avontuur

in de Gaume

Avontuur in de Gaume
onze tips voor een leuke (dag)uitstap in de buurt van la trottinette

Avontuur in de Gaume

1

Sportieve activiteiten
Wandelingen en fietstochten
Kayakken
Zwemmen
Speeltuinen
Klimmen en hoogteparcours
Bowlen

3
3
7
7
9
9
10

Mototochten
Langs de Belgisch-Luxemburgse grens naar Bastogne
Rij langs de Semois en de Maas richting Givet
Door de wijngaarden naar Reims

11
11
11
11

Steden in de buurt
Florenville
Chassepierre
Bouillon
Sedan
Bastogne
Arlon
Luxemburg (hoofdstad van het Groothertogdom Luxemburg)
Marche-en-Famenne

12
12
12
12
13
13
13
14
14

Musea en andere attracties
Abdij Notre-Dame d'Orval
Leisteenmijn van Bertrix - Au coeur de l’Ardoise
Kasteel van Herbeumont
Musée des Celtes (tijdelijk gesloten voor renovatie)
Le Musée Gaumais
Euro Space Center
Houtopia
Park Sënnesräich
Minett Park

15
15
15
15
16
16
17
17
18
18

Shoppen
Designer outlet Luxembourg (McArthurglen Luxembourg)

19
19

Evenementen

20

Welkom in Lacuisine
Lacuisine is een klein dorpje in Florenville, in het hartje van de Gaumestreek. Je bent
hier in het uiterste zuiden van de provincie Luxemburg. Dat voel je van de Gaume is
meteen ook de zonnigste regio in België, vandaar haar bijnaam de Belgische provence.
We nodigen je uit om samen met ons deze prachtige streek verder te verkennen tijdens
je verblijf met deze gids.
In deze brochure delen we een aantal wandelingen, fietstochten en andere sportieve
activiteiten. Speciaal voor jou schreef motard René enkele mototochten uit. Maar je
kunt deze natuurlijk ook gerust met de auto maken. Daarnaast delen we enkele leuke
steden en andere culturele activiteiten in de buurt. We probeerden een goede mix te
zoeken tussen activiteiten voor jong en oud. In het huis zelf vind je ook nog enkele
folders en wandelgidsen. Je kunt natuurlijk ook terecht op onze blog latrottinette.be
voor een langere post per uitstap.
Deze gids en ook de blog is natuurlijk nooit echt volledig. Heb je zelf een leuke activiteit
in de buurt gevonden die we zeker moeten delen? Laat het ons even weten. Je krijgt
uiteraard alle krediet voor je vondst!
Ben je op pad en deel je graag je ervaringen met ons? Tag ons in je beelden op
Instagram, Facebook of Pinterest. In ruil verrassen wij je met een extraatje tijdens je
huidige of volgende verblijf bij la trottinette.
We wensen je heel veel plezier in de Gaume!
Maarten, Petra, Daan en Tijl

Sportieve activiteiten
Wandelingen en fietstochten
Vanuit het huisje kun je verschillende leuke wandelingen en fietstochten maken. Steek
de straat over en wandel de weg naast het bord ‘coeur de Lacuisine in. Van daaruit
wandel je recht de bossen in langs het water. Kun je al wel een afstandje aan? Dan loont
een wandeling naar de brouwerij van Orval (11 km) zeker de moeite.
Op de étagère onder de trap vind je een kaart en brochures met heel wat tips voor
zowel wandelingen als fietstochten in de buurt. De apps ViewRanger, Cirkwi en
Route4You bevatten ontzettend veel routes op verschillende niveaus. Specifiek voor
kinderen kun je ook de app Luna et les gardiens des Forêts downloaden. Deze app
bevat een aantal kortere wandelingen met opdrachten in de buurt. Nadeel is wel dat hij
data en een goed opgeladen batterij nodig heeft.

Martué
Net aangekomen of nog een beetje tijd en zin in een korte wandeling? Dan is deze
wandeling van 4 km naar Martué een aanrader. Je start voor de deur en wandelt richting
het kerkhof naar Martué. Onderweg heb je enkele prachtige zichten over het water en
de velden.
●

wandeling: https://my.viewranger.com/route/details/MjI5NzIwOQ

●

locatie: start voor de deur

●

lengte: 4 km

La Roche Pinco
Roche Pincho is een bekend uitkijkpunt over de Semois. De wandeling begint op het
kruispunt van de N85 (Rue des Iles) en de Rue Devant le Bois. Deze wandeling neemt je
mee langs de Semois en de landelijke en bosrijke omgeving van Lacuisine. De Roche
Pinco is een prachtig rotsbalkon, dat een prachtig panorama geeft over de bossen en de
meanderende rivier de Semois beneden. De wandeling gaat verder langs Chiny. Hou er
rekening mee dat je op het einde een beetje moet klimmen en dalen.
●

wandeling: https://my.viewranger.com/route/details/MjI5NzIzOA==

●

Franstalige blogpost van Ju on the Road:
https://juontheroad.com/balade-en-gaume-vers-la-roche-pinco/

●

locatie: wandel naar links op de Rue des Iles tot aan de Rue Devant le Bois. Daar
begint deze wandeling.

