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Op een uurtje rijden van de Nederlandse grens bij Eijsden ligt 100 m boven de stad de citadel van Namen. 
Het is een leuke combinatie van natuur- en stadswandeling.  Vanaf de parkeerplaats loopt u steil door de 
bossen omhoog naar het dorpje Marlaires. Via bospaden, waarvan een klein stukje avontuurlijk, loopt u 
naar Namen waar u langs het prachtige Château Namur met rozentuin komt.  Vervolgens loopt u via het 
Citadelterrein met prachtig uitzicht omlaag naar de historische binnenstad van Namen, waar u een stuk 
langs de Sambre loopt. Dan loopt u door het mooie Parc Louise Marie en via het universiteitsterrein loopt u 
weer het historisch centrum binnen waar u o. a. de kathedraal Saint-Aubain en de kerk Saint Loup, die een 
van de belangrijkste barokkerken is van België. U struint door de gezellige straatjes met veel terrasjes en 
dan bereikt u de punt waar de Sambre in de Maas uitmondt. Via de Maasboulevard wandelt u terug naar de 
parkeerplaats.  Vanwege de vele trappen dient u goed ter been te zijn.  In het begin zijn enkele bospaden 
steil. Trek er een hele dag voor uit om alles te bekijken. 
 

Startpunt: Parkeerplaats achter het tankstation tegenover huisnr. 221,  Chaussée de Dinant 221, Namur. 

Rij voor het tankstation bij bushuisje R de asfaltweg omhoog en u komt op de parkeerplaats. Op vrijdag is 

er markt dan kunt u er niet parkeren, parkeer dan in de straat. 
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1520. NAMEN (Namur) 14,5 km  
 

1. Vanaf de parkeerplaats met wijngaard Clos de 
Bulery loopt u naar de doorgaande weg en gaat u  
L omhoog. Vlak daarna aan de kruising met 
verkeerslichten gaat u RD. 
 

(U kunt hier ook L (Tiene Maquet) de asfaltweg 
omhoog gaan. Aan de 3-sprong bij Villa du Holla gaat 
u RD. Ga nu verder bij **** in dit punt). 
 

Meteen daarna  bij zebrapad gaat u L (Tienne 
Hole) het brede kasseien trappenpad omhoog en