 
langs de N89 tussen Champlon en Saint-
Hubert. Geniet alleen of in groepsverband 
vanaf het terras van het restaurant van een 
uniek schouwspel, als de zweefvliegtuigen 
opstijgen boven het majestueuze woud 
van Saint-Hubert.

Er worden stages georganiseerd door 
het Nationaal Zweefvliegcentrum om 
nieuwe unieke sensaties te beleven en 
zweefvliegpiloot te worden.
(+32(0)61 61 12 68 – www.cnvv.be)
Meer informatie over de tochten per vliegtuig 
en ULV op aanvraag.
(+32 (0)61 61 00 10 
www.sainthubert-airport.com)

Picknickplekken 
LIBIN

LESSE aan de rivieroever 
LIBIN route de Smuid (het Kaolienpad)
REDU rue de Hamaide (het kleine bos van 
Ardense legendes), rue de Saint-Hubert 

LIBRAMONT-CHEVIGNY

BERNIMONT bij het fi etspad (op de brug)
BOUGNIMONT route du Monti
LIBRAMONT rue de Bonance (bosrijk park), 
avenue de Houffalize (vijver van Libramont), 
Grand'rue (achter de Toeristische dienst), de 
gemeenteplaats
NEUVILLERS rue de la Spinette
NIMBERMONT Montagne Saint-Antoine

90 KM

/ Libin,
"Le Sentier du kaolin" /

/ Het vliegveld van Saint-Hubert, 
zweefvliegtuigen /
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SAINT-HUBERT

PROVINCIAAL DOMEIN VAN MIRWART
Au Vieux Moulin, Le Biolin, Le Fourneau de 
Marsoult SAINT-HUBERT rue du Parc, Clos 
des Sorbiers, Rozentuin van 
Pierre-Joseph Redouté

TENNEVILLE

CENS, WEMBAY en WYOMPONT 
aux fontaines
CHAMPLON Maison du Ski,
Parking van de kerk
JOURNAL nabij de kerk 
LANEUVILLE-AU-BOIS Bois de la 
Fontaine, Dorpsplein

WELLIN

CHANLY Parc de Chanly (naast de plaats)
LOMPREZ rue du Mont (achter de zaal)
NEUPONT rue de Libin ("Passerelle Maria")
SOHIER achter 'le laboratoire de la 
vie rurale'

Bar becueplekken
(* = eigen rooster meebrengen)

LIBIN

LESSE* aan de rivieroever
LIBIN* route de Smuid (het Kaolienpad)  

LIBRAMONT-CHEVIGNY

SAINT-PIERRE achter de kerk en nabij 
de zaal 

SAINT-HUBERT

ARVILLE rue de la Supinette (overdekt, 
40 plaatsen, reservatie: +32(0)61 61 22 37)
PROVINCIAAL DOMEIN VAN MIRWART
le Biolin (reservatie: +32(0)84 36 62 99)
SAINT-HUBERT* rue du parc, Clos des 
Sorbiers, Wildpark 
(reservatie: +32(0)61 25 68 17)

WELLIN

LOMPREZ* rue du Mont (achter de zaal)
NEUPONT* rue de Libin (Passerelle Maria)

Air soft 
DUSTYCREEK
Route de la Barrière 84
6971 CHAMPLON
dustycreekcqb@gmail.com – dustycreek.be
Enkel na reservatie 

Urban Escape-Game
"Le Portail Magique" (kinderen van 
9-10 jaar)
"Operatie Mindfall" (volwassenen).
Op reservering, woensdagmiddag, 
zaterdag en zondag vanaf het sportcentrum 
(zwembad).
Bij de receptie krijgen de mensen de tablet 
die hen zal leiden (geoloc) en een reeks 
gadgets om te gebruiken terwijl de puzzels 
zich ontvouwen.
+32(0)498 74 26 53
www.facebook.com/Ardenoutdoorgame

Cultuur centr um
CULTUURCENTRUM 
LIBRAMONT-CHEVIGNY
Avenue d’Houffalize, 56d 
6800 LIBRAMONT
+32(0)61 22 40 17
www.cclibramont.be

Bioscoo p
CINÉPOINTCOM LIBRAMONT 
Avenue de Houffalize 56i
6800 LIBRAMONT 
+32(0)61 23 47 60
www.pathe.be
2 zalen
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Hengelen
Het "Forêt de Saint-Hubert" biedt vele 
mogelijkheden aan ervaren vissers, 
evenals aan beginners. 
Surf naar www.foretdesainthubert-toerisme.
be en download Vissen in "Forêt de 
Saint-Hubert". Eveneens beschikbaar op 
eenvoudig verzoek bij 
de Dienst Toerisme.