●

afstand vanaf la trottinette: 1,4 km

●

lengte: 5 km

Roche de l'écureuil
Je kunt deze wandeling vanaf het huis maken. Ze start ongeveer 2,5 km verderop. Je
wandelt eerst tot aan het prachtige natuurgebied Étang des Épioux. Van daaruit gaat
het door de bossen richting het uitkijkpunt aan deze Roche de l’écureil. Deze plek ligt in
de zon en het struikgewas verbergt kostbare nootjes voor de eekhoorns, vandaar de
naam. Vanaf de top van deze rots heb je een prachtig uitzicht over de Semois die aan de
voet een mooie meander vormt. De stromingen van de rivier, beïnvloed door de
aanwezigheid van het eiland, en het water van de beek van Prévôt, zijn een paradijs
voor forelvissers … Deze wandeling is iets meer dan 8 km en gemiddeld qua
moeilijkheidsgraad.
●

wandeling: https://my.viewranger.com/route/details/MjI5Nzg0OQ==

●

locatie: wandel ongeveer 2,5 km naar links op de Rue des Iles (nadien Rue de la
Forêt) richting de start van de wandeling.

●

afstand vanaf la trottinette: 2,5 km

●

lengte: ongeveer 8 km

RAVeL L165A - van Sainte-Cécile (Florenville) naar Muno
Je fietst in het hart van het Land van de Semois, één van de mooiste regio's van België,
op een RAVeL die quasi recht is. Vanuit Sainte-Cécile rijd je door een groot bosrijk
gebied met een verrassend rijke fauna. Je komt aan in Muno, een klein Ardens dorpje
aan de poort van de Gaume, met enkele geologische wonderen die uniek zijn in
Wallonië. Je kan je fietstocht hier verlengen tot aan de Franse grens. Je kunt meteen
vanuit het huis vertrekken. Rij eerst naar Florenville. Vanaf daar kun je de route richting
Sainte.Cécile volgen.
●

wandeling: https://ravel.wallonie.be/nl/home/itineraires/local/ligne-165a.html

●

locatie: Florenville (thv Multipharme) of Sainte-Cécile

●

afstand vanaf la trottinette: 3 km (tot Florenville) of 8 km (tot Sainte-Cécile)

●

lengte tussen Sainte-Cécile en Muno: ongeveer 8 km

Pont Saint-Nicolas
Deze wandeling start vlakbij de Pont Saint-Nicolas. Deze brug is een kopie van de eerste
stenen brug uit 1740 en staat op een van de mooiste plekken in de Semoisvallei. De
geschiedenis van deze brug is verbonden met die van de graven van Chiny (10de-14de
eeuw). Deze wandeling is ongeveer 3 km lang en gaat door de bossen in Chiny.
●

lees meer: https://my.viewranger.com/route/details/MjI5ODA0MA==

●

locatie: Le domaine des Epioux, Rue des Epioux, 6821 Florenville

●

afstand vanaf la trottinette: 5,5 km - 6 min met de auto

La domaine des Épioux
Dit natuurgebied ten noorden van Lacuisine bestaat uit 1.500 hectare bos en vier
kunstmatige vijvers die worden gevoed door talrijke beekjes. Dankzij de goed
aangelegde paden is het domein makkelijk toegankelijk voor fietsers en
rolstoelgebruikers. De industrie was heel belangrijk in deze regio van de 16e tot het
midden van de 19e eeuw. De vijvers zijn de laatste getuigen van dit metallurgische
verleden in de streek. Wist je trouwens dat Pierre-Napoléon Bonaparte - ja hoor, de
neef van - hier een tijdje gewoond heeft?
●

lees meer: https://www.florenville.org/fr/a-voir-mf/dans-la-commune/les-epioux

●

locatie: Le domaine des Epioux, Rue des Epioux, 6821 Florenville

●

afstand vanaf la trottinette: 5,5 km - 6 min met de auto

Sentier des Songes (Herbeumont)
Deze korte, ontspannende wandeling “tussen beek en nevel” in Herbeumont is ideaal
als je even wilt ontspannen, maar weinig tijd hebt. Je wandelt ongeveer 1,6 km over een
mooi aangelegd pad langs de Antrogne, over bruggetjes en door het bos. Het pad is
goed aangelegd en toegankelijk voor rolstoelen, kinderwagens en fietsen. Onderweg
kom je verschillende houten kunstwerken gemaakt door lokale kunstenaars tegen.
●

lees meer: https://latrottinette.be/nl/dromenpad-herbeumont/

●

wandeling op Cirkwi:
https://www.cirkwi.com/fr/circuit/43565-sentier-des-songes-entre-ruisseau-et-br
ume

●

locatie: Rue de Plannois, 6887 Herbeumont

●

afstand vanaf la trottinette: 10 km - 15 min met de auto

●

lengte: 1,6 km, ongeveer 1 uur wandelen, toegankelijk met een buggy of rolstoel
met stevige wielen

Roche à l’Appel
In het dorpje Muno, vlakbij de Franse grens vind je La Roche à l'Appel. Deze bijzondere
rotsen zijn geweldig om zien én om te beklimmen. Ze behoort tot een van de
belangrijkste natuurreservaten van de Ardennen en de Gaume. De site ziet eruit als een
chaotische opeenstapeling van enorme puddingstenen van Fépin. Ze behoort tot het
uitgestrekte bos van Muno en is een onderdeel van het immense Ardense massief. De
wandeling is pittig want je moet wat klimmen en dalen, maar het zicht maakt het echt
de moeite. Via de app Luna et les gardiens kun je ook een kindvriendelijke tour maken.

