Stadswandelroute: BOUILLON
Bouillon, natuur- en monumentenwandeling
Deze wandelroute laat je kennismaken met de rijke
geschiedenis van Bouillon en de prachtige natuur. Starten doen
we aan de moderne Archéoscope, waar je Godfried van
Bouillon op een unieke manier leert kennen. Om de prachtige
ligging van Bouillon beter te zien, moeten we uiteraard een
beetje klimmen. Deze wandelroute brengt je naar drie
uitzichtspunten die je de meander waarin Bouillon ligt, duidelijk
laten zien. Na de afdaling staat een bezoek aan het grote
kasteel op het programma. Ook daar kan je de stad vanuit de
hoogte bekijken. Eindigen doen we in het Musée Ducal, dat je
de geschiedenis van Bouillon brengt.
 Afstand: 3,6 km
 Vertrek en einde: Quai des Saulx, Bouillon
 Aard: stads- en natuurwandeling
 Wegdek: verharde en onverharde steile wegen
 Reliëf: sterk hellend buiten het centrum
 Toegankelijk voor rolwagens: neen
 Bewegwijzering: geen, zie beschrijving en kaart
 Toeristische dienst: www.bouillon-tourisme.be
Tips en bemerkingen
 Neem een combiticket bij je bezoek aan de Archéoscope. Met dit voordelige ticket kan
je de drie musea (Archéoscope, kasteel en Musée Ducal) bezoeken.
 De wandeling, gecombineerd met een bezoek aan de drie musea en de kerk, neemt
een ganse dag in beslag. Je dient dan ten laatste om 11.00 uur te starten en best niet
uitgebreid te tafelen 's middags.
 Na de afdaling zal je wellicht dorst hebben. Drankgelegenheden genoeg uiteraard,
maar misschien koop je liever een flesje aan een lage prijs? Eenmaal over de brug in
het centrum zal je aan je linkerhand een drankwinkel zien (Le Marché de Nathalie) waar
je gekoelde dranken kan kopen. Automaten zijn er niet in de stad.
 Wandelschoenen zijn zeker aan te bevelen bij vochtig weer. Met open schoenen is de
wandeling te gevaarlijk, maar met gewone gesloten schoenen die stevig zitten is ze bij
droog weer best doenbaar.
 Om deze wandeling volledig te kunnen uitstappen, heb je een goede fysieke conditie
nodig, omdat de klimpartijen steil zijn. Ze zijn niet erg lang, maar op de stijgende
stukken zijn er geen bankjes voorzien. De beste uitzichtspunten zijn die tussen 1 en 2
op de kaart, en net voorbij nummer 3. Je hoeft dus niet de lange klim naar nummer 4
te doen. Houd er wel rekening mee dat het bij warm weer behoorlijk heet is op de
wandelroute naar de uitzichtspunten. Je wandelt immers op leisteen, en er is weinig of
geen wind.
 Bij de startplaats van de wandelroute zijn er maar een paar parkeerplaatsen. Soms is
het noodzakelijk de andere oever te kiezen (Quai du Rempart)
 Aan de startplaats is ook de toeristische dienst gelegen. Je kunt daar een kaart kopen
met alle wandelroutes van de Semoisvallei. Deze kaart is echter niet geschikt als je
een wandeling wilt maken rond de meander van de stad. Ook de kaart in de gratis
brochure van Bouillon is totaal onvoldoende en zelfs onjuist. Daarom is onze kaart vrij
gedetailleerd.
 Wie absoluut geen helling op kan wandelen, kan met de auto tot boven bij het kasteel
komen. De wegen zijn breed genoeg, en boven is er een parking. Volg hiervoor de
pijlen ‘Château Fort’.

Hotel Cosy Bouillon I Rue au-dessus de la Ville 23 I B-6830 Bouillon

Tel.: + 32 (0) 61 460 462 I Fax: + 32 (0) 61 468 074 I E-mail: info@hotelcosy.be

Stadswandelroute: BOUILLON
> Legende:

