
 
 

SPOORWANDELEN IN 

WALLONIË 

Zaterdag 3 t/m zaterdag 10 september 2022 

 

Dag 1: zaterdag 3 september 

De reis begint in Maastricht in de boemel van 11.18 uur naar Liège Guillemins (Luik). Hier 

stappen we over op een andere stoptrein die ons naar Marche-les-Dames brengt voor de 

eerste wandeling van 8,2 kilometer met 182 meter stijgen en dalen. De hellingen zitten 

in de eerste vijf kilometer die ons naar een 

prachtig uitzichtpunt boven de Maas voeren. De 

laatste drie kilometer lopen we volmaakt vlak 

tussen de spoorlijn en de rivier terug naar Mar-

che-les-Dames waar we het eerste diner van de 

reis nuttigen, alvorens we doorrijden naar Na-

mur (Namen). Op zevenhonderd meter van het 

station ligt het Ibis Hotel Namur Centre *** 

waar we drie nachten doorbrengen. 

 

Dag 2: zondag 4 september 

Na de inspanningen van gisteren heb je recht op 

een vrije dag en dat is deze zondag dan ook. 

Ontdek Namur – de hoofdstad van het Waalse 

gewest – door te struinen door de sfeervolle 

straatjes of neem de kabellaan naar de hoogge-

legen citadel. Hier heb je een mooi uitzicht over 

de stad en zie je hoe de Sambre in de Maas 

stroomt. In Namur rijdt geen tram, maar liefheb-

bers van het stadsrailvervoer kunnen desgewenst uitwijken naar Charleroi. 

 

Dag 3: maandag 5 september 

Uitslapen is er vandaag niet bij, want we gaan zuidwaarts: eerst per trein naar het toeris-

tische Dinant, waar het op maandagochtend met de drukte wel mee zal vallen. De vrije 

uren kunnen besteed worden aan een bezoek aan de markante Onze-Lieve-Vrouwe-Kerk 



 
 

die tussen de Maas en de achtergelegen 

rotspartij boven de stad uittorent. De rots 

kan met de funiculaire bedwongen worden, 

maar het opwarmen van de beenspieren kan 

hier natuurlijk ook. Daar heb je ’s middags 

profijt van als we vanuit Gendron-Celles de 

tweede wandeltocht ondernemen in de Ar-

dennen. Met 10,2 kilometer is dit de langste 

van de hele reis (we zeiden toch het mee 

zou vallen?) en met 265 meter stijgen en da-

len ook de inspannendste. De blik vanaf het uitzichtpunt na 4 kilometer op de spoorbrug 

over de Lesse bij Chaleux is echter alleszins de moeite waard. Na terugkomst in Gendron-

Celles staat een welverdiend avondmaal klaar alvorens we weer terugrijden naar Namur 

voor de laatste overnachting in deze plaats. 

 

Dag 4: dinsdag 6 september 

Dinsdag is railfietsdag! De bus haalt ons op 

bij het hotel en brengt ons naar het Rail-

bikecenter Warnant, waar we met 4-per-

soons railfietsen vertrekken naar Ma-

redsous. Hier bezoeken we de gelijknamige 

abdij en gebruiken we de lunch. Na de re-

tourrit brengt de bus ons naar het station van Namur en vervolgen we onze reis via Char-

leroi naar Mons (Bergen), waar we Hotel Lido **** op 1400 meter van het station (bus-

halte voor de deur) voor vier nachten hebben geboekt. ’s Avonds dineren we gezamenlijk 

in deze fraaie stad.  

 

Dag 5: woensdag 7 september 

Een klassieke NVBS-excursiedag met een 

bezoek aan een museumlijn en wel de 

Chemins de Fer à Vapeur des 3 Vallées 

tussen Mariembourg en Treignes. De 

heen- en terugreis gaat per reguliere 

NMBS-trein via Charleroi. Op het muse-

umtraject van 14 kilometer rijden we met een eigen stoomtrein (loc SACM) en organise-

ren we fotostops; aan het eindpunt in Treignes bezoeken we het spoorwegmuseum van 

de CFV3V. Een lunchpakket gaat mee naar de Trois Vallées. 