●

lees meer:
https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/la-roche-a-lappel-van-muno-een-uit
zonderlijke-natuurschat

●

locatie: Roche A L'Appel, 6820 Florenville

●

afstand vanaf la trottinette: 14,6 km - 18 min met de auto

Feeënwandeling in Etalle
Ontdek waar de feeën wonen tijdens de wandeling 'Le Trou des Fées'. Via verschillende
opdrachten verken je de zandgrotten tot wel 15 meter lang en leer je de feeën en hun
magische krachten kennen via hun opdrachten.
●

Lees meer: https://latrottinette.be/nl/feeenwandeling-etalle/

●

locatie: rue du Château Cugnon, Croix Rouge, 6760 Virton

●

afstand vanaf la trottinette: 24 km - 24 min rijden

●

lengte: De feeënwandeling is ongeveer 1,5 km lang. Je moet wel een beetje
klimmen en dalen. Het pad is niet evident met kinderwagens en rolstoelen.

RAVeL en pre-RAVeL L155 tussen Saint-Mard (Virton) en Croix-Rouge
Deze fietstocht in het hart van de ‘Lorraine Gaumaise’ start in het dorp Saint-Mard, in de
schaduw van Virton. Dit is het land van de mandenmakers en de spoorwegarbeiders.
Wanneer je de RAVeL volgt, passeer je na een paar kilometer het dorpje Ethe. Het was al
in de Middeleeuwen bekend omdat men hier het recht had om munten te slaan.
De gebouwen, die opgetrokken zijn in de typische Franse steen van de streek, geven je
een zuiders gevoel. Je passeert eerst een majestueus woud waar je kan genieten van de
eindeloze rust en stilte. Deze eindigt op een plek, die men "Croix Rouge" noemt of het «
kruispunt van de dennenbomen ». Hier kun je ook nog even de feetjes bezoeken op de
feeënwandeling.
●

Lees meer: https://ravel.wallonie.be/nl/home/itineraires/local/ligne-155.html

●

locatie: rue du Château Cugnon, Croix Rouge, 6760 Virton
OF Saint-Mard

●

afstand vanaf la trottinette: 24 km (Croix Rouge) of 32 km (Saint-Mard)

●

lengte: 14,5 km

Wandel door of langs het water in Clairefontaine
Warme zomerdag? Eigenlijk heb je geen zin om ook maar iets te doen. Maar de plage
vlakbij ben je al wat beu gezien? Deze heerlijk verkoelende wandeling langs de Eisch op
de grens tussen België (Clairfontaine) en Luxemburg (Eischen) is 40 minuten rijden,
maar je wordt wel beloond met heerlijk fris water én een mooie wandeling. De

hoogtepunten van deze wandeling zijn uiteraard dammen bouwen in de rivier, maar
ook de Rivier Millebaach, Rivier Eisch, de vroegere grenspalen en de oude stuwdam.
●

lees meer: https://latrottinette.be/nl/verfrissende-wandeling-clairfontaine/

●

locatie: Rue du Cloître, 6700 Arlon (Clairfontaine – naast ABC Dance Studio)

●

afstand vanaf la trottinette: 48,5 km - 42 min rijden

Ontdek klein Zwitserland in het Müllerthal
Wil je graag het Groot-Hertogdom Luxemburg verkennen en zit je er niet mee in om
een eindje te rijden? Maak dan zeker tijd voor een wandeling over (een deel van) het
Müllerthal Trail. Luxemburgers noemen dit stukje ook wel liefkozend ‘Klein
Zwitserland’ omwille van de prachtige bossen, grillige rotspartijen en valleien.
● lees meer: https://latrottinette.be/nl/mullerthaltrail/
● afstand vanaf la trottinette: 103 km - 1 uur 10 min rijden

Kayakken
De Semois is een ideale rivier om op te kayakken (zelfs als beginner!). Er zijn twee grote
verhuurbedrijven van kayaks in de buurt. Wij hebben zelf hele goeie ervaringen met
Kayak Chiny. Je huurt hier een kayak voor één van de drie trajecten (Chiny - Lacuisine,
Chassepierre of Florenville). Bij aankomst komt iemand van de firma jou en je kayak
ophalen en brengt je terug naar de startplek. Eén van de stopplaatsen is vlakbij het
huisje in Lacuisine. Je mag hier ook zwemmen of de kinderen laten spelen in de
speeltuin.
●

meer info: http://www.kayak-chiny.be/

Zwemmen
Plage Lacuisine
400 meter van het huis vind je de ‘plage van Lacuisine’. Hier kun je heerlijk uitrusten en
ontspannen aan de oever van de Semois. Je mag hier ook zwemmen in de Semois. Het
water wordt er regelmatig getest en behoort bij het beste in België.
●

locatie: weggetje naar het hotel ‘Beaux Rivages’, Rue des Iles 14, 6821 Florenville

●

afstand vanaf la trottinette: 400 m - 5 min te voet

La petite plage de l'Antrogne
Het "kleine strand van de Antrogne" ligt aan de samenvloeiing van de Semois en de
Antrogne, tegenover de Hostellerie van Conques.
●

meer info: https://www.herbeumont-tourisme.be/fr/loisirs/baignade

●

locatie: L'Antrogne, Rue de Plannois 22, 6887 Herbeumont

●

afstand vanad la trottinette: 11 km - 19 min met de auto

Piscine couverte du centre sportif de Jamoigne
Overdekt zwembad in Jamoigne
●

meer info:
https://www.chiny.be/sport-culture/centre-sportif-communal-de-jamoigne

