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Welk�  in
"F� êt de

Saint-Hub� 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 9u tot 

17u30 en van november tot en met februari van 

9u30 tot 16u30 (op 24/12 en 31/12: open van 

9u30 tot 15u). Gesloten op 01/01 en 25/12.

Stelt u zich een regio voor waar wouden niet 
kunnen ontbreken, waar de Lesse, de Ourthe 
en zo veel andere waterwegen stromen. Een 

Ardense streek waar de fl ora en haar vele soorten 
voor heel wat afwisseling in het landschap zorgen 

doorheen de seizoenen. 
Met zijn uitzonderlijke groene omgeving in 

"Forêt de Saint-Hubert" de ideale bestemming 
voor sport- en vrijetijdsactiviteiten. 

Er zijn mogelijkheden te over om het groene hart 
van de Ardennen te ontdekken en er een fl inke 
hap frisse lucht te nemen. Val langs wegen en 

paden van de ene verbazing in de andere!

 @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 10u tot 17u 
(behalve op 24 en 31/12: van 10u tot 14u). Tijdens 
schoolperiode: open op zaterdag, zondag en 
feestdagen van maart tot en met november van 10u tot 
17u en van december tot en met februari van 10u tot 
14u. Gesloten op 01/01 en 25/12.

90 KM
/ Tenneville ‒ 
Het berkenbos van
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Het team van het Maison du Tourisme is verantwoordelijk voor het 
onderhoud van het netwerk van de wandelingen in de zes gemeenten 
die samen het woud van Saint-Hubert vormen.
Een ontbrekende baken? Een boom die een weg verspert?
Gelieve dit te melden via telefoon +32 (0)61 61 30 10 of 
e-mail info@foretdesainthubert-tourisme.be.
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Inh� d

Het team van het Maison du Tourisme is verantwoordelijk voor het 

Goed om 
te weten

Zelfs tijdens de periode van de drijfjacht (van 1 oktober tot 31 december, 

behalve bij verlenging) blijft een groot aantal wandelingen mogelijk. Informeer 

bij de toeristische dienst (VVV) naar de verboden wandelingen en de te 

volgen regels.

Voor meer informatie gelieve kontakt met ons op te nemen of onze website 

www.foretdesainthubert-toerisme.be te raadplegen.
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T� minus in het w� d

Van korte wandelingen tot grote tochten, er is voor elk wat wils! 
De tool 'Wandelingen à la carte' aangeboden door het "Grande Forêt de Saint-Hubert", 
maakt het nu mogelijk om de beste route te kiezen, volgens 
ieders verwachtingen, uit een totaal aanbod van meer dan 
1500 km! Bezoek www.lagrandeforetdesainthubert.be
en selecteer "Wandelingen à la carte". 
Kies nauwkeurige criteria (afstand, moeilijkheidsgraad, 
type gebruiker, ligging van het vertrekpunt, ...) en ontdek zo 
de tochten die aan uw wensen voldoen!
De wandelingen kunnen worden gedownload via de app SityTrail. 
U kan offl ine toegang krijgen tot alle informatie met betrekking tot 
de wandeling of tocht: GPX-track, kaart, bezienswaardigheden, 
toeristische informatie (accommodatie, restaurants, attracties, ...
in de buurt), foto's, hoogteverschil, afgelegde afstand, ...

De meeste routes die in deze gids worden beschreven, zijn eveneens 
downloadbaar via Cirkwi.

Bovendien kunt u de bijbehorende publicaties (kaarten, gidsen, topo-fi ches, roadbooks) 
verkrijgen bij het Maison du Tourisme en/of in de betrokken Syndicat d'Initiative of Offi ce 
du Tourisme.

La Grande F� êt de Saint-Hub� t

*onderworpen aan gemeentelijke voorschriften*onderworpen aan gemeentelijke voorschriften

De beste manier om op een respectvolle manier van het bos te genieten

 Hou uw hond aan de leiband (hij zou iemand kunnen aanvallen, een ongeluk met vee kunnen 

veroorzaken ... of ontsnappen)

Vermink niet onnodig bomen: het zijn levende wezens!

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

Stoor het watermilieu niet: viseieren gaan kapot als ze worden vertrapt

Leef alle verbod na om te jagen, vuur te maken, hout te kappen: uw veiligheid staat op het spel

Neem uw afval mee zodat niemand spijt heeft van uw bezoek

Blijf fair play en hoffelijk tegenover andere bosgebruikers die u ontmoet

Blijf discreet en stil: u zal beloond worden met prachtige uitzichten

Vergeet niet om de hekken en slagbomen achter u te sluiten, op de bewegwijzerde wegen

Vuren zijn verboden

Bivakken is verboden behalve in toegestane zones

Het is mogelijk om met de trein naar de Grande Forêt de Saint-Hubert te komen! De 
4 stations in de omgeving (Libramont, Poix-Saint-Hubert, Grupont en Forrières) zijn het 
vertrekpunt van talrijke toeristische activiteiten: wandelingen, begeleide natuurwandelingen, 
verhuur van elektrische mountainbikes of scooters, baden in het bos, enz. Verschillende 
overnachtingsmogelijkheden en restaurants zijn eveneens bereikbaar vanaf deze 4 stations.
www.terminusenforet.be

Dit concept maakt deel uit van een meer globaal project dat zich 
uitstrekt over de Famenne, de Ardennen en de Gaume: Trein & Backpack. 
Er zijn 16 wandelingen (van 12 tot 62 km) tussen 12 stations die in één of meerdere dagen 
kunnen worden afgelegd om grandioze landschappen te aanschouwen, in de diepten van 
onze bossen te duiken maar ook om charmante dorpjes te doorkruisen. GPX tracks en 
topo-gids fi ches kunnen worden gedownload van www.trainetsacados.com of zijn 
verkrijgbaar bij de plaatselijke toeristiche infodiensten. 
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Wandelkaart, 'LIBIN'
Toeristische dienst Libin (Redu)
+32(0)61 65 66 99 – www.libin.be 
Bewegwijzerde routes in de gemeente Libin. NGI-kaart – schaal 1/25 000.

19 bewegwijzerde wandelingen (van 4 tot 10 km + Tussen Lesse en Lomme, zie p. 9)
3 bewegwijzerde circuits (16, 20 en 30 km)

"Wandeling van de Lesse" (8,6 km)
Op een steenworp van het boekendorp Redu verwelkomt het gehucht Lesse u in het hart van 
de vallei van de rivier met dezelfde naam. Geniet met volle teugen van de wandeltocht langs 
de Lesse, met zijn 'ongerepte' charme, in het midden van het Ardense woud.
Iets verder kan u de legendarische sites van de 'Roche aux chevaux' (paardenrots) en de 
'Roche des voleurs' (dievenrots) en ook de schilderachtige 'Pont des Cochettes' (geltenbrug) 
bewonderen. Volg de rivier nog verder, langs een afgelegen, geheime en beboste koepel, die 
u een idyllisch landschap biedt met kleine, klaterende stroomversnellingen!

Wandelkaart, 'LIBRAMONT-CHEVIGNY'
Toeristische dienst Libramont-Chevigny
+32(0)61 27 04 82 – tourisme@libramont.be
Bewegwijzerde routes in de gemeente Libramont-Chevigny. NGI-kaart – schaal 1/25 000.

9 bewegwijzerde (van 6,3 tot 18,8 km)

Tussen Vi�  e en O� the (6,8 km)
Geniet van de bucolische sfeer van de Ardense hoogvlakten en laat u wiegen door het gezang 
van de vogels. Een prachtige wandeling voor het hele gezin met authentieke landschappen, in 
het woud, in het hart van het dorp Ourt of omgeven door weilanden.

Wandelkaart, "AU PAYS DE SAINT-HUBERT"
Toeristische dienst Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
Bewegwijzerde routes in de gemeente Saint-Hubert. NGI-kaart – schaal 1/25 000.