 
 

Dag 6: donderdag 8 september 

Ter afwisseling een vrije donderdag, die 

benut kan worden om Mons – de hoofd-

stad van Henegouwen – - beter te leren 

kennen. Het is zonder twijfel een van de 

mooiste Waalse steden en het gezellige 

centrum en de vele voetgangersstraten 

nodigen dan ook uit tot flaneren. Raillief-

hebbers zouden een bezoek aan Brussel of 

Charleroi kunnen overwegen of de voor reizigersvervoer gereactiveerde grenslijnen naar 

Maubeuge en Aulnoye in Frankrijk kunnen bezoeken.  

 

Dag 7: vrijdag 9 september 

Ook de tramliefhebbers worden 

op deze reis niet vergeten en 

daarom rijden we per trein van 

Charleroi naar Lobbes, het hart 

van het Henegouwse trammu-

seum ASVi. Hier wordt de ziel 

van de Belgische buurtspoorwe-

gen levend gehouden en we ver-

kennen het tramnet met twee 

eigen trams. De tramcollectie en het museum worden bezocht en voor een lunch wordt 

gezorgd. Omdat het de laatste volledige dag in Wallonië is eindigen we deze vrijdag met 

een afscheidsdiner in een restaurant in Mons. 

 

Dag 8: zaterdag 10 september 

Nog een laatste wandeling voordat 

we huiswaarts keren. In de ochtend 

rijden we per trein naar het ten 

noorden van Mons gelegen Erbisœul 

om terug te wandelen naar Mons in 

een licht glooiend en bosrijk gebied. 

De wandeling is circa 10 kilometer 

lang en bevat een laatste lunch. ’s Middags reizen we vanuit Mons via Brussel terug naar 

Breda, aankomst 18.18 uur. 

 



 
 

DE REISSOMMEN 

Gedeelde tweepersoonskamer: € 895 Eenpersoonskamer: € 1225 

Toeslag niet-leden: € 50 

In de reissom is begrepen: alle vervoer van Maastricht tot Breda • logies met ontbijt • 

de vermelde excursies • vier diners en vier lunches • reisleiding door Ronald Bokhove • 

een gezellige reünie • deelname aan het SNE-annuleringsfonds 

Boeken kan tot 30 juni 2022 door het overmaken van de reissom via 

https://www.nvbs.com/reizen/product-category/meerdaagse-reizen/ 

wandelen-wallonie/ 

 

INTERESSANTE LINKS 

Website Belgische spoorwegen NMBS: https://www.belgiantrain.be/nl 

Spoorkaart België: https://cdn.belgiantrain.be/-/media/images/travel-info/leaflets/net-

work-map-

large.ashx?la=nl&hash=D9061AEB6128C0A7FA58238F9C899D6BA0FAD648&_ga=2.495

86788.336713561.1654441800-1115368609.1643833831 

Toeristische informatie Wallonië: https://walloniebelgietoerisme.be/nl/ 

Toeristische informatie Namur: https://walloniebelgietoerisme.be/nl/content/dienst-

voor-toerisme-van-namen 

Toeristische informatie Mons: https://www.visitmons.nl/ 

Railfietsen Warnant – Maredsous: https://draisines.online/index.php/nl/home-nl/ 

Chemins de Fer à Vapeur des 3 Vallées: https://site.cfv3v.eu/site/?lang=nl_nl 

Henegouwse trammuseum ASVi: https://www.asvi.be/nl/index/index.htm 

STICHTING GARANTIEFONDS REISGELDEN (SGR)  
De Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij SGR. Binnen  

de grenzen van de SGR-garantieregeling valt deze reis onder de garantie van  

SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn voor- 

uitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de 

overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede 

het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen 

voor de terugreis. 

PROGRAMMAVOLGORDE VOORBEHOUDEN 

Omdat we het liefst wandelen bij droog weer is het niet uitgesloten dat de wandelingen 

en de vrije dagen omgewisseld worden als de weersverwachting hiertoe aanleiding 

geeft. Houd daar dus rekening mee met de invulling van de vrije tijd. 
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