●

locatie: rue du Faing 16 – 6810 JAMOIGNE

●

afstand vanaf la trottinette: 10 km - 11 min met de auto

Plage des Nawés
Dit strand ligt stroomopwaarts van de dam met dezelfde naam, waardoor het waterpeil
op zijn diepst 1 m tot 1,20 m kan worden gehandhaafd. Het terrein is voorzien van
hutten en banken. Het Nawès-strand is toegankelijk voor personen met beperkte
mobiliteit. Toegang: komend van Bertrix, neem de richting "La Garenne" bij de ingang
van het dorp, net voor de Ravel brug. Wie van Florenville komt, steekt Herbeumont over
en gaat na de brug linksaf naar beneden, naar de Nawés molen.
●

meer info: https://www.herbeumont-tourisme.be/fr/loisirs/baignade

●

locatie: La plage des Nawés (Herbeumont), 6887 Herbeumont

●

afstand vanaf la trottinette: 19 km - 21 min met de auto

Lac de Conchibois
Het meer van Conchibois ligt in Saint-Leger op 35 min rijden van Lacuisine. Tijdens de
zomermaanden (juli en augustus) mag je elke dag gratis en bewaakt zwemmen. Het
water is ook hier van uitstekende kwaliteit (Blue Label). Daarnaast is hier een cafetaria,
een skatepark en paintball. Je kunt hier ook heerlijk wandelen of barbecueën of de
openbare barbecue.
●

meer info: https://www.saint-leger.be/loisirs/tourisme/lac-de-conchibois

●

locatie: Rue du Stade 1, 6747 Saint-Léger

●

afstand vanaf la trottinette: 37 km - 35 min met de auto

Piscine de Virton
Of je nu baantjes wil trekken, ravotten in het water of uitrusten op het zonneterras: het
overdekt zwembad van Virton biedt heel wat mogelijkheden. Breng wel zeker je
badmuts mee want deze is verplicht (in de meeste zwembaden hier in de buurt
trouwens).
●

meer info: https://www.piscinevirton.be/

●

locatie: Rue des Grasses-Oies 1, 6760 Virton

●

afstand vanaf la trottinette: 29 km - 30 min met de auto

Paardrijden
Paardrijden bij Les écuries du Routy
Maak een tocht te paard door het bos van Chiny, langs de oevers van de Semois, het
domein van Epioux, de stuwdam van Vierre... Je ontdekt de streek met zijn
adembenemende uitzichten en zijn flora en fauna. Je kunt een tocht maken van
minimum twee uur of zelfs meerdere dagen, ongeacht het seizoen of je niveau van
paardrijden! Let wel, je mag pas mee op de openbare weg vanaf 12 jaar.
●

meer info: https://www.lesecuriesdurouty.com/

●

locatie: Les écuries du Routy, Rue de Neufchâteau 23, 6821 Florenville

●

afstand vanaf Lacuisine: 1,2 km

Speeltuinen
Er is een kleine speeltuin op 400 meter van het huis. Wandel hiervoor richting
Florenville. Tussen de school en het hotel ‘Beaux Rivages’ neem je het weggetje naar
links.
Minigolf en speeltuin in Florenville
Vlakbij het centrum van Florenville is een minigolf met 18 holes. Het plein is goed
onderhouden en je betaalt 3 euro per volwassene en 2 euro per kind. Naast de minigolf
is een speeltuin met picknicktafels. Je kunt er ook een drankje kopen of haalt je lunch bij
de bakker vlakbij.
●

meer info: https://www.florenville.be/evenements/minigolf

●

locatie: Rue du Miroir, 6820 Florenville-Sur-Semois

●

afstand vanaf la trottinette: 3,3 km - 5 min met de auto

Binnenspeeltuin Yoyo (Arlon)
●

meer info: https://hydrion.be/fr/enseignes/yoyo

●

locatie: Parc Comercial Hydrion, 6700 Arlon

●

afstand vanaf la trottinette: 40 km - 40 min met de auto

Klimmen en hoogteparcours
Funny Mountain (klimzaal met absurde klimpalen in Arlon)
Funny Mountain is een klimzaal waar je in plaats van op rechte muren kunt klimmen op
knotsgekke constructies, springen van paal tot paal of van een grote afglijdt. Het
klimmen is toegankelijk voor iedereen vanaf 5. Een klimgordel en eventuele helm krijg je

ter plaatse. Je klikt je vast en kunt vertrekken. Alle deelnemers moeten schone
schoenen (bij voorkeur sportschoenen) meebrengen.
●

meer info: https://funnymountain.be/nl/home-nl/

●

locatie: Rue de Grass 101, 6700 Arlon

●

afstand vanaf la trottinette:

L’Escale (klimzaal in Arlon)
Parc Steinfort Adventure (Steinfort)
Paintball Fauvillers: http://paintball-fauvillers.be/

Bowlen
Bowling Karaquillos (Saint-Marie)
●

meer info: https://wallux.com/act/bowling-le-karaquillos-etalle/contact-horaires

●

locatie: Rue de la Gare 32, 6740 Saint-Marie

Bowling 81 (Arlon)
●

meer info: http://www.bowling-81.com/

●

locatie: Rte de Longwy 599, 6700 Arlon

Mototochten
Motard René – aka onze ba – neemt je mee op drie prachtige tochten in de ruime
omgeving. De ritten zijn ideaal voor wie graag zijn tijd neemt en rustige dagtochten wil
maken. Via de app MyRoute kun je je favoriete rit ook downloaden.