Zwembaden
Waterpartij 
Avenue d’Houffalize
6800 LIBRAMONT
+32(0)61 51 01 67

Overdekt zwembad
Rue du Parc 21
6870 SAINT-HUBERT
+32(0)61 61 51 70
centresportifsth@skynet.net
www.centresportifsth.be
Groot bad; 25 m x 10 m, diepte: van 1,30 m 
tot 3,30 m
Klein bad: 10 m x 5 m, diepte: 70 cm
SaunaKajak 
kayak.environnement.wallonie.be

Uitsluitend van 1 oktober tot 15 maart:  
● Op de westelijke Ourthe, stroomafwaarts 

van de "Pont de Prelle" (Camping Pont de 
Berguème +32(0)84 45 54 43, 

 www.pontbergueme.be
● Op de Lesse stroomafwaarts van de "Pont 

des Barbouillons" in Daverdisse tot Chanly 

Wellness
Enkel na afspraak

ESPACE BIEN ETRE
Voie Gamby 133
6890 LIBIN
+32(0)61 27 11 82
+32(0)496 36 04 70
www.espacebienetrenathalie.be
Wellness zwembad en jacuzzi.
Privéruimte met jacuzzi, 
infraroodsauna, stoombad.

O CALM
Pironpré 60 
6800 JENNEVILLE (Libramont-Chevigny)
+32(0)477 78 56 64
info@ocalm.be
www.ocalm.be 
Privé verhuur van zwembad en/of sauna.

LES TERRASSES DU BIEN-ÊTRE À 
OCHAMPS
Rue des Goutelles 13
6890 OCHAMPS (Libin)
www.facebook.com/La-Terrasse-du-Bien-
Etre

SAMATHA SPA
Au plein vent 2
6800 OURT (Libramont-Chevigny)
+32(0)479 39 30 47
contact@samathaspa.be
www.samathaspa.be
Privéruimte met jacuzzi, sauna, 
infraroodsauna en hamam.

SALUTEM
Rue de la Cahaute 50 – 6890 REDU (Libin)
www.facebook.com/salutem.care



Gastr on om ie &
ov er nachtingsmogelijkheden
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Lekker  eten
Het assortiment aan gerechten dat wordt 
bereid in het "Forêt de Saint-Hubert" biedt 
een grote selectie van de beste producten 
van Ardense bodem. 
Van in de pan geserveerde omelet tot de 
fi jnste wildbereidingen, voor grote smullers 
tot fi jnproevers, kleine of grote eters, ze 
kunnen er hun geluk niet op. 
Overnachten in een zo landelijke en 
bosrijke streek zonder de fi jne vleeswaren 
en worsten, het wild tijdens het seizoen 
en de lokale bieren te proeven zou bijna 
heiligschennis zijn, bij Sint-Hubertus!

"Het Lekkernijenbos" gratis beschikbaar.
Op het menu van deze bijzonder smakelijke 
brochure: de fi jnproefroutes "Smaken op 
Keltische bodem" en "Een Streeksmaak", 
adressen van lokale producenten, 100% 
culinaire workshops, 100% streekwinkels, 
wijnhandelaren, restaurants/brasseries/
degustatiesalons/snacks de genoemde 
streek. Lekker  slapen

Tientallen hotels, gîtes en B & B's, een 
jeugdherberg, vier campings ... Logeren in 
het "Forêt de Saint- Hubert" heeft alles te 
bieden en is niet moeilijk dankzij de talrijke 
mogelijkheden, aangepast aan alle smaken 
en budgetten. 
Van het stadscentrum naar de poorten van 
de natuur, de keuze is moeilijk. Na een 
verkwikkende nachtrust en een Ardens 
ontbijt, is het tijd om heerlijke momenten 
van herbronning te beleven, als koppel, met 
familie of vrienden.
Vind de adressen op
www.foretdesainthubert-toerisme.be



Groepsver band
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90 KM / Rondleidingen /

 

Een uitstap naar de ruimte in het Euro 
Space Center, interactief bezoek aan het 
Keltenmuseum, de zolders en klokkentorens 
van de basiliek beklimmen, op ontdekking 
in het Museum Pierre-Joseph Redouté, 
in de oude klokkengieterij, het "Centre 
Marcassou", of in de tuin "L'Enclos", en in 
de tuin "l'Erlonfouet"... Mogelijkheden bij 
de vleet !