30 bewegwijzerde (van 3,9  tot 20 km) / 6 bewegwijzerde circuits (van 12 tot 30 km)

"Les Abanages" (9,8 km)
Deze wandeling biedt u de mogelijkheid om het veengebied en zijn bijzondere landschappen 
te ontdekken. In het midden van bossen, die voornamelijk uit loofbomen bestaan, treft u grote 
vlaktes. Als u discreet bent, kan zich met een beetje geluk wild in uw blikveld tonen. U zal 
ook 'puinhellingen' kunnen zien; stapels rotspuin daterend uit de ijstijden. Langs de route zijn 
informatieborden over natuurbehoud en natuurbewustzijn aangebracht.

'WANDELEN IN MIRWART' 
Provinciaal Domein van Mirwart
+32(0)84 36 62 99 – www.province.luxembourg.be
Didactisch boekje (FR/NL)

5 bewegwijzerde (van 4,2 tot 12 km) 
  in het Provinciaal Domein van Mirwart

De ka� ten van de lokale wandelingen
FaFaFvava ovov roro irir eiei t

FaFaFvava ovov roro irir eiei t

Libram� t-Chevigny

Libin

Saint-Hub� t

De ka� ten van de lokale wandelingen
Wa�  een MTB h� en ?Zie adressen op p. 22

CoCoC uouo

pupu deded
Onze favoriete lokale wandelingen, 

en het beste seizoen voor deze wandeling.

CoCoC uouo

pupu deded
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Wandelkaart, "AU PAYS DE LA LESSE ET DE LA LHOMME"
Toeristische dienst Tellin
+32(0)84 36 60 07 – www.tellin.be
Bewegwijzerde tochten in de gemeente Tellin. NGI-kaart – schaal 1/20 000.

19 bewegwijzerde (van 1,2 tot 11 km) / 1 bewegwijzerde (20,2 km)

"La pr� enade de la Cr� x Javalle" (11 km) 
Dit circuit leidt u naar een verscheidenheid aan landschappen die u tegenkomt langs kleine 
land- en boswegen. De klim naar het 'Croix Javalle' levert u een prachtig uitzicht op over de 
Calestienne, de Famenne en de eerste bergkammen van de Condroz in de verte. De route 
brengt u dan naar het Ardense bos. Vervolgens kan u genieten van een opmerkelijk uitzicht 
op het dorp en het kasteel van Mirwart. Een aardige kleine stroom volgt vreedzaam zijn weg 
tussen boterbloemen en veenmos. Als u dan weer het pad van de bergkammen inslaat en 
afdaalt naar Tellin, komt u uit op een breed landschap van de Famenne en de Calestienne.

Wandelkaart, 'ENTRE RIVIÈRES ET FORÊTS'
Toeristische dienst Champlon-Tenneville
tourisme@tenneville.com – www.tenneville.com
Bewegwijzerde tochten in de gemeente Tenneville (alsook 4 langlaufcircuits). 
NGI-kaart – schaal 1/25 000.

18 bewegwijzerde (van 2 tot 13,2 km) / 2 bewegwijzerde (21 en 30,5 km)

La Pr� enade des Maquis� ds (7 km)
Vanaf de kerk van het dorp Erneuville volgt u de bewegwijzering die u aanvankelijk over 
landwegen zal voeren. U zult dan landschappen van valleien en bossen zien zo ver het 
oog reikt. Het pad loopt verder door het bos, om het nooit meer te verlaten, totdat u de 
gemeenschappelijke route aan het begin van het pad vindt.

Wandelkaart, 'AU PAYS DE WELLIN'
Toeristische dienst Wellin
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Bewegwijzerde tochten in de gemeente Wellin. NGI-kaart – schaal 1/15 000.
Een Becasine, transportmiddel dat wandelingen toegankelijk maakt voor personen met 
beperkte mobiliteit is gratis beschikbaar op reservering bij het Offi ce du Tourisme. Dit all-
terrain voertuig kan in de meeste auto's worden getransporteerd.

15 bewegwijzerde (van 4,8 tot 15,4 km) 

"La Pr� enade de W� y" (15,4 km)
Deze wandeling doet u prachtige landschappen van de gemeente Wellin ontdekken. U loopt 
voorbij de Maria-loopbrug en het uitkijkpunt Belvédère. Vergeet ook 
niet de doorkijk in het bosmassief ...

FaFaFvava ovov roro irir eiei t

FaFaFvava ovov roro irir eiei t

FaFaFvava ovov roro irir eiei t

Tenneville

Tellin

Wellin

niet de doorkijk in het bosmassief ...
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voorbij de Maria-loopbrug en het uitkijkpunt Belvédère. Vergeet ook 
niet de doorkijk in het bosmassief ...

Te voet/met de m� ntainbike

niet de doorkijk in het bosmassief ...
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"TUSSEN LESSE EN LHOMME"
Toeristische dienst Libin
+32(0)61 65 66 99 – www.rando-lesse-lomme.be
Bewegwijzerde wandelroute die u volledig onderdompelt in het woud en die een lus van 
78 km langs de grenzen van de gemeente Libin vormt. Aan de hand van 16 verbonden 
dorpen kan de wandelaar aansluiten bij de grote lus vanuit de 9 dorpen en gehuchten/
vertrekpunten. Op het parcours bevinden zich drie bivakzones (reserveren verplicht op www.
rando-lesse-lomme.be). Kaart van de route: achterkant van de wandelkaart 'Libin' (p. 6).
Sterk afgeraden tijdens het jachtseizoen.
Arrangementen mogelijk: www.europaventure.be

ESCAPARDENNE
+32(0)61 21 04 00 – www.escapardenne.eu
Ov�  h� gplateaus en d� r de weidse Ardeense bossen
Aanvullende route van de Escapardenne Eislek Trail. Niet-bewegwijzerde lus van 98 km
met startpunt in La Roche-en-Ardenne, door de gemeente Tenneville en het dorp 
Laneuville-au-Bois. Er is voor elke dag een stapprogramma. 2 bivakzones (Golet et Gives).

"LA MAISON DE LA RANDONNÉE — G.T.A BELGIQUE"
+32(0)475 61 15 06 – www.gta.be 

La Trans� dennaise - De Trans� dense r� te
Doorgaande tocht door de gemeenten Tenneville, Saint-Hubert en Libin.

153 km met bewegwijzering tussen La Roche-en-Ardenne en Bouillon. 

272 km zonder bewegwijzering tussen Malmedy en Bouillon. 

Van de Eifel na�  de Ardennen
200 km bewegwijzerd tussen Gerolstein en Saint-Hubert op de 

 GTA-route "Ardennen-Eifel – Rijn-Maas". 

Arrangementen mogelijk: www.europaventure.be

"LES SENTIERS DE GRANDE RANDONNÉE"
+32(0)81 39 06 15 – www.grsentiers.org

GR14 "Senti� s de l'Ardenne -  
 de l'Eifel a�  Ardennes � ançaises"

275 km gemarkeerd met bewegwijzering van Monschau (DE) naar Sedan (FR)
 via de gemeenten Tenneville, Saint-Hubert en Libin. 

GR17 « Senti� s de la Lesse et de la L� me »
 165 km bewegwijzerde routes door Libramont-Chevigny, Saint-Hubert, Libin,
 Tellin en Wellin, en 10 lussen.

Grote tochten
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GR57 "Senti� s de l’O� the"
 Een van deze bewegwijzerde routes ('Sentier de l'Ourthe occidentale') loopt door
 de gemeenten Tenneville en Libramont-Chevigny.

GR129 "Sud de la Belgique en diag� ale"
 254,3 km met bewegwijzering, van Dinant naar Arlon door 
 de gemeente Wellin.

GR de Pays (GRP) 151 "T� r du L� emb� rg belge"
234 km uitgestippeld in een lus met vertrek vanuit Neufchâteau door de gemeenten

 Libramont-Chevigny, Saint-Hubert en Tenneville, plus 2 nieuwe varianten.

GR de Pays (GRP) 577 "T� r de la Famenne"
 170 km met bewegwijzering door Tellin en Wellin. 

GRT des M� ts d’Ardenne (S.M.A.)
 225 km bewegwijzerde wegen die het Signal de Botrange verbinden
 met Baraque de Fraiture en het Croix-Scaille, onder meer langs 
 Tenneville en Wellin.