Langs de Belgisch-Luxemburgse grens naar Bastogne
Deze tocht neemt je mee langs een stukje geschiedenis. Je rijdt langs de
Belgisch-Luxemburgse grens in Martelange naar Bastogne. Vind je nog een van de oude
grenspalen? Neem ook zeker even de tijd om te gaan tanken in één van de vele
tankstations op de grens. In Martelange kun je een stop maken aan Moulin Kuborn – de
oude watermolen op de Sûre, Église Saint-Martin en de oude kapel Saint-Donat.
Onderweg merk je de sporen van de hevige strijd aan het einde van de Tweede
Wereldoorlog. Heb je een beetje tijd? Dan is een bezoek aan het museum over de
tweede wereldoorlog in Bastogne een aanrader. Of slenter even rond in deze gezellige
stad. Even ontsnappen aan de drukte kan in het Parc naturel Haute Sûre Forêt D’Anlier.
Er zijn verschillende wandelingen langs je route.
●

route: https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/5155406

Rij langs de Semois en de Maas richting Givet
Rij naar het prachtige Givet net over de grens met Frankrijk. Givet ligt in het hart van de
Franse Ardennen. Dit stukje Frankrijk was ooit Waals en dat hoor je nog in het lokale
dialect. Hier stroomt de Maas België in. De rotsen rondom het dal zijn er spectaculair.
Natuurgebied la Réserve naturelle nationale de la pointe de Givet op de Belgisch-Franse
grens is dan ook een ideale plek om even te bekomen van je tocht. Het is met zijn 354
ha ook een van de grootste natuurgebieden in de streek.
●

route: https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/5155028

Door de wijngaarden naar Reims
Halverwege Luxemburg en Parijs ligt het prachtige stadje Reims. De stad is vooral
bekend voor haar kathedraal, champagne en prachtige architectuur. Reims herbergt
heel wat mooie stadsparken. Ze zijn mooi onderhouden, goed aangelegd en dus ideaal
om te picknicken en even te bekomen van je rit. Maar ook de weg er naartoe, langs de
uitgestrekte natuur en de wijngaarden, is de fenomenaal.
●

route: https://www.myrouteapp.com/nl/social/route/5155167

●

blogpost: https://latrottinette.be/nl/mototocht-reims/

Steden in de buurt
Florenville
Lacuisine maakt deel uit van het stadje Florenville. Hier kun je heerlijk fietsen,
wandelen en tafelen. Of zoals ze het hier zo graag zeggen: de Gaumse cultuur in al
zijn facetten opsnuiven. Enkele hoogtepunten zijn de O.L.V Hemelvaart kerk en zijn
belvedère. Hier krijg je een uitzicht over de regio vanop de 50 meter. Paysalia is een
regionaal landschapscentrum in de tourist info van Florenville. Je ontdek hier de
typische landschapskenmerken van de regio, op een interactieve en ludieke manier.
Of maak eens een tocht met een paardenkoets of huifkar mer Les Voituriers de la
Semois.
● meer info: https://bit.ly/3wxZLzt
● afstand vanaf la trottinette: 2,5 km

Chassepierre
Chassepierre is eigenlijk een dorp in de buurt, maar het staat wel bekend als een
van de mooiste dorpen van België en verdient dan ook een eervolle vermelding. Het
dorpje is heel erg gekend om zijn straatkunstenfestival met meer dan 50 circus- en
straatartiesten eind augustus. Chassepierre is gelegen in een meander van de
Semois en bekoort je meteen met zijn idyllische omgeving en zijn oude landelijke
huizen. Flaneer door de steegjes en bewonder de kerk, de oude banmolen, een
oude wasplaats…
● meer info: https://www.chassepierre.be/nl
● afstand vanaf la trottinette: 5 km - 8 min met de auto

Bouillon
Bouillon is misschien de meest toeristische stad in de buurt en is zeker een
bezoekje waard. De stad staat bekend om het middeleeuwse Kasteel dat ver boven
de stad uittorent. Je kunt het Kasteel bezoeken overdag of tijdens een van de vele
nocturnes. Vanaf de ‘Tour d’Autriche’ krijg je een prachtig uitzicht op de rivier de
Semois en de lager gelegen delen van de stad. Er is ook een show met roofvogels in
de zomermaanden. Ook heel leuk is een wandeling maken door de stad of
picknicken naast de Semois of een zwanenbootje huren. Je kunt er ook de
plaatselijke brouwerij van Bouillon of de Archéoscope, waar je mee wandelt in de

voetsporen van de kruisvaarders, bezoeken. Combineer je graag een aantal
bezienswaardigheden? Dan is de Bouillon City Pass misschien wel de moeite.
● meer info: https://www.bouilloninitiative.be/city-pass-bouillon
● tips over Bouillon: http://bit.ly/2M5tOKm
● over het kasteel:
https://latrottinette.be/nl/fakkeltocht-door-het-kasteel-van-bouillon/
● afstand vanaf la trottinette: 27 km - 24 min met de auto

Sedan
Sedan is een Franse stad op 36 min rijden van Lacuisine. De stad staat vooral bekend
om het Kasteel van Sedan, het grootste militaire fort van Europa. Dit is dan ook dé
bezienswaardigheid van de stad. Daarnaast is de Saint Charles kerk zeker de moeite
waard. In de directe omgeving kun je ook hele mooie wandelingen en fietstochten
maken.

