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Buitensportparadijs 
voor lekkerbekken

TEST Routes in de Semois

Bouillon
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Als een gracieuze waterslang meandert de Semois door de 
zuidelijke Belgische Ardennen. Af en toe tikt de rivier de Franse 
grens aan en lijkt er een mediterrane bries over het land te 
gaan. Wie goed kijkt ziet wijngaarden en tabaksplantages. In dit 
miniparadijs voor buitensporters worden de zinnen geprikkeld.

  De Semois ontdek je het best per 
kajak. Concurrentie van ander 

verkeer is er niet. De rivier is te ondiep 
voor scheepvaart en voor autowegen 
zijn de steile oevers grotendeels onge-
schikt. De benedenloop tussen Bouillon 
en Dohan is landschappelijk het fraaist 
en bevat ook het hele jaar voldoende 
water. Toch zal de peddelaar ook hier 
af  en toe uit de boot moeten om hem 
los te trekken. In de bovenloop richting 
Etalle staat vooral in de zomermaan-
den het water te laag voor kajakplezier. 
De Semois is geen woeste rivier met ge-
vaarlijke stroomversnellingen, maar de 
lussen voeren door een prachtig land-
schap. Wie rust wil, komt vroeg en 
mijdt de weekenden in het hoogsei-
zoen. De ongereptheid vergt wel enig 
uithoudingsvermogen. Vanaf  Bouillon 
moet je voor koffi e 15 kilometer door-
varen naar het eerste dorp Poupehan. 
Dat is afhankelijk van stroming en in-
zet drie tot vier uur verderop.

Krullen door kloven
Van de bron bij Arlon tot de monding 
in de Franse Maas legt de Semois 175 

kilometer af, maar hemelsbreed zijn 
het er niet meer dan 70. Tot Florenville 
kabbelt de rivier door het heuvelland-
schap van het Pays de Gaume. Dit is 
Belgisch Lotharingen waar de zuidelij-
ke invloeden goed voelbaar zijn in het 
microklimaat en het karakter van de 
mensen. Voorbij het mediterrane 
 Chassepierre, in het Bois de Conques, 
stroomt de Semois richting de toeris-
tische trekpleister Herbeumont. Vanaf  
hier krult de rivier steeds woester en 
vormt een ware kloof  tussen de steile 
rotsachtige oevers.
In tegenstelling tot de noordelijke 
 Ardennen, waar naaldwouden de wan-
delaar donker en dreigend kunnen in-
sluiten, is de streek van de Semois be-
groeid met vriendelijke loofbossen 
waardoor talloze bewegwijzerde wan-
del- en mountainbikeroutes lopen (zie 
de tabel op pagina 49). Dohan, Corbion 
en Vresse zijn er goede verblijfplaatsen 
voor natuurliefhebbers.
Hoewel links en rechts van de rivier 
prachtige stille weggetjes omhooggaan, 
lijkt aan asfaltfi etsers niet te zijn ge-
dacht. Slechts de langeafstandsroute 

Tekst en foto’s: Harry van Dooren

Semois

Voor zo’n dunbevolkte regio is de keuze 
aan excellente eetgelegenheden opmer-
kelijk groot. Hier komt ‘de gourmand’ 
zeker aan zijn trekken. Omdat het niet 
verstandig is om achter het stuur te 
kruipen na een avondje uitgebreid 
tafelen, bezochten we adressen waar 
het na de maaltijd ook lekker slapen is. 
Tussen 12 en 14 uur serveren ook de 
toprestaurants vaak een prettig geprijsd 
menu. We vermelden vanafprijzen voor 

Topselectie Semois
een overnachting voor twee personen 
inclusief ontbijt en geven de prijs voor 
een driegangenmenu, exclusief dranken. 
Kies voor de vermelde telefoonnummers 
00 32.

ALLE-SUR-SEMOIS 1. Hostellerie Le 
Charme de la Semois 
Mooi landhuis met tuin en zwembad op een 
splitsing van doorgaande wegen (zie foto). 
Rustiek interieur, bont gedecoreerd, de 

Trans semoisienne en twee Rando- 
velo’s die Bouillon aandoen, zijn be-
wegwijzerd. Toegegeven: het is bikke-
len op de hellingen het rivierdal uit. 
Voldoende versnellingen en een goede 
conditie zijn vereist.