GR van de Trappistenabdijen van Wall� ië (S.A.T.)
 290 km met bewegwijzering van Chimay naar Orval door de gemeente
 van Tellin en Wellin.

VIA ARDUINNA
www.viaarduinna.org  
Weg naar Santiago de Compostela van Malmedy naar Orval. Bewegwijzerde 
tocht door de gemeenten Tenneville, Saint-Hubert en Libramont-Chevigny. 

De ruimtewandeling
Vertrek: parking Euro Space Center – Devant les Hêtres 1 – 6890 Transinne

In de mooiste hoekjes met loofbomen van onze regio loodst deze wandeling van 6,2 km door 
het platteland en het bos u mee naar de ruimte. Zeven houten sculpturen van de hand van 
Philippe Noirot, een plaatselijke kunstenaar, zetten de toon.  Ze vertegenwoordigen elk een 
personage uit de Griekse of Romeinse mythologie, waarvan de naam werd gebruikt om een 
bepaald evenement van de astonomie of de ruimtevaartverovering te kenmerken. Een bord 
aan de voet van elk werk licht de legende toe waarop het betrekking heeft.

In de voetsp� en van 14-18 
Vertrek: rue de Burnaumont – 6890 Anloy

Deze wandeling, die een twintigtal informatieve borden en een oriëntatietafel telt, is een 
een mooie kans om de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog in Anloy te ontdekken. 
De route voert 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.
Begeleide bezoeken mogelijk op afspraak bij de Stichting MERCi.
(info@lamerci.be)

Thematische wandelingen
Libin

van Chimay naar Orval door de gemeente

/ Bewegwijzering Via Arduinna /
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De � tiestenwandeling
Vertrekpunt: Grand'Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny

Tijdens deze nieuwe wandeling van 6,7 km maakt u kennis met de wereld van de schilderes 
Marie Howet door de ogen van de kunstenaars van Libramont. 

De wandeling van de 9de kunst
Vertrek: Gemeentelijke bibliotheek, Avenue d'Houffalize, 56 F – 6800 Libramont-Chevigny 

(volg de rode bakens van de "Pomenade de la Briqueterie")
Deze wandeling van 7 km door bos is gemakkelijk toegankelijk voor gezinnen met 
kinderen. De wandeling is afgebakend door zeilen van de "Belles Images du Musée de la 
BD", evocaties van striptekenaars van het prachtige Horta-gebouw waarin het Brusselse 
Stripmuseum is ondergebracht. U zult ook de personages van de stripverhalen en hun 
tekenaars uit de provincie Luxemburg ontdekken via de gegeven informatie. Tijdens de 
wandeling kunt u even uitrusten in een leeshoek met boekenkast.

De stadswandelingen
Vertrek: Grand’Rue 24 – 6800 Libramont-Chevigny

Twee wandelingen nodigen u uit om de stad op een andere manier te bekijken:
De burgerwandeling is een ludieke en interactieve wandeling die je meeneemt op 
de sporen van onze geschiedenis maar vooral van het burgerschap: Democratie, 
Onderwijs, Vrijheid van meningsuiting, Verzet en Herinnering (3,5 km) ;
De stadswandeling laat u Libramont-Chevigny ontdekken met verschillende 
bezienswaardigheden over geschiedenis, erfgoed, architectuur en legende (6,8 km).

De stadswandelingen
Vertrek: Place du Marché 15 – 6870 Saint-Hubert

Verschillende wandelingen geven u de kans om het centrum van Saint-Hubert te ontdekken:
Het circuit van Redouté is gewijd aan het leven van de beroemde schilder 

 Pierre-Joseph (1,3 km) 
Het herdenkingscircuit herdenkt de twee wereldoorlogen in Saint-Hubert (3,5 km)
De wandeling van de jachthoornblazer neemt u mee naar boeiende en gevarieerde 
locaties en uitkijkpunten over de stad (4 km)
Het Archi Hub-circuit nodigt u uit om de geschiedenis van de architectuur in 

 Saint-Hubert en zijn stijlen te ontdekken doorheen de ontwikkeling van de stad (2 km).

Het c� cuit van de kl� penmak� s
Vertrek: dorp Awenne – 6870 Saint-Hubert

Midden de negentiende eeuw werd Awenne het centrum van een dynamische en welvarende 
klompenindustrie. Deze klompenindustrie ontstond in Laneuville-au-Bois zou zich in kwaliteit 
en zaal en volume uitbreiden tot in Awenne en een internationale faam verwerven met 
haar ateliers. Er zijn   nog steeds enkele werkplaatsen die aan dit dorp een heel eigen 
karakter geven.

Het Duss� t P� k 
Vertrek: Rue du Parc – 6870 Saint-Hubert

Vlakbij het stadscentrum kunt u via een wandeling van 1 km de tentoonstelling van de 
Seizoenen van de Fotografi e in het Grote Woud van Saint-Hubert bewonderen. Langs de hele 
wandeling bevinden zich fi tnessapparatuur en banken.

Libram� t-Chevigny

Saint-Hub� t
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De kappellenwandeling 
Vertrek: kerk van Bure – 6927 Tellin

Deze gemarkeerde wandeling loopt langs de kapel Notre-Dame de Haurt en haar prachtige 
lindendreef. De wandeling is ongeveer 4 km lang en is uitgerust met QR-codes die u kan 
scannen om op een nieuwe manier alle bezienswaardigheden te ontdekken van het traject. 
U kan stoppen aan het uitzichtpunt om de kapel en het prachtige landschap bewonderen.

Het v� haal van de 4 zogenaamde heksen
Vertrek: place de l’Yser – 6927 Grupont

De strijd tegen de hekserij is een duister deel van de Ardense geschiedenis. Deze nieuwe 
(niet bewegwijzerde) educatieve route van 8 km neemt u mee in het spoor van Jehenne, 
Marie, Jejenne en Alix Jamin. Het brengt u ook naar prachtige uitzichtpunten over de 
Famenne en de Ardennen. Wie waren deze vier vrouwen? Vier zussen die de grootste 
pech hadden geboren te worden aan het begin van de 17e eeuw, tijdens een periode 
van heksenjacht...

Het c� cuit van de « F� me des Frênes »
Vertrek: Chemin de Mousny 14 – 6970 Tenneville

Dankzij deze educatieve wandeling met vertrek aan BIOFARM leert u de troeven 
van landbouwlandschappen begrijpen. Deze route van 5,3 km neemt u mee op een 
ontdekkingsreis vol prachtige uitzichten over de regio.

Landschappen & Erfgoed — D� r de velden (Tenneville Ontdekkingen)
Dit 13 km lange, nieuwe traject voert u naar Belle-Vue, Wyompont en Cens en volgt het spoor 
van de twee 'voorouders' van de Rijksweg 4: de eeuwenoude Romeinse heirbaan Metz-
Tongeren en de steenweg chaussée Marie-Thérèse. Aan treft en de aanblik van de elementen 
van het natuurlijke erfgoed, zijn nog anekdotes van toen toegevoegd. Er wordt tevens een 
alternatieve route van 9 km voorgesteld, om de wandeling in te korten, via het dorp Wembay.

De bloemenwandeling
Vertrek: dorp Sohier – 6920 Wellin

Op dit circuit van 5 km kan u in de zomer een van de Mooiste Dorpen van Wallonië en zijn 
omgeving verkennen, in zijn feestelijk bloemenkleed.
De kaart van de wandeling telt meer dan 30 interessante plekken op het vlak van erfgoed, 
landschappelijk of voor de specifi eke bloemaanplantingen.

"Le Petit B� s des Légendes � dennaises"
  (Het kleine bos van de Ardense legendes)

Vertrek: Bois Collignon – rue de Hamaide – 6890 Redu
Ontdek in dit oude arboretum het uitkijkpunt over Redu en de valleien van de Lesse 
en de Almache. Deze 1,5 km lange route is bestrooid met 7 illustraties van legendarische 
Ardense personages, vervaardigd door kunstenaars uit de regio.