● afstand vanaf la trottinette: 46 km - 36 min met de auto

Bastogne
Bastogne (of Bastenaken) is heel erg bekend om de wielerklassieker
Luik-Bastenaken-Luik. De stad speelde ook een belangrijke rol in de laatste
maanden van de Tweede Wereldoorlog. Toen werd de stad omsingeld door de
Duitsers en grotendeels verwoest. Toch wisten de Amerikanen de stad in handen te
houden en zo een strategisch voordeel te behouden. In het War Museum Bastogne
herbeleef je deze bloedstollende dagen dankzij de getuigenissen van 4
hoofdpersonages. Maak je bezoek aan het museum af met een wandeling door het
centrum van deze prachtige stad. Bierliefhebber? Proef dan zeker het biertje
Airborne tijdens je uitstap (of neem het mee uit de museumshop om ‘s avonds van
te genieten).
● lees meer:
https://www.luxembourg-belge.be/nl/ontdekken/toppers/bastogne.php
● afstand vanaf la trottinette: 50 km - 38 min met de auto

Arlon
Arlon – Arel in het Luxemburgs – is met haar 29.000 inwoners een klein maar gezellig
stadje en meteen onze thuisstad. Samen met Doornik en Tongeren behoort ze tot de
oudste steden van België. Zo vind je hier nog resten van de vroegere Romeinse stad

Orolaunum terug. Andere trekpleisters zijn de bron van de Semois, de Belvédère en de
Sint-Donatuskerk op de top van de Knippchen, de Joodse begraafplaats en het kasteel
van Barnich. De stad heeft ook een eigen bier: de ARAmiss.

● onze nieuwe thuis: https://latrottinette.be/nl/bienvenue-dans-le-quartier/
● 5 x lunch in Arlon: https://latrottinette.be/nl/5x-lunchen-in-arlon/
● afstand vanaf la trottinette: 38 km - 40 min met de auto

Luxemburg (hoofdstad van het Groothertogdom Luxemburg)
Luxemburg is een uurtje rijden, maar wel een hele leuke culturele uitstap tijdens je
verblijf in Lacuisine. Nergens anders in Europa vind je een stad die zoveel culturen en
talen op zo’n kleine oppervlakte terug. Zo spreekt elke Luxemburger alleen al vlot Frans,
Duits en Luxemburgs en meestal ook een mondje Engels en dan zijn er uiteraard nog de
vele expats die er wonen en werken. Zowel de vesting als de oude stad maken sinds
1994 deel uit van het UNESCO-wereldcultuurerfgoed. Maak tijdens je dag zeker een
wandeling door de oude binnenstad en wandel onder de Adolfbrug door. Kom je met
kinderen? Dan is een stop in de speeltuin aan Monterrey absoluut de moeite waard.
Zeker op een warme dag dankzij de heerlijk verkoelende waterspeeltuin. Wist je
trouwens dat het openbaar vervoer gratis is in heel het Groothertogdom? Parkeer je
dus gerust buiten de stad en leg het laatste deel per bus af. Veel grote parkings buiten
de stad zijn gratis in het weekend.

● lees meer: https://www.visitluxembourg.com/nl
● afstand vanaf la trottinette: 68 km - 55 min

Marche-en-Famenne
Marche-en-Famenne is tweede grootste stad van de provincie Luxemburg. De stad is
minder bekend, maar wel de moeite voor een daguitstap. Net als in Arlon, hadden de
Romeinen hier een nederzetting. In het stadscentrum vind je hier heel wat
herinneringen van terug. Daarnaast staan er eeuwenoude kerken, schitterende
handelshuizen en mooie vakwerkhuizen. Wij plannen binnenkort een dagtrip naar deze
stad en houden je op de hoogte via onze blog.
●

tips van Luxembourg-Belge: https://bit.ly/2T7OwQJ

●

lees ook: https://ardennen.nl/steden/marche-en-famenne/

●

afstand vanaf la trottinette: 73 km - 55 min met de auto

Musea en andere attracties
Abdij Notre-Dame d'Orval
De Abdij Notre-Dame d'Orval is een cisterciënzerabdij in het Belgische dorp
Villers-devant-Orval, een deelgemeente van Florenville in de provincie Luxemburg. De
abdij vestigde zich in 1132 in de Gaumestreek. Het klooster is bekend om zijn
geschiedenis en geestelijk leven, maar ook om zijn trappistenbier (Orval) en typische
Abdijkaas.
●

meer info: https://www.orval.be/nl/

●

tip: combineer je bezoek aan de brouwerij met een fietstocht:
https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/nl/doen-zien/wandelen-fietsen/op-2wielen/met-de-fiets/circuit/la-boucle-de-l-orval_TFOCIR48572.php#cdf_id_circuit=
48572

●

locatie: Orval, n°1, 6823 Villers-devant-Orval

●

afstand vanaf la trottinette: 11 km - 11 min met de auto (of een ideale
wandeling!)