Het "Forêt de Saint-Hubert" ontdekken, 
kan ook met een natuurgids of een 
ontdekkingsgids. 
Deze zal een uitstap uitwerken volgens uw 
wensen en zal zijn enthousiasme voor en 
kennis van de streek graag met u delen.
Er zijn talrijke mogelijkheden om uw uitstap 
in groep te organiseren. 

De Dienst Toerisme is paraat om u bij te 
staan bij de voorbereiding van uw dagje uit 
of uw vakantie. Wij zullen u helpen om uw 
keuze te maken uit de bezoeken, activiteiten, 
eetgelegenheden, logiesadressen.

/ Provinciaal Domein 
van Mirwart, 
de didactische 
bijenstal /

Surf naar
www.foretdesainthubert-toerisme.be

/ Sberchamps, 
de tuin "L'Enclos" /

/ Libramont, 
de brouwerij van 
"Les Tchèts" /



Even ron dkijken
 in de om geving



62 *Geschatte vertrektijd vanuit het centrum van Saint-Hubert.

Op minder dan 
30 minuten*

IN LA ROCHE-EN-ARDENNE EN 
HOUFFALIZE
Het feodale kasteel en de kleine toeristentrein 
van La Roche, de musea van de zandsteen, 
van de Slag om de Ardennen, van de 
Meunerie, kajakken op de Ourthe, de dam 
van Nisramont, de brouwerij van Achouffe, de 
kinderwereld Houtopia, ...

IN FAMENNE-ARDENNE
De romaanse kerk van Waha en haar 
glas-in-loodramen van Folon, het Museum 
van de Famenne en de dynamische 
cinema in Marche, het kweken van de 
Inzofalle-hertachtigen en de brouwerij van 
Saint-Monon in Nassogne, het kasteel 
van Lavaux-Sainte-Anne, het Provinciaal 
Domein van Chevetogne, het Domein van 
de Grotten van Han,...

IN BASTOGNE EN ZIJN 
OMGEVING
Het Amerikaanse Mardasson-
herdenkingsmonument, het museum 
"En Piconrue", het War Museum in 
Bastenaken, de winkels die op zondag 
open zijn in Bastenaken, "Animalaine" in 
Bizory, de bizonboerderij, Champimont, 
het Ardenne Nordic Park,...

IN EN ROND HET BOS 
VAN ANLIER
Het natuurgebied van de Haute-Sûre, het 
bosmassief van Anlier, de "Vallée du Lac", 
de ambachtelijke brouwerij van Rulles,...

IN BOUILLON EN ZIJN 
OMGEVING
Het kasteel, de Archeoscoop Godfried 
van Bouillon en het Hertogelijk Museum 
in Bouillon, de leisteenmijn "Au cœur de 
l'Ardoise" in Bertrix, het ateliermuseum van 
de tabak van de Semois, het uitzichtpunt 
over Frahan, het Agri-Museum, het Graf van 
de Reus, de schaapsstal van Acremont,...

Iets verder
IN DE GAUME
Het Gaume-museum, het dorpje Torgny 
en zijn wijngaard, de abdij "Notre-Dame 
d’Orval", ... 

IN BELGISCH LOTHARINGEN
Het Archeologisch Museum van Aarlen, het 
Museum Gaspar, de belvedère, het museum 
"Athus et l'Acier", ...

IN DE HOGE ARDENNEN
De "macralles" (heksen), het meer van 
Les Doyards,het Slijpsteenmuseum van 
Salmchâteau ...

DINANT, ROCHEFORT...
De citadel, de koeken en de minicruises met 
de busboot, de gallo-romeinse belevenis in 
Malagne, het kasteel van de graaf, de grot 
van Lorette...