"Le Senti�  des Nut� s" (Het kab� t� pad)
Vertrek: het Kaolienpad – route de Smuid – 6890 Libin

Het park, dat ideaal is voor ontspannende momenten met het gezin, is gelegen in een oude 
kaoliengroeve. Rond het water (zwemmen niet toegestaan) is een leuk kabouterpad aangelegd 
over een afstand van 1,8 km. Het is helemaal gewijd aan deze dwergen uit Ardense legendes.

Tellin

Wellin

Tenneville

Wandelingen speciaal v� r kind� en
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Tania in het h� t van de legendes
Vertrek: Place de l’Esro 60 – 6890 Redu

Tania, de stripheldin gecreëerd door Pierre-Emmanuel Paulis, is de mascotte van dit interactieve 
ontdekkingscircuit. 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 raadsels voorschotelen om te helpen bij de herstelling van 
haar pendel. Een originele, leuke en interactieve wandeling in Redu en omgeving.

De keltische educatieve wandeling
Vertrek: rue de Bonance – 6800 Libramont-Chevigny

Volg Eira, het jonge Keltische kind, en haar vriend Kadoc de eekhoorn in de bossen van 
Bonance. Op dit circuit vindt u 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 stelt onze Keltische oorsprong voor evenals onze 
lokale natuurlijke grondstoffen, door middel van vijf speelse en didactische borden. Het traject 
bestaat uit twee lussen: een van 1,3 km kan worden verlengd door een traject van 3 km over 
boswegen. Gemakkelijke toegang (laag hoogteverschil en brede paden, nabij het centrum).

+ Het landschapsp� k
Vertrek: rue des Aubépines – 6800 Libramont-Chevigny

Op een steenworp van het commercieel en administratief centrum van Libramont wacht een 
aangelegd park van bijna 25 hectare op u, ten zuiden van het terrein veld van de 'Foire de
Libramont' (Beurs van Libramont). Ideaal voor gezinswandelingen over korte afstanden
en om een mountainbikecircuit af te leggen. Verschillende fi tness machines zijn te uwer 
beschikking. Het hele jaar door is hier ook het werk te bewonderen van de laureaten van 
de wedstrijd, georganiseerd in het kader van de Seizoenen van de Foto in het Grote Woud 
van Saint-Hubert.

De didactische wandeling van de M� s� lt
Vertrek: rue du Moulin 16 – 6870 Saint-Hubert

De wandeling van de Marsoult begint op de parkeerplaats van de viskwekerij en strekt zich 
uit over 5 km. Zonder enig niveauverschil is deze route, rond de vijvers van de viskwekerij 
van het Domaine Provincial, ideaal voor gezinnen met kinderen. De 7 tweetalige (FR/NL) 
educatieve panelen langs de route geven informatie over biodiversiteit, visroofdieren, bomen 
en houtskoolbranders. 

Het didactisch pad van het "B� s de la F� taine"
Vertrek: Laneuville-au-Bois 1 – 6971 Tenneville – tennevillepourtous.be

Een leuk idee voor gezinnen! In het "Bois de la Fontaine", gelegen aan de rand van het 
charmante bloemrijke dorp Laneuville-au-Bois, zijn alle facetten van het bos en het woud te 
ontdekken op dit parcours van 900 m toegankelijk voor iedereen.

De � de t� f� tginningsplaatsen van Ochamps
Vertrek: Kaastel van Roumont – Roumont 4 – 6890 Ochamps

Volg de wandeling "Les troufferies" ongeveer 6 km lang, langs dit natuurreservaat dat in 
1976 erkend werd en uit 40 ha vroegere veenderijen bestaat (troufferies in het Waals).
Dit reservaat strekt zich uit in het noordoosten van Ochamps, voorbij het kasteel van 
Roumont. U vindt er een typische plantengroei voor de venen, in een afwisseling
van slib en berkenbossen.
Een must voor al wie van de natuur houdt!

Libram� t-Chevigny

Saint-Hub� t

Tenneville

Libin

Wandelingen t�  obs� vatie van de natu�   
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90 KM/ Wellin ‒ Het "Belvédère-uitzichtpunt" /
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De vijv� s van Luchy 
Vertrek: rue des Houppettes – 6800 Libramont-Chevigny (tussen Libramont en Bertrix – 

richting Rossart)
De vijvers van Luchy werden eind de 19de en begin de 20ste eeuw aangelegd in de tijd van de 
stoomlocomotief, om dienst te doen als waterreservoir voor het station van Bertrix. Vandaag 
zijn er nog twee grote vijvers die samen ongeveer 9 hectare groot zijn, en nog enkele kleine 
vijvers. Ontdek een vijver die zich op het grondgebied van Libramont-Chevigny bevindt. Geef 
u met een heen- en terugboswandeling van 2,2km, over aan de rust van deze plek en 
observeer deze opmerkelijke water- en moerasfauna.

Het uitzichtpunt van de kapel van L� e� e
Vertrek: route Remagne-Moircy – 6800 Moircy (Libramont-Chevigny)

(Parkeer bij het bord, steek de weg over en neem het kleine/steile pad)
Een luswandeling van 10,7 km (niet bewegwijzerde) brengt u naar deze kapel die sinds 
1649 aan Onze-Lieve-Vrouw van Lorette is gewijd. Ze bevindt zich in een rustige omgeving, 
boven de route Remagne-Moircy. Van op de rotspunt is de loop van westelijke Ourthe te zien, 
waar hij ontspringt. Niet ver daar vandaan ligt een fontein onder de rots in de vorm van een 
bekken, omgeven door witte kiezels. Hier woonde vroeger een kluizenaar, wat door het opschrift 
'Fontaine de l'ermite, 1646' (fontein van de kluizenaar) wordt gestaafd. In Lorette heeft het water 
een hoog ijzergehalte. Er wordt gezegd dat het de kracht heeft om oogaandoeningen te helen.

Het veen van de an� alieën
Vertrek: rue au Bois la Dame (naast de kleine kapel)

6800 Seviscourt (Libramont-Chevigny)
Dit veen ligt genesteld in een kleine verloren vallei ten noorden van Libramont die nog 
weinig gekend is, maar die niettemin kan bogen op een interessante mozaïek van 
plantengroeperingen evenals en verschillende botanische schatten bevat. Een (niet 
bewegwijzerde) wandeling van 8,5 km neemt u mee op een ontdekkingstocht die wordt 
aangevuld met educatieve panelen langs het reservaat. Observeer ter plaatse een gedeeltelijk 
bebost veenmoeras, lage moerassen rijk aan smalbladig wollegras, een belangrijke groepering 
van narthecia en een pioniersassociatie van kaal veen, uitzonderlijk in Wallonië.

Het � b� etum van de F� rneau Saint-Michel
Vertrek: Parking nr. 1 – Fourneau Saint-Michel – 6870 Saint-Hubert of langs route nr. 5

(NGI-kaart van Saint-Hubert). 
Het arboretum Fourneau Saint-Michel werd opgericht in 1899en gaf ons een inkijk 
in het vermogen van exotische soorten om zich aan te passen aan onze bodem- en 
klimaatomstandigheden te observeren. De 2 ha zijn verdeeld in 86 percelen. De meest 
opvallende soorten zijn de douglasspar, de reuzenzilverspar, de nobilisspar, de westelijke 
hemlockspar en de Japanse lork. Het bezoek van het arboretum kan ook gecombineerd
worden met een wandeling van 3 km met educatieve borden (FR).

Libram� t-Chevigny

Saint-Hub� t

Te voet/met de m� ntainbike 15Te voet/met de m� ntainbikeTe voet/met de m� ntainbike
/ In de omgeving van de Kapel Lorette / / Arboretum van 

de Fourneau Saint-Michel /
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De kijkhu� en
Naar aanleiding van het "Plan de Gestion Intégrée du Massif Forestier de Saint-Hubert" 
(geïntegreerd beheerplan) werden er kijkhutten geplaatst op het gebied van het "Grande 
Forêt". Deze zeer populaire constructies geven u de kans om wilde dieren in hun natuurlijke 
habitat te observeren. 
Stilte vereist...