Leisteenmijn van Bertrix - Au coeur de l’Ardoise
Daal af in de Ardense ondergrond en ontdek het wonderbaarlijke werk van de
"scailtons", de Ardense mijnwerkers. Ontdek de gigantische, met explosieven
gecreëerde zalen van 8000 m3, de galerijen, rails en wagentjes die nog getuigen van het
grotendeels vergeten, maar toch glorieuze industriële verleden.
●

meer info: http://www.aucoeurdelardoise.be/nl

●

locatie: Au Coeur de L'Ardoise, Rue du Babinay 1, 6880 Bertrix

●

afstand vanaf la trottinette: 18 km - 16 min met de auto

Kasteel van Herbeumont
Het Kasteel van de graven van Herbeumont is een kasteelruïne in het dorpje
Herbeumont. De ruïne staat boven op steile heuvel van leisteen en werd in 2010
gerenoveerd. De oorspronkelijke middeleeuwse burcht werd opgetrokken naar het
model van Filips II van Frankrijk: een trapeziumvormig plan met zeven hoektorens,
waaronder de machtige donjon verbonden door courtines met een grote binnenplaats.
In de 16de eeuw was het kasteel toe aan dringende aanpassingswerken wegens de
ontwikkelingen in artillerie: een bedding voor de kanonnen, meer beschutte torens en
hoekpaviljoenen. Vanaf 1545 werd Herbeumont geïntegreerd bij de Terres wallonnes,
de westelijke satelliet van de Keizerlijke vorstendommen.

●

meer info: https://www.herbeumont-tourisme.be/nl/ontdekkingen

●

Kasteel van de graven van Herbeumont, Rue du Château, 6887 Herbeumont

●

afstand vanaf la trottinette: 18 km - 18 min met de auto

Parc animalier de Bouillon
Het dierenpark van Bouillon biedt een thuis aan ruim 500 dieren en 90 diersoorten van
alle continenten. Oorspronkelijk vond je hier vooral streekeigen wild zoals herten,
moeflons, everzwijnen en vossen, maar tegenwoordig zijn er ook ingevoerde soorten
zoals kangoeroes, wolven, lynxen, tijgers, kamelen en bizons te zien. Er is ook een
restaurant en grote speeltuin vlak naast de inkom van het dierenpark.
●

meer info: https://www.parcanimalierdebouillon.be/nl/

●

locatie: Chem. de Chanteraine, 6830 Bouillon

●

afstand vanaf la trottinette: 27 km - 26 min met de auto

Musée des Celtes (tijdelijk gesloten voor renovatie)
Het Keltisch Museum is gehuisvest in een voormalige pastorie. De tentoonstelling volgt
het spoor van de archeologen die de tentoongestelde voorwerpen hebben ontdekt. Veel
aspecten van het Keltische dagelijkse leven komen aan bod: kleding, huisvesting,
gereedschap, handel, begraafpraktijken, en meer… Je rond je rondleiding af met een
overzicht van de erfenis van de Kelten en de misvattingen over hen.
●

meer info: https://www.museedesceltes.be/

●

locatie: Pl. Communale 1, 6800 Libramont-Chevigny

●

afstand vanaf la trottinette: 30 km - 27 min met de auto

Le Musée Gaumais
Het Musée gaumais of Musée de Virton is een streekmuseum in de Belgische stad
Virton. Het museum werd geopend in 1939 in het voormalig recolettenklooster (17e
eeuw). De collectie van het museum toont de geschiedenis van de streek van de Gaume,
met onder andere een archeologische collectie en schone kunsten. In 1992 kwam er
een nieuwe vleugel bij en in 2020 werd het curiositeitenkabinet werd teruggebracht in
de staat van de 18e eeuw.
Onder de noemer Musées de Gaume zijn verschillende musea in de Gaumestreek
samengebracht onder een juridische structuur: Musée de Virton, Musée lapidaire et du
Parc archéologique de Montauban (1958), Musée de la Vie paysanne à Montquintin
(1965) en Musée d’histoire militaire de Latour (1969).
●

Meer info: http://www.museesgaumais.be/

●

Locatie: 38-40 rue d'Arlon, 6760 Virton

●

Afstand vanaf la trottinette: 30 km - 30 min met de auto

Le poirier du loup - wijn uit de Gaume
Dankzij het milde(re) klimaat en de uitzonderlijke hoeveelheid zon is de Gaume ideaal
voor wijnbouw. Zin om een lokaal wijntje te proeven? Dan ben je bij Le poirier du loup
aan het juiste adres. Sinds 1990 vind je in Torgny, het zuidelijkste dorp van België
wijnstokken met pinot noir, auxerrois, chardonnay en pinot blanc op de hoogten van
Torgny, het zuidelijkste dorp van België. Het gunstige microklimaat en de cuesta met
zijn klei-kalkachtige Bajociaanse bodem zijn ideaal voor deze wijn. De activiteiten van de
wijngaard worden volledig beheerd door vrijwilligers. Ze dienen ook als educatieve en
opleidingssteun voor het sociaal-professionele integratie- en opleidingscentrum "La
Toupie" in Aarlen. Je kunt de wijnmakerij en de wijngaard elke eerste zaterdag van de
maand te bezoeken na inschrijving via lepoirierduloup@gmail.com. Het bezoek duurt
ongeveer 2u30.
●

meer info: www.vignoblelepoirierduloup.be

●

locatie: Chem. de la Montagne 13, 6767 Rouvroy

●

afstand vanaf la trottinette: 36 km - 36 min met de auto

Euro Space Center
In het themapark Euro Space Center ontdek je én ervaar je van alles over ruimtevaart
en het heelal. Het themapark Euro Space Center is een avontuurlijk uitstapje waar het
hele gezin iets van opsteekt. Een ideale daguitstap bij slecht weer.
●