Kruisridders
Kruisvaarder Godfried van Bouillon is 
de naamgever van de offi cieuze hoofd-
stad van de regio, al is stad een groot 
woord voor dit 5500 inwoners tellende, 
gezellige plaatsje. Gezichtsbepalend is 
de enorme burcht die waakt over het 
oude centrum, dat veilig in een oksel 
van de rivier ligt. Het is het bestbe-
waarde middeleeuwse verdedigings-
werk in de Ardennen. Niet dankzij de 
Hollanders overigens, benadrukt de 
gids. Onder Nederlands beheer sneu-
velden de slottoren en de kapel om 
plaats te maken voor kazernes. 
Hoewel de familie van Godfried het 
kasteel maar relatief  kort in eigendom 

had, draait alles in Bouillon om deze 
kruisvaarder en zijn verhaal. Het mu-
seum Ducal belicht dat op vrij klassie-
ke wijze en in het Archeoscope aan de 
kade naast de VVV gebeurt dat quasi 
multimediaal. 
Nabij de brug aan de westkant van het 
centrum kun je een kajak huren voor 

De zuidelijke invloeden zijn 
hier goed voelbaar
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Reizen & prijzen
Vervoer Amsterdam-Bouillon per auto is 365 km, circa vier uur. Per 
trein naar Paliseul (nabij Bouillon) duurt vijf uur, met twee keer 
overstappen. Naar Arlon is het een halfuur langer, maar met slechts 
één overstap. De treinen gaan tien keer per dag. Retour vanaf €55 
voor vroegboekers. Informatie: www.treinreiswinkel.nl, www.
infotec.be. Lokaal vervoer is schaars en infrequent.
Fiets- en kajakverhuur In de grotere dorpen en bij hotels is fi ets-
verhuur, vaak mountainbikes. Reken voor een goede fi ets op €20 
per dag. Botenverhuurders hebben de Semois verkaveld; bijvoor-
beeld www.kayakslavanne.nl zit in Alle en www.semois-kayaks.be in 
Bouillon. Reken voor een tocht van 12 km op minimaal drie uur en 
zo’n €15 p.p. Van maart tot november.
Reisinformatie Er zijn geen reisgidsen over alleen de Semois, 
Ardennen-gidsen bieden het meest, bijvoorbeeld de goedkope en 
complete Petit Futé, Wallonië & Ardennen (2011, 372 pag., €12) met 
veel informatie over eten en slapen. Wat klassieker is ANWB Goud, 
Ardennen/Luxemburg (2012, 344 pag., €19). Voor veel reizigers 

voldoet de compacte ANWB Extra Ardennen (2012, 126 pag., 
€8,50). Wandelgidsen beschrijven niet meer dan een handvol 
wandelingen rond de Semois. De beste is Luc Pire, Gids voor de 
Zuidelijke Ardennen (2010, 156 pag., €17). Rother wandelgids 
Ardennen (2012, 176 pag., €17) is iets handzamer. ANWB Ardennen 
Actief (2010, 144 pag., €14) biedt ook veel plaatsbeschrijvingen. 
La Transsemoisienne (NGI, 1:50.000, €7,50) is de perfecte kaart 
voor het volgen van de Semois van bron tot monding per kajak, 
fi ets, benenwagen of te paard. Helaas staan er geen lokale routes 
op. Asfaltfi etsers hebben meer aan de Sportoena nr. 20, Semois 
(1:50.000, €10). Zeer gedetailleerd, maar de lay-out vergt gewen-
ning. Van de grofschaligere Rouck Geocart (1:135.000, €8) heb je 
nummer 95 en 96 nodig.
Handige websites zijn www.belgie-toerisme.nl (type ‘semois’ voor 
informatieve links); www.paysdesvallees.be (provincie Namen); 
www.ftlb.be (provincie Luxemburg) en www.randovelo.org (be  -
wegwijzerde fi etsroutes).

goedkopere standaardkamers bieden meer 
sfeer dan de suites. De keuken is gul, maar 
niet top. Joviale, soms wat trage bediening. 
61 50 80 70, www.charmedelasemois.com, 
€110, menu €35.

ARLON 2. Hostellerie Peiff eschof 
Landelijk en rustig gelegen hostellerie op 
vijf kilometer van Arlon. Negen comforta-
bele, moderne kamers, sommige met 
terras. In de strakke, maar kleurrijke bras-

serie Le Zinc worden ‘eigentijdse’ klassie-
kers geserveerd. 
63 41 00 50, www.peiff eschof.be, €100, 
lunch €23, diner Bib Gourmand €27.

BOUILLON 3. Hotel La Ferronnière 
Mooie villa op een rustige helling net buiten 
het centrum (zie foto). Rommelige entree, 
geen lift. Wellness in het bijgebouw. Sfeer-
volle, raamrijke kamers met uitzicht. Excel-
lente keuken met een uitstekend menu.