Kijkhut van de Borne: via wandeling nr. 7 (NGI-kaart van Saint-Hubert) 
Kijkhut van de Tour de Priesse: via wandeling nr. 7 (NGI-kaart van Tenneville) 
Kijkhut van Bilaude: via wandeling nr. 7 (NGI-kaart van Tenneville) en via wandeling 
nr. 4 (NGI-kaart van Saint-Hubert) 
Kijkhut van Amonys: via wandeling nr. 8 (NGI-kaart van Tenneville) 

"La Fagne du Mâ d’Eau"
Vertrek: via rue des Alouins, lus van 12,8 km met vertrekpunt in Tellin die de wandeling naar 

het 'Croix Javalle' doorkruist. De site is ook bereikbaar van op de N899 (Tellin-Transinne).
Ontdek dit moerasgebied in de buurt van Resteigne in het Ardense gedeelte van de 
gemeente, op een plateau waar meerdere kleine beekjes hun bron hebben. Dit domaniaal 
natuurreservaat is gerestaureerd als onderdeel van het LIFE-Lomme-programma. Er werden 
allerlei voorzieningen ingericht: didactische borden, een ponton en een uitkijktoren helpen om 
een goed beeld te krijgen van de zeer bijzondere fauna en fl ora van deze plek te observeren.

Het natu�  es� vaat "Pa� ées"
Vertrek: Resteigne – 6927 Tellin

Het natuurreservaat van Les Pairées herbergt voor onze contreien onverwachte 
landschappen die zuiders ogen. Op deze droge kalksteengrond groeien zwarte en grove 
dennen en veel jeneverbomen (beschermde soort). De fl ora wordt ook vertegenwoordigd 
door zeldzame soorten, waaronder verschillende orchideevariëteiten. Schapen houden het 
land natuurlijk schoon door selectieve beweiding. Een bezoekje aan de kluizenaarshut van 
het Niau-bos is mogelijk. Steek deze natuuroase door via de wandelroute van het Domaniaal 
reservaat: een lus van 4 km met startpunt in Resteigne.

Het uitzichtpunt "Roch�  à pic"
Dit uitkijkpunt tussen Tellin en Resteigne biedt een adembenemend panorama van de Lesse 
en Resteigne. U bereikt het via de zeer mooie wandeling van Les Hauts de Lesse (11 km)
die u naar de hoogten van de Lesse-vallei en het hart van het bosreservaat Ellinchamps 
brengt: een kalkhoudend beukenbos met een opmerkelijk botanisch belang. Didactische 
borden informeren u over de specifi eke soorten die u tegenkomt.

Ontmoeting met de kluizena�  van Resteigne
Vertrek: parking chemin des chéfi ris – 6927 Resteigne 

www.geoparkfamenneardenne.be
Dit niet-bebakende wandelpad van 9 km biedt een prachtige route tussen de dorpen 
Resteigne en Belvaux door de vallei van de Lesse en het Bois de Niau. De route bestaat 
uit voetpaden en kleine wegen, soms met een zeker hoogteverschil, zoals de klim naar 
l'Hermitage (100 m). Vanuit geologisch oogpunt belicht het één van de karakteristieke 
elementen van het geopark, nl de Devoonse kalksteen.

Saint-Hub� t &
Tenneville

Tellin

elementen van het geopark, nl de Devoonse kalksteen.

/ Uitkijkpunt van de Rocher à Pic /
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Het b� kenbos van "R� ge P� cé"
Via wandeling nr. 7 (NGI kaart van Tenneville)
Het is het op een na oudste natuurreservaat in Wallonië (na de Hoge Venen). Al in 1969 
kreeg het een status om het behoud van een verbazingwekkend landschap van berkenbos 
op veengrond (typisch boreale fauna en fl ora) te waarborgen. Deze beschermde site kan 
enkel bezocht worden langs een vlonder (1 km). Het is verboden naast de brug te lopen 
(glibberig...).

Tenneville … bosbad
www.baindeforet.be
Bent u geïnteresseerd in sylvotherapie ? Hebt u deze andere manier van in het bos zijn al 
ontdekt en bent u gefascineerd door de natuur ? Het hele jaar door worden er bosbaden 
aangeboden in de stad Tenneville. Rationele aanpak, gericht op stress- en emotiebeheersing, 
praktijk aangepast aan gezinnen alsook aan personen met speciale behoeften. De 
mogelijkheden zijn talrijk en groeien met de dag. Ze nodigen u uit om  opnieuw in contact te 
komen met uzelf en met het bos in volledige sereniteit.

Aan de � enzen van de Calestienne en de Ardennen
Vertrek: parking van de gemeentelijke bibliotheek – Rue de Beauraing 24 – 6920 Wellin

www.geoparkfamenneardenne.be
Deze (niet bewegwijzerde) wandeling van 9,5 km loopt volledig door de detritische rotsen van 
de Ardennen maar biedt een prachtig panorama over de Calestienne vanaf het uitzichtpunt 
van Sohier. Wellin is een stad met een lange geschiedenis. Een reeks archeologische 
opgravingen heeft enig licht geworpen op haar oorsprong. De stad werd genoemd naar 
een Frankische landeigenaar, Wadalinus. Dankzij deze verschillende opgravingen, die de 
aanwezigheid van rijke graven uit de 6e eeuw aan het licht brachten, werd vastgesteld dat de 
stad op zijn minst uit deze periode dateert. Deze opgravingen leverden ook het bewijs van het 
bestaan van een vorm van bewoning door de aanwezigheid van 80 houten paalgaten voor 
huizen. Wellin was dus het centrum van een uitgestrekt Merovingisch domein.

Wellin

Tenneville

/ Tenneville…Bosbaden ! /
/ Het uitzichtpunt  van de Calestienne /
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De didactische wandeling in het drasland 
Vertrek: rue du mont – 6924 Lomprez

Ontdek dit moerasgebied en zijn inrichtingen voor de biodiversiteit, zoals het insectenhotel 
of de zwaluwnesten. Tijdens de wandeling van ongeveer een half uur geven didactische 
borden (FR) toelichting.

Het "Belvédère-uitzichtpunt"
Via de Wery-wandeling (NGI-kaart van Wellin) en de ruiterroute (p. 27)
Alternatieven vanaf de Maria Loopbrug en de Margouyet parkeerplaats.
Vanaf dit gebouw met twee verdiepingen hebt u een prachtig uitzicht op de vallei van de 
Lesse en zijn zijrivieren: de beken Couji, Glan en Wéry.

Ontdekking van de Calestienne
Vertrek: parking tegenover de kerk – 6920 Froidlieu

Welkom in Wellin, in het hart van de Calestienne, de kalkstrook die zich uitstrekt van Chimay 
tot Remouchamps. Deze is in het noorden begrensd door de Famenne en in het zuiden door 
het Ardens massief. De landschappen onderweg weerspiegelen de aard van de bodem. 
Ontdek deze regio, die in 2018 de wereldwijde erkenning van Geopark Famenne-Ardenne 
kreeg, het keurmerk dat de UNESCO uitreikt. De didactische wandeling (FR/NL) neemt u 
mee voor een tocht van 7,6 km.

Ontdekking van het subnatu� lijke bos
Vertrek: Passerelle Maria – Rue Napoléon Bonaparte – 6922 Halma

Welkom in Wellin in het hart van het subnatuurlijke bos. Ontdek een verbazingwekkend 
parcours. Speur naar de rijkdommen van een uitzonderlijk erfgoed. Ga op ontdekking 
in een bos dat meer dan 250 jaar oud is. Bewonder de kracht en de majestuositeit van 
deze eeuwenoude bomen. Voel hun wijsheid en dompel u onder in de sereniteit van deze 
plek. Herbron. Heuvelachtige parcours van 4 km; niet toegankelijk voor mensen met 
beperkte mobiliteit.

Goede raad
Denk aan een gids of aan een georganiseerde wandeling om de 

regio en haar natuurlijk rijkdom te ontdekken.

Paddestoelenpluk, geburl van de hert, ontdekking van opmerkelijke 

plaatsen… de thema’s zijn legio ! 

Voor meer informatie omtrent de formules te voet en met MTB, 

gelieve de Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert te 

contacteren of op www.foretdesainthubert-tourisme.be te surfen.

/ Wellin ‒ Het "Belvédère-uitzichtpunt" /
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GTA – ROUTES
+32(0)475 61 15 06 – www.gta.be
Ardenne Bike T� rs
Niet-bewegwijzerde circuits, van 15,2 tot 48,1 km kriskras door het "Grande Forêt de Saint-
Hubert": Arville (nr. 8), Bras (nr. 6), Freux (nr. 6), Mirwart (nr. 7), Monument van Koning Albert 
(nr. 7-8), Poix-Saint-Hubert (nr. 7-8), Remagne (nr. 1), 
Saint-Hubert (nr.  1-6-7-8), Wyompont (nr. 3).

PRE-RAVEL
 Vertrek: nabij de bedrijvenzone van Flohimont

Het is mogelijk om Flohimont te verbinden met Wideumont-Gare, richting Bastenaken, dankzij 
het 11,4 km lange traject in de gemeente Libramont-Chevigny. Zo worden dus Libramont-
Chevigny en Wiltz (GDL) via Bastenaken verbonden.

VOIE LENTE – W7
+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be

 Vertrek: place communale – 6800 Libramont-Chevigny
Deze trage weg verbindt Libramont-Chevigny met Tonny (Sainte-Ode) via secties in eigen 
site, doorsteekjes in dorpen en landbouwwegen over ongeveer 20 km. Het is een integrerend 
deel van de regionale lange-afstandsroute W7 die de provincies Luik en Luxemburg doorkruist 
op een noord-zuidas.

MOUNTAINBIKE- EN STADSFIETSTOCHTEN IN LIBRAMONT-CHEVIGNY
+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be 

 Vertrek: place communale – 6800 Libramont-Chevigny
Ontdek de landschappen en dorpen van Libramont-Chevigny dankzij de 8 mountainbike / 
stadfi etscircuits. Deze ongemarkeerde routes variëren van 20 tot 70 km.

SAINT-HUBERT NETWERK TRAGE WEGEN
+32(0)61 26 09 66 – www.saint-hubert.be 
Dit netwerk verbindt het centrum van Saint-Hubert met de dorpen Vesqueville en Hatrival.
Het bestaat uit 4 routes met afstanden van 1,3 tot 2,6 km.

PRE-RAVEL
 Vertrek: rue Les Glaumonts – 6922 Neupont

De oude tramlijn die Wellin tot 1958 met Graide verbond, werd volledig hersteld tot grote 
vreugde van wandelaars en fi etsers.
De RAVeL van Wellin – Daverdisse – Porcheresse bestaat uit drie delen: een fi etspad, dan 
een RAVeL-weg en ten slotte een PicVert, voor een totale afstand van ongeveer 13 km.

WELLIN, POORT VAN DE ARDENNEN
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Verken de gemeente Wellin langs 10 niet-bewegwijzerde routes, vanuit Sohier, Wellin of 
aan de Passerelle Maria. De afstanden van deze routes, die ook parcours voor gezinnen 
en mountainbikers omvatten, schommelen tussen 7 en 44 km. Routes beschikbaar bij de 
toeristische dienst (FR/NL).

Lokale fietstochten

Wellin

Libram� t-Chevigny

Saint-Hub� t
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Fiets Welk� 
Bent u een fi etser die op zoek is naar gastvrije 

plaatsen die zijn aangepast aan uw noden op 

het gebied van materiaal en service? Dan is dit 

label voor u!

Gastenkamers, bed and breakfasts, hotels, jeugdherbergen, campings, 

restaurants, lokale bistro's, toeristische attracties, musea en toeristische 

organisaties zijn volwaardige partners. 

Ze zijn herkenbaar aan een specifi eke sticker en bevinden zich op 

een afstand van maximum 5 km van een fi etsnetwerk. 

Goede adressen in zowat heel Wallonië!

www.lawallonieavelo.be – ravel.wallonie.be 

GTA – ROUTES
+32(0)475 61 15 06 – www.gta.be

"La R� te des F� êts"
191 km op verharde wegen in het bos. Ontdek de regio's Saint-Hubert, Awenne, 
Champlon en Libramont-Chevigny (niet bewegwijzerd). 

La Trans� dennaise - De Trans� dense r� te
Ga op ontdekking over een afstand van 164 km van La Roche-en-Ardenne naar Bouillon via 
Tenneville, Saint-Hubert en Libin. Niet gemarkeerde route, verschillend voor voetgangers en 
mountainbikers.

W7 "SUR LA ROUTE DES ARDENNES"
ravel.wallonie.be
Lange route van 207 km die de provincie Luik en de provincie Luxemburg doorkruist via 
de gemeenten Libin, Libramont-Chevigny en Tenneville.

Int� nati� ale fiet� � tes
EUROVÉLO 5 – VIA ROMEA FRANCIGENA

www.eurovelo.com
Een internationale route van 3.300 km van het Verenigd Koninkrijk naar Italië, via Frankrijk, 
België (gemeente Tenneville), Luxemburg, Duitsland en Zwitserland.

FIETSNETWERK
velo.province.luxembourg.be – www.pndo.be/decouvrir-territoire/randonnees
750 km fi etsen in het hart van de Ardennen en het natuurpark de Twee Ourthes
Dit nieuwe fi etsnetwerk stelt u in staat uw ontdekkingen per fi ets te plannen volgens uw 
wensen. Het bestaat hoofdzakelijk uit weinig bereden landwegen en RAVeL-trajecten.

RANDO – VÉLO 
www.randovelo.org
RV6 "Pic� die-Ardennes"
Lange bewegwijzerde route van 362 km van Rijsel (FR) naar Wiltz (GDL) die de provincie 
Luxemburg doorkruist en langs de gemeente Tenneville loopt.).

RV7 "L’Ardennaise"
Lange bewegwijzerde route van 210 km die Wallonië doorkruist in zijn noord-zuidas en de 
gemeenten Libramont-Chevigny en Tenneville passeert. 

Regi� ale fiet� � tes

21Met de fiets
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Wa�  een fiets h� en?
E-Scape Bike
Place du Marché 8b – 6870 Saint-Hubert
+32(0)477 81 00 44 – www.escapebike.be
Verhuur van elektrische mountainbikes met geprogrammeerde GPS (routes van alle 
moeilijkheidsgraden) en elektrische fi etsen voor kinderen. Uitrusting (kinderzitjes, 
aanhangwagens). Organisatie van rondleidingen.

God� � d Sp� ts
Route de Poix 11b – 6870 Saint-Hubert
www.godfroidsports.be – +32(0)499 40 69 16
Verhuur van MTB en e-bike.

Les 100 Ciels
Aérodrome de Saint-Hubert 5 – 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 41 55 17 – www.hotelles100ciels.be
Verhuur van electrische MTB’s.

Loca-Bike Ardennes
Rue de Glaireuse 99a – 6890 Libin
 +32(0)470 12 90 82 – www.locabike.be
Verhuur van electrische MTB’s voor volwassenen en kinderen vanaf 9 jaar. Geprogrammeerde 
GPS. UItrusting voor kinderen (zeteltjes, aanhangwagen), organisatie van rondleidingen.

Wa�  een fiets h� en?
res� vatie v� eist

Oplaadpunten v� r elec ische fietsen:

CHAMPLON Maison du Ski Grand Rue 164

SAINT-HUBERT Place du Marché 15

SOHIER Laboratoire de la vie rurale

REDU Place de l’Esro 60

TELLIN en face de l'église

WELLIN Grand-Place
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ARDENNE BIKE TOURS",
"LA ROUTE DES FORÊTS, LA TRANSARDENNAISE"

Zie p. 21 "GTA - routes".