= wegwijzer

= bezienswaardigheid

ROUTEBESCHRIJVING
Vanaf de Archéoscope en de toeristische
dienst stap je naar de rotonde (het pleintje)
aan het Hotel de la Poste. Met je rug naar dit
hotel steek je het plein schuin over en begeef
je je naar de rechterhoek (zie kaartje). Neem
daar de steile straat. Net voor de steile weg
neem je rechts de trap (gelegen in een
inham); dit is de 'Sentier du Moniquet'. Nu
volgt er een kort steil pad die je meteen een
mooi panorama geeft. Eenmaal boven ga je
naar links. Volg deze weg tot op het einde.
Archéoscope
Via een indrukwekkende combinatie van muziek, speciale effecten en audiovisuele technieken
kom je alles te weten over de missie van Godfried van Bouillon aan het hoofd van de eerste
kruistocht. De geboden informatie is tegelijkertijd leerrijk en genuanceerd. Er is niet alleen
aandacht voor de activiteiten van het invasieleger uit West-Europa, maar ook voor de bijdragen
die de Arabische wereld leverde aan de Westerse beschaving. Beslist een aanrader !
Dit prachtige museum is ondergebracht in het oude klooster van de Zusters van het Heilig
Graf. Bij het traject door het museum kom je langs hun oude gerestaureerde kamers en zie je
foto's van hoe het er vroeger allemaal uitzag. Meer info op www.archeoscopebouillon.be
Bij het kruispunt ga je naar links en na 100 meter naar rechts (de weg die naar beneden loopt).
Aan het kruispunt met de Route de Palliseul stap je naar links om onmiddelijk rechts de
smallere weg te volgen die parallel loopt. Dit geeft je een beeld van het echte Bouillon.
Aan huisnummer 36 neem je de trap tot helemaal bovenaan. De trap versmalt wat en soms
woekert het onkruid, maar ga toch verder tot je helemaal boven bent. Op het pad neem je ook
het gedeelte dat klimt. Al gauw bereik je het tweede uitzichtspunt van deze wandelroute. Het
ligt op een leisteenrots. Van daaruit klimmen we verder tot op de top (opgelet, dit is een zware
klimpartij). Je ziet aan de top een afrastering met prikkeldraad.
Ga nu naar links, naar beneden. Zo’n 30 meter verderop is er links nog een uitzichtpunt
(beperkt zicht in de zomer). Stap nu zo’n 300 meter verder op een relatief vlak pad. Daarna
krijg je nog een korte en zachte klim te verwerken. Ga onmiddellijk daarna naar links. Het pad
is moeilijk zichtbaar door de vele bladeren. Het loopt zigzaggend naar beneden en is soms
zeer steil met risico op uitglijden. Aan een T-kruispuntje van paden (met een dikke boom) ga
je naar links.
Op de asfaltweg aan de oever sla je linksaf, naar de brug toe.
Aan de rechterhand zie je het bastion van de Dauphin. Wie nog wat langer langs de Semois
wil wandelen, kan rechts het pad volgen, het klimt nog een paar meters naar boven. Met het
kaartje zie je aan welke kant van de stad je dan terechtkomt.

Hotel Cosy Bouillon I Rue au-dessus de la Ville 23 I B-6830 Bouillon

Tel.: + 32 (0) 61 460 462 I Fax: + 32 (0) 61 468 074 I E-mail: info@hotelcosy.be

Stadswandelroute: BOUILLON
Over de brug naar rechts volg je de eerste links mee
naar boven. Stap even de Sint-Peter- en Pauluskerk
binnen en vervolg daarna je weg. Opvallend in de kerk
zijn de moderne glasramen, waarvan sommigen nog
klassieke heiligenafbeeldingen bevatten. Ook de
kruisweg is bijzonder en vormt een mooi geheel met de
glasramen.
Als je de kerk uit komt, ga je naar links en volg je de pijl
'Château-Fort'. Sla op het einde linksaf; zo kom je aan
de toegang en parking bij het kasteel.
Kasteel
Voor het kasteel van Godfried van Bouillon - of wat er
nog van overblijft - moet je een klimpartij overhebben.
Het loont wel de moeite en boven krijg je ook nog eens
een roofvogelspektakel (van maart tot oktober - onder
voorbehoud). Het bezoek verloopt via een
uitgestippeld parcours (er is een gidsje in het
Nederlands verkrijgbaar, dat ca. 1 euro kost), zodat je
je een beeld kunt vormen van hoe het eruitgezien heeft
en waarvoor het werd gebruikt. Aan de verre oorsprong
van het kasteel van Bouillon liggen waarschijnlijk adellijke families die elders op de loop gingen
voor de Noormannen. Eeuwenlang werden er verbouwingswerken aan het kasteel uitgevoerd,
tot in 1892, toen eerder gebouwde Hollandse kazernes vernietigd werden. Net voor halfoogst
(Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart) vindt in het kasteel en in het stadscentrum een middeleeuws
feest plaats, met uiteenlopende activiteiten in middeleeuwse stijl: boogschutters,
kunstenmakers, een middeleeuwse boerderij, mime- en kluchtspelers, aangepaste gerechten,
enz. Meer info vind je op www.bouillon-tourisme.be
Bij het verlaten van het kasteel neem je de kleine trap rechts (net voor de parking). Deze brengt
je langs het kasteel.
Voor hen die naar het Musée Ducal gaan: eenmaal op de asfaltweg stap je naar links, en bij
de splitsing blijf je links. Zowat 50 meter verder bevindt zich de toegang tot het museum.
Ga je niet naar het museum, stap dan op de asfaltweg ook naar links, maar neem onmiddellijk
de trap rechts naar de oever. Aan het water ga je naar links, naar de brug en zo naar de
startplaats of parkeerplaats.
Musée Ducal
Het Musée Ducal of Hertogelijk Museum heeft aandacht voor de duizendjarige geschiedenis
van de stad Bouillon. Natuurlijk is er ook hier plaats voor Godfried van Bouillon, met een
maquette van de intacte burcht. Een gedeelte van het museum blikt terug op oude beroepen
uit de regio.
Bij het verlaten van het museum ga je opnieuw naar rechts, en na 200 meter neem je links de
trap tussen de huizen. Stap tot aan de oever, ga dan naar links in de richting van de brug.
Eenmaal over de brug ga je opnieuw naar rechts naar de startplaats van de wandelroute.
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