NAMEN, LUIK EN
GROOTHERTOGDOM 
LUXEMBURG

Het "Forêt de Saint-Hubert" ? 
De ideale verblijfsplek om de authentieke Ardennen te ontdekken! 
Door zijn centrale ligging in Belgisch Luxemburg en de nabijheid van grote autowegen 
(E411, E25, N89, N4) zijn alle plaatsen in de authentieke Ardennen in minder dan 
een uur te bereiken! Enkele ideeën voor uitstappen …

/ Bastogne, Het Mardasson / Arlon, Het Belvédère / 
/ Torgny /



BELGISCH LUXEMBURGBELGISCH LUXEMBURG

FAMENNE ARDENNE 
OURTHE & LESSE
place de l’Etang, 15
6900 Marche-en-Famenne
+32(0)84 34 53 27
www.famenneardenne.be
info@famenneardenne.be

HAUTE ARDENNE
avenue de la Salm, 50
6690 Vielsalm
+32(0)80 21 50 52
www.haute-ardenne.be
info@haute-ardenne.be

COEUR DE L’ARDENNE AU FIL 
DE L’OURTHE & DE L’AISNE
place du Marché, 15
6980 La Roche-en-Ardenne
+32(0)84 36 77 36
www.coeurdelardenne.be
info@coeurdelardenne.be

PAYS DE BASTOGNE
place McAuliffe, 60
6600 Bastogne
+32(0)61 26 76 11
www.paysdebastogne.be
info@paysdebastogne.be

FORET DE SAINT-HUBERT
place du Marché, 15
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10
www.foretdesainthubert-toerisme.be
info@foretdesainthubert-tourisme.be

PAYS DE BOUILLON EN ARDENNE
quai des Saulx, 12
6830 Bouillon
+32(0)61 46 52 11
www.bouillon-tourisme.be
info@bouillon-tourisme.be

HAUTE SURE FORET D’ANLIER 
EN ARDENNE
grand place, 2
6840 Neufchâteau 
+32(0)61 21 80 05
www.capsureanlier.be
info@capsureanlier.be

GAUME
rue des Grasses Oies, 2b
6760 Virton
+32(0)63 39 31 00 
www.soleildegaume.be
mtg@soleildegaume.be

PAYS D’ARLON
rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
+32(0)63 21 94 54
www.arlon-tourisme.be
info@arlon-tourisme.be
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Fietser op zoek naar aangename plaatsen 
die zijn aangepast aan uw behoeften op 

het vlak van uitrusting en diensten? Dan is 
dit label voor u! 

Gîtes, B & B's, hotels, jeugdherbergen, 
restaurants, lokale bistro's, campings, 

toeristische attracties, musea en 
toeristische organisaties 

zijn volwaardige partners. 

U kent ze herkennen aan een zelfklever 
aan de ingang. Ze liggen op max. 5 km 

afstand van een fi etsnetwerk ... 
Goede adressen om zowat overal in 

Wallonië te ontdekken!

www.fi etseninwallonie.be

Ontdek de houders van het label 
van "Forêt de Saint-Hubert" opr 

www.foretdesainthubert-toerisme.be



Nutt ige
 adressen
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Gemeentebesturen
LIBIN
rue du Commerce 14
6890 Libin
+32(0)61 26 08 10
www.libin.be

LIBRAMONT-CHEVIGNY
Place Communale 9
6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61 22 21 18 
www.libramontchevigny.be

SAINT-HUBERT
Place du Marché 1
6870 Saint-Hubert
+32(0)61 26 09 66
www.saint-hubert.be

TELLIN
Rue de la Libération 45
6927 Tellin
+32(0)84 36 61 36 of +32(0)84 37 42 86
www.tellin.be

TENNEVILLE
Route de Bastogne 1
6970 Tenneville
+32(0)84 45 00 40
www.tenneville.be

WELLIN
Grand Place 1
6920 Wellin
+32(0)84 38 81 62
www.wellin.be

Ziekenhuizen
BASTOGNE chaussée de Houffalize 1 
DINANT rue Saint-Jacques 501 
LIBRAMONT avenue d’Houffalize 35
MARCHE-EN-FAMENNE rue du Vivier 21 (Aye)

Bus 
+32(0)81 25 35 55, www.infotec.be

Geldautomaten
LIBIN
POST, Rue du Commerce 8 (Tijdens de 
openingsuren)