DE ABDIJENROUTE
www.visitardenne.com
De abdijenroute neemt u mee naar de grote abdijlocaties van de 
Ardense valleien, zowel in België als in Frankrijk. U kan kiezen uit 
13 etappes van 20 tot 50 km die u kan volgen op GPS en smartphone.

HET LEKKERNIJENBOS
+32(0)61 61 30 10 – www.foretdesainthubert-toerisme.be
De gastronomische circuits "Onverwachte smaken" (122 km)
en "Smaken op Keltische aarde" (70 km) nodigen u uit om de 
zes gemeenten van het "Forêt de Saint-Hubert" te ontdekken. 
Hier en daar is het mogelijk om een producent te bezoeken. 
U kan deze rondleidingen terugvinden in de gastronomische 
gids "het lekkernijenbos" (en u kunt ze downloaden).

IN DE VOETSPOREN VAN SINT-HUBERTUS
+32(0)84 37 95 05 – www.lagrandeforetdesainthubert.be
Ontdek Saint-Hubert, zijn legende en zijn bebouwd en natuurlijk erfgoed met het 
ontdekkingscircuit "In de voetsporen van Sint-Hubertus" (in het spoor van 
Saint-Hubert). Een lusvormige route van 75 km met de auto vanaf de toeristische dienst 
(VVV), die 12 etappes en puzzels telt en met behulp van een digitale tablet of roadbook, 
100% gratis, 100% offl ine kan worden afgelegd. Download de mobiele applicatie "Sur les Traces 
de Saint-Hubert" of vraag naar het roadbook bij de toeristische dienst (VVV).

"SAISONS DE LA PHOTO EN GRANDE FORÊT DE SAINT-HUBERT"
+32(0)84 37 95 05 – www.lessaisonsdelaphoto.be 
Wilde zoogdieren, vogels, insecten, bloemen, bomen, landschappen,... worden voorgesteld, 
in een selectie van zeer esthetische foto's die soms indrukwekkend en soms ontroerend 
zijn. Doorkruis het "Grande Forêt de Saint-Hubert" en haal uw hartje op aan meer dan 
500 natuurfoto's in het hart van opmerkelijke sites. Aanschouw hun ongerepte natuur, hun 
uitzonderlijk historisch erfgoed en hun typische Ardense sfeer. Vind op de fl yer en de app 
SityTrail verschillende circuits die de verschillende sites doorkruisen.

 die u kan volgen op GPS en smartphone.
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VERANDERING VAN OMGEVING
+32(0)84 37 95 05 – https://foretsainthubert.wixsite.com/depaysezvous
Ontdek aan het stuur van uw auto of op het zadel van uw motorfi ets de verschillende 
sferen en landschappen van de Grande Forêt de Saint-Hubert dankzij de drie aangeboden 
downloadbare circuits (232 km, 168 km en 147 km). Deze routes brengen u naar intieme 
plekjes in ons bos: weinig bekende uitzichtpunten, wilde waterwegen, mooie boerendorpjes, 
uitzonderlijke natuurgebieden en historisch erfgoed dat soms discreet, soms majestueus is.  
Stop even om deze juweeltjes te aanschouwen of om de benen te strekken door een van de 
"favoriete" wandelingen te volgen die voor u op de route werden uitgekozen.
De folder met de kaart van de drie routes is gratis verkrijgbaar bij de plaatselijke 
info-toerismekantoren.

DE SLAG OM DE ARDENNEN IN LIBRAMONT-CHEVIGNY
+32(0)61 27 04 82 – https://tourisme.libramontchevigny.be
Het 21 km lange herdenkingspad wordt afgebakend door 9 panelen over de Slag om de 
Ardennen tijdens de winter van 1944-1945 in de gemeente Libramont-Chevigny. 

DE 3D VIRTUELE KERKEN TOUR
+32(0)61 27 04 82 – https://toerisme.libramontchevigny.be
Ontdek deze eeuwenoude gebouwen op een originele en virtuele manier. Dankzij dit 
3D-concept kunt u door de gebouwen reizen, hun geschiedenis ontdekken en nog veel meer 
te weten komen. Op het ogenblik zijn de volgende virtuele bezoeken beschikbaar: de Kapel 
van Lorette, de Kerk van Bras, de Kerk van Sint-Pieter, de kerk van Laneuville en de kapel 
van Onze-Lieve-Vrouw van Lhommal.

DE SLAG OM BURE, 1944-1945
+32(0)84 36 60 07 – www.tellin.be/tourisme
Herbeleef het verloop van de Slag om Bure aan de hand van 10 educatieve panelen die zijn 
opgesteld langs het circuit dat u naar Bure leidt via een 16 km-lange route.

NATURE & ERFGOED – VERHALEN VAN BOMEN
tourisme@tenneville.com – www.tenneville.com
Deze toeristische route brengt hulde aan de bomen, voor hun belangrijke rol in de 
ecologische werking van onze planeet, zowel voor de praktische als voor de symbolische 
plaats die ze innemen. Langs dit parcours van 16 km laten zich halte na halte de lokale 
boomsoorten ontdekken, in al hun facetten ... Daarna kan u uw weg verderzetten naar 
Laneuville-au-Bois en zijn didactisch pad van het 'Bois de la Fontaine', en ook naar 
Mochamps en het venig berkenbos van Le Rouge Poncé.

/ Flohimont /

Tellin

Tenneville

Libram� t-Chevigny
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TE PAARD SCHRIJLINGS OP 2 GEMEENTEN
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
Elk jaar in mei biedt het Offi ce du Tourisme van Wellin aan ruiters de mogelijkheid om 
de streek te ontdekken op een uitgezet parcours. De GPX track is dan beschikbaar op 
aanvraag. De route "Te paard schrijlings op 2 gemeenten" (te paard door 2 gemeenten) is ze 
ontworpen in samenwerking met het Offi ce du Tourisme van Tellin. Het is een prachtige route 
die begint bij de steengroeve van Resteigne en die een oud, gerehabiliteerd pad volgt dat 
zeer gewaardeerd wordt door ruiters.

DE TREKTOCHTEN VAN LOMPREZ
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
In het dorp Lomprez vertrekken twee niet-bewegwijzerde ruitertochten. De ene, "Le Bois 
Saint-Remacle" is een bosparcours van 31 km door het Bois Saint-Remacle, via de oude 
buurtspoorweg nr. 61 die onlangs gerestaureerd werd. De andere "Au fi l de nos cours d'eau" 
is een prachtig circuit van 26 km langs allerlei waterlopen van de gemeente Wellin.

DIT IS MIJN GEZICHTSPUNT EN IK DEEL HET
+32(0)84 41 33 59 – www.wellin.be
De permanente ruiterroute van Wellin zal zowel amateurruiters als ervaren ruiters aanspreken!
In een prachtige natuurlijke omgeving combineert deze route met een lengte van 22 km
interessant erfgoed en landschappen.
Het circuit omvat drie mogelijke startpunten: Chanly (dorpsplein), Neupont (Maria-loopbrug), 
Wellin (parking van de sporthal).
Topografi sche gids "Dit is mijn gezichtspunt en ik deel het" (FR/NL).

DE ARDENNEN TE PAARD, GALOPPEREND VAN PARK NAAR PARK
www.visitardenne.com 
Deze nieuwe route door het Woud van Saint-Hubert laat u kennismaken met de 
verbazingwekkende landschappen van de Oostelijke Ardennen. U zal 6 natuurparken in 
België en Luxemburg doorkruizen. Deze route, die bijna 560 km beslaat, loopt voornamelijk 
over natuur- of grindpaden en wordt onderbroken door rustplaatsen en toeristische 
accommodatie. In het voorstel zijn 24 etappes en 4 bonusetappes voorzien.