meer info: https://www.eurospacecenter.be/nl/

●

locatie: evant les Hêtres 1, 6890 Transinne

●

afstand vanaf la trottinette: 48 km - 35 min

Houtopia
Onze 5 zintuigen zijn onze 5 ramen op de wereld. Maar hoe werken ze? Wat kunnen we
doen als één van hen niet meer werkt? Kunnen onze zintuigen ons bedriegen? Je
ontdekt het samen met je gezin in Houtopia, een recreatief en pedagogisch centrum
gewijd aan de ontdekking met je 5 zintuigen. De binnenruimte bevat verschillende
activiteiten, ervaringen en proeven. Buiten is een grote speeltuin, met een avontuurlijk
parcours dat je naar de andere kant van de rivier brengt. Durf jij op de meer dan 30
meter lange glijbaan?
●

meer info: https://www.houtopia.be/nl/

●

locatie: Houtopia recreation center, Pl. de l'Eglise 17, 6660 Houffalize

●

afstand vanaf la trottinette: 68,5 km - 47 min met de auto

Park Sënnesräich
Kijken, horen, aanraken, ruiken en proeven: rondom deze 5 zintuigen biedt het
vrijetijdscentrum zijn bezoekers een veelzijdig aanbod. In de zaal van de 5 zintuigen
ontdekken kinderen op een speelse maar praktijkgerichte manier gewezen hoe onze
zintuigen functioneren. Buiten is er een groot park, een speeltuin en een labyrinth waar
ook oudere bezoekers vast iets aan zullen hebben.
●

https://www.sennesraich.lu/

●

locatie: Park Sënnesräich, 30 Duarrefstrooss, 9762 Wincrange, Luxemburg

●

afstand vanaf la trottinette: 72 km - 55 min met de auto

Minett Park
Vandaag de dag kun je je moeilijk voorstellen dat het vreedzame, kleine dal Fond-de-Gras
ooit één van de belangrijkste mijnbouwgebieden vormde. In de jaren zestig werd deze site
gesloten. Het Minett Park Fond-de-Gras toont je 100 jaar industriële geschiedenis. De
stoomtrein 1900 verbindt Pétange met Fond-de-Gras, zoals ooit rond de eeuwwisseling. De
trein “Minièresbunn” neemt je dan weer mee vanaf Fond-de-Gras naar het mijnbouwplaatsje
Lasauvage tot aan Saulnes (F), met een deel van het traject door een oude mijn.
● meer info: https://minettpark.lu/
● locatie: Fond-de-Gras, 2, Fond-de-Gras, 4576, Luxemburg
● afstand vanaf la trottinette: 65,5 km - 57 min met de auto

Shoppen
Zin om te gaan shoppen? In het centrum van Florenville vind je enkele leuke winkels.
Ook Hydrion in Arlon en shoppingcenter Cora verzamelen heel wat grote ketens op één
plek. Je echt laten gaan die je dan weer in het centrum van Luxemburg. Hier vind je een
leuke mix van grote ketens en originele winkeltjes. Je vindt er ook heel wat
mogelijkheden voor een drankje en hapje tijdens of na je lange dag..

Designer outlet Luxembourg (McArthurglen Luxembourg)
Dit shopping village huisvest outlet winkels van bekende ketens zoals Nike, Diesel, Only,
Guess, Garcia,... noem maar op. Naast kleren kun je hier ook huihoudapparatuur en
andere accessoires kopen. Je honger stillen doe je bijvoorbeeld met churros van de
foodtruck of bij Crêpes et co waar je je eigen pannenkoek kunt samenstellen met zoet
of hartig beleg..
●

meer info:
https://www.mcarthurglen.com/outlets/en/be/designer-outlet-luxembourg/

●

locatie: Designer Outlet Luxembourg, Rue d'Arlon 199, 6780 Messancy

●

afstand vanaf la trottinette: 49 km - 40 min met de auto

1.

Evenementen

Lichtfestival Lacuisine
Carnaval
Middeleeuwse feesten Bouillon - eind juli-begin augustus
Braderie Florenville
Straatkunstenfestival Chassepierre - eind augustus

Chassepierre is heel erg gekend om zijn straatkunstenfestival met meer dan 50
circus- en straatartiesten. Het is een jaarlijks event eind augustus.
Schueberfouer Luxemburg (eind augustus)
De Schueberfouer is met zijn ruim 4 hectare de grootste kermis in Luxemburg en
omstreken. De kermis is een jaarlijks event van eind augustus tot begin september. De
Schueberfouer biedt naast amusement ook een mix van traditie en gastronomie. Zo kun
je er onder andere de Gromperekichelcher - typisch Luxemburgse
aardappelpannenkoekjes - proeven.
●

Data:
20 augustus 2021 en eindigt op 8 september 2021 (aangepaste editie)
19 August 2022 - 7 September 2022 (elke dag 14 tot 1 uur)

●

Meer info:
https://www.vdl.lu/en/visiting/leisure-and-recreation/festivals-fairs-and-events/sc
hueberfouer-old

●

Locatie: Champ du Glacis, Limpertsberg

●

Afstand vanaf la trottinette: 69 km - 55 min met de auto

Aardappelfeesten
Kerstmarkt in Florenville - eind november - begin december

We wensen je een ontzettend fijn verblijf toe!

# deel je ervaringen
@latrottinette.be
@latrottinette.be
+32 498 05 15 38
petra@latrottinette.be
www.latrottinette.be