LIBRAMONT-CHEVIGNY
BNP Paribas Fortis, avenue d’Houffalize 1
BPost banque, Recogne, l’Aliénau 106
CBC, avenue d’Houffalize 28a
CRELAN, avenue d’Houffalize 40
ING, Aliénau (naast het postkantoor)

SAINT-HUBERT
CRELAN, Place du Fays 5

TENNEVILLE
BUREAU BODY (AXA), Route de la Barrière 
(N4) 25c

WELLIN
ING, rue de la Station 21

Stations 
BEAURAING, GRUPONT, JEMELLE, 
LIBRAMONT, MARLOIE, POIX-SAINT-
HUBERT
+32(0)2 528 28 28
www.belgianrail.be

/ Libramont, NMBS-station /
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Wasser ijen
CHANLY LA BUANDERIE SOCIALE (rue 
de Grupont)
HALMA LAV'HALMA CLEAN (rue de Wellin)
LIBIN SALON-LAVOIR NICOLAY (rue 
du Commerce)
SAINT-HUBERT CARREFOUR (rue 
des Moines)
TENNEVILLE Langs de N4
WELLIN CARREFOUR (rue de la Station)

Benzinestation s
LIBRAMONT ESSO, SHELL, Q8
BURE (TELLIN) VANDERBIEST D. (Bure)
HALMA (WELLIN) Q8, TOTAL
TENNEVILLE TOTAL
SAINT-HUBERT SHELL, ESSO, TOTAL

Laadpalen voo r
elektr ische auto's

www.chargemap.com

Laadpalen voo r 
elektr ische fietsen

CHAMPLON MAISON DU SKI (Grande 
Rue 164)
SAINT-HUBERT Place du Marché 15 
SOHIER Laboratoire de la vie rurale
REDU Place de l’Esro 60
TELLIN tegenover de kerk
WELLIN Rue de la Place 4 – 6920 Sohier

Tax i's
TAXILUX
6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY
Ardenne: +32(0)475 42 41 71
Famenne: +32(0)495 47 22 73

LESSE-ARDENNE SERVICES
6929 DAVERDISSE
+32(0)475 62 69 70

Nutt ige nummer s 
ANTIGIFCENTRUM +32(0)70 245 245

BRANDWONDENCENTRUM +32(0)71 44 80 00

ARTSEN 1733 (wachtdienst)

APOTHEKEN www.pharmacie.be

MEDISCHE NOODHULP EN BRANDWEER 112, www.sos112.be

POLITIE (verkeersongelukken zonder gewonden) 101
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"Maison  du Tou risme de la For êt de Saint-Huber t"
Place du Marché 15 – B 6870 Saint-Hubert

+ 32(0)61 61 30 10
info@foretdesainthubert-tourisme.be
www.foretdesainthubert-toerisme.be

@foretdesainthubert

Deze gids werd samengesteld op basis van informatie die werd verzameld door de toeristische actoren voor het 
jaar 2022. Het "Maison du Tourisme" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen die in de 
toekomst kunnen optreden. 
Het is raadzaam om voor vertrek te informeren of de vermelde gegevens nog steeds actueel zijn.

Toeristische dienst Libin
Place de l’Esro  60 – 6890 Redu
+32(0)61 65 66 99 – tourisme@libin.be
www.libin.be

@tourisme.libin
Toeristische dienst Libramont-Chevigny
Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny
+32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
tourisme.libramontchevigny.betourisme.libramontchevigny.be

@offi cedutourismelibramont
Toeristische dienst Saint-Hubert
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert
+ 32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
www.sainthubert-tourisme.be

@rsisainthubert
Toeristische dienst Tellin
Rue Grande 21a – 6927 Tellin
+32(0)84 36 60 07 – tourisme@tellin.be
www.tellin.be/tourisme

@offi cedutourismedetellin
Toeristische dienst Champlon-Tenneville
Grand-Rue 164 – 6971 Tenneville
+32(0)84 45 54 26 – tourisme@tenneville.com
 www.tenneville.com – www.baindeforet.be

@baindeforetardenne
Toeristische dienst Wellin
Grand Place 2 – 6920 Wellin
+32(0)84 41 33 59 – tourisme@wellin.be
www.wellin.be/loisirs/tourisme

@offi cedutourismewellin @wellintourisme