DE EUROPESE ROUTE VAN D'ARTAGNAN
www.route-dartagnan.eu
Beleef te paard een culturele ervaring in de voetsporen van de beroemde musketier. Ontdek 
het Europese erfgoed! Deze 4000 km lange weg verbindt Lupiac en Gascogne (FR), de 
geboorteplaats van deze karakteristieke fi guur, met Maastricht in Limburg (NL) waar hij stierf. 
Om het bos van Saint-Hubert te doorkruisen, neemt u de " route Madame " waarvan de route 
beschikbaar is op de website www.route-dartagnan.eu/route

DE RUITERTOCHT DOOR HET BOS
www.chevauchee-forestiere.be
Deze niet-bewegwijzerde lus voor ruiters van 170 km nodigt uit om op ontdekking te gaan 
van de vele facetten van het 'Grande Forêt de Saint-Hubert': uitgestrekte bosmassieven, 
ongerepte valleien, waadplaatsen, heide en veenlandschappen, wondermooie uitzichten 
ontrollen zich voor uw ogen. Daarnaast worden ook vijf kortere lussen, met een lengte tussen 
31 en 62 km, aangeboden. Het is mogelijk om verschillende lussen te combineren en zo 
partij te trekken van tussenafstanden, of om een tocht à la carte uit te stippelen. Een dertigtal 
logiesmogelijkheden van partners zijn nabij de route gelegen.
De ruitertocht door het bos en zijn lussen zijn voorbehouden voor ervaren ruiters.

Lokale wandelingen

Grote tochten

Wellin

Tellin &
Wellin
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Ardennes H� se Trek
+32(0)475 47 56 42 – www.facebook.com/ardenneshorsetrek
Paardtochten van minimum één dag.

Les Ânes de Franç� s
+32 (0)479 11 67 18 – www.lesanesdefrancois.be 
Begeleide natuurwandelingen op ezelstempo, van een halve tot een hele dag.

Ec� ie des L� gs Prés
Rue de la Colline 43 – 6890 Libin
+32(0)496 11 68 12 – chevalpassion5@hotmail.com
Begeleide wandelingen van 2 uur tot meerdere dagen. 
Paardenkoetsritten.

Rennes et Sens
Rue du Curé 8a – 6890 Libin
+32(0)470 69 16 62 – +32(0)61 53 57 11
www.rennesetsens.be
Tochten met de koets en begeleide tochten voor mensen met hun eigen paard, in een 'slow 
tourism' aanpak.
Formules die gespannen en mountainbikes combineren.

L’Ec� ie Riga� 
Rue de Neufchâteau 33 – 6800 Recogne (Libramont-Chevigny)
+32(0)476 54 26 32 – www.ecurierigaux.be
Ritten met paardenkoetsen en bankkarren.

Les Ec� ies des Îles 
Rue de Namoisy 40  – 6870 Hatrival (Saint-Hubert)
+32(0)496 26 25 56 – www.ecuriedesiles.be
Wandelingen en tochten te paard en met de koets
(koets en janplezier).
Paarden huren mogelijk, indien nodig.
Als u in de streek verblijft, kunnen boxen worden gehuurd.

Le Relais de la Lesse 
+32(0)477 24 14 08 – relaisdelalesse@skynet.be
Paardrijden in het woud.
Begeleide ritten vanaf 2 uur tot verschillende 
dagen (15 paarden beschikbaar).  

Les Traits de la M� lière 
+32(0)470 51 98 30
Bezoek van Wellin met een koets 
getrokken door Ardense trekpaarden.

Begeleide to� istische uitstappen

+32(0)475 47 56 42 – www.facebook.com/ardenneshorsetrek

Begeleide to� istische uitstappen
Na res� vatie

Libin

Wellin

Saint-Hub� t

Libram� t-Chevigny

+32(0)477 24 14 08 – relaisdelalesse@skynet.be

Rue de Neufchâteau 33 – 6800 Recogne (Libramont-Chevigny)
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DE PISTES VAN HET VLIEGVELD
Op 563 m hoog.
Toeristische dienst Saint-Hubert 
Burgerlijk vliegveld – 6870 Saint-Hubert
+32(0)61 61 30 10 – info@rsi-sainthubert.be
Vier pistes: 1 km + 2,8 km + 5 km + 8 km.
Verhuur van langlaufmateriaal, sneeuwschoenen en sleeën.

Mushing en sn� kite
Demonstraties van mushing (hondenslee) en snowkite (kitesurfen tijdens de winter) op de
landingsbanen van het luchtvaartterrein als aan de voorwaarden voor hun beoefening 
wordt voldaan.

DE PISTES VAN "BAILLET"
Op 475 m hoog.
La Maison du Ski
Grand-Rue 164 – 6971 Tenneville
+32(0)84 45 54 26 – skidefond@gmail.com  
Vier pistes: 2,5 km + 4,2 km + 8,4 km + 8,8 km.
Verhuur van langlaufmateriaal, sneeuwschoenen en schoenen.

Als de sneeuw het toelaat!

Tenneville

Saint-Hub� t
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Ontdek "F� êt de Saint-Hub� t" and� s dan and� s
STEDELIJKE ESCAPE GAME

Ardenoutdoorgaming
+32(0)498 74 26 53 – www.ardenoutdoorgame.be
Neem vanuit het centrum van Saint-Hubert deel aan een stedelijke escape game. Er worden 
twee scenario's aangeboden: het Magische Portaal voor kinderen van 9-10 jaar en Operatie 
Mindfall voor volwassenen.

GEOCACHING
Naast de vele privécaches die her en der verbogen zitten in het Woud van Saint-Hubert, heeft 
het Lesse-Riviercontract, in partnerschap met de toeristische diensten (Syndicats d’Initiatives 
en Offi ces du Tourisme) verschillende geocaches geplaatst in de gemeenten Libin, Libramont-
Chevigny, Tellin en Wellin. Ze zitten verscholen op strategische punten langs wandelwegen, op 
de kruising van waterlopen of op een belangrijke erfgoedlocatie.
Zin om te spelen? Surf naar www.crlesse.be/geocaching!

ROLLERSKI'S
Toeristische dienst Saint-Hubert 
+32(0)61 61 30 10 –  info@rsi-sainthubert.be
Een activiteit die zeker zal aanslaan bij de liefhebbers van langlaufen! Doorkruis het bos van 
Saint-Hubert uitgerust met ski's en traditionele stokken! 

SEGWAY
Seggo
+32(0)474 66 00 75 – www.seggo.be
Ontdek met het gezin, uw partner of vrienden een van de 7 begeleide Segway-tochten. Een 
veilige rit waarmee u de regio op een originele en leuke manier kan ontdekken. Deze tochten 
worden begeleid door ervaren instructeurs. Na een initiatie van 15 minuten met de Segway 
gaat u op weg!

DE ELEKTRISCHE ALL TERRAIN STEPS
Een andere manier om het woud van Saint-Hubert te ontdekken is op een elektrische 
scooter. Deze originele wandelingen met gids voeren u op een sportieve manier door onze 
Ardense landschappen!

Trotty Aventure
+32(0)471 91 23 03 – www.trottyaventure.be

Ardenn’Fun
+32(0)499 10 28 64 – +32(0)498 24 97 80 – www.ardennfun.com

Avinturi
+32(0)483 05 72 21 – www.avinturi.be

+32(0)498 74 26 53 – www.ardenoutdoorgame.be

Na res� vatie

Tenneville

Wellin

Saint-Hub� t



VERANTWOORDELIJKE UITGEVER 
Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, vzw  – V. Arnould, Voorzitter

FOTORECHTEN:  @dbcréation/MTFSH, Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert, FTLB-P. Willems, 
I. Jusseret, M. Pêcheur, Pexel.com, stock.adobe.com, Offi ce du Tourisme de Libramont-Chevigny, M. Noëson , 
Imagin-it — Projet LEADER Nov'Agriculture, Province de Luxembourg-P.Willems

Deze gids werd samengesteld op basis van informatie die werd verzameld door de toeristiche 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.

Mais�  du T� risme de la F� êt de Saint-Hub� t
Place du Marché 15 – B-6870 Saint-Hubert

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

@foretdesainthubert

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
https://tourisme.libramontchevigny.behttps://tourisme.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

@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 Tourisme de Wellin
Grand-Place 2 – 6920 Wellin
+32(0)84 41 33 59 – tourisme@wellin.be
www.wellin.be/loisirs/tourisme

@offi cedutourismewellin @wellintourisme