Topselectie Semois
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TEST Wandel-, fi ets- en kayakroutes

WANDELEN WANDELEN WANDELEN FIETSEN KAJAKKEN

Start/fi nish Mouzaive of Vresse Bouillon Martué of Chassepierre Alle-sur-Semois Bouillon / Poupehan

Lengte 12 km, 3 uur 8 km, 2 uur 8/12 km, 2/3 uur 35/50 km, 2,5/4 uur 15 km, 3,5-4 uur

Zwaarte *** *** *** **** *****

Weg grotendeels onverhard 50% onverhard 50% onverhard onverhard langs de grens rivier

Beschrijving via beide oevers van de 
Semois, langs oude 
tabaksschuren (Laforet) 
en kunstenaarsdorp 
Vresse; steile 
slotafdaling

over de oeverweg langs 
het klooster van 
Cordemois omhoog door 
het bos naar kam en 
uitkijktoren van Bouillon

de landweg wordt in het 
bos een kronkelig 
klimpad over rotsige 
zuidoever met in elke 
bocht een ander uitzicht; 
bij vertrek vanuit 
Chassepierre heen en 
terug via Azy

veel klimmen, 
versnellingen en conditie 
vereist; bij Corbion 
bospad aan Belgische 
kant of via Frans asfalt 
(+5 km); route van 
Poupehan naar Frahan 
(+10 km)

langs plekken waar je 
anders niet komt; 
waterpeil bepaalt hoe 
vaak je uit de boot moet; 
bij hoogwater enkele 
spannende stroom-
versnellingen

Markering goed; rode rechthoek rode ruit; zoeken naar 
pad omhoog bij Moulin 
d’Epine

wisselend; shortcut 
vanaf Menil niet 
gemarkeerd

geen geen

Landschap bos, rivier, dorpjes, 
uitzichtpunt

rivier, bos, klooster, 
weide, uitzichtpunt

weide, bos, rivier, rotsen bos, rivier, dorpjes, 
uitzichtpunt

weide, bos, rivier, rotsen

Horeca Mouzaive, Laforet, 
Vresse Bouillon niet op de route voldoende bij start en fi nish

Waardering *** *** *** **** *****

61 23 07 50, www.laferronniere.be, €85, 
lunch €25, diner €35.

CORBION SUR SEMOIS 
4. Hôtel des Ardennes 
Groot hotel in dit ‘bergdorpje’ bij de Franse 
grens. Doorsneekamers met royale badka-
mers. Die aan de tuinkant zijn rustiger en 
prijziger. Restaurant met prima gerechten.
61 25 01 00, www.hoteldesardennes.be, 
€100, Bib Gourmand menu €35.

NOIREFONTAINE 
5. l’Auberge du Moulin Hideux
Kasteeltje in een oase van groene, water-
rijke rust. Stijlvolle, royale kamers voorzien 
van alle luxe (zie foto links). De stijve 
ontvangst en knipmesbediening doen soms 
wat ongemakkelijk aan. Maar topkok Julien 
Lahire kan toveren en er is een prachtige 
wijnkaart. Heeft een Michelin-ster.
61 46 70 15, www.moulinhideux.be, €195, 
lunch (ma, di, vr) €40, diner €70. 

 royale binnenterrein houdt de ruïne 
van de oude abdijkerk de herinnering 
levend. In het wapen van het klooster 
vertelt een forel met een ring in zijn 
bek het verhaal van Mathilde van 
 Toscane die na het overlijden van haar 
man haar trouwring verloor in een 
bron op het terrein. De ring werd opge-
vist door de forel en terugbezorgd aan 
de treurende eigenaresse. Van het wa-
ter uit de Mathilde-bron wordt nog 
steeds het koperkleurige bittere trap-
pistenbier van Orval gemaakt. Het 
brouwmuseum verklaart het proces en 
de geschiedenis. De echte brouwerij is 
niet toegankelijk. ●

de prachtige tocht naar Poupehan of  
verder. Een twee uur durende rond-
wandeling leidt via de handwerkende 
cisterciënzer zusters van de modernis-
tische Cordemois-abdij naar de nieuwe 
uitkijktoren op de westoever, een très 
bellevue.

Bier en tranen
Zo’n 30 kilometer ten zuidoosten van 
Cordemois herbouwden de cisterciën-
zer broeders de historische abdij van 
Orval. De ‘nieuwbouw’ uit de eerste 
helft van de vorige eeuw weerspiegelt 
zowel de grandeur als ingetogenheid 
van het roemrijke verleden. Op het 

Semois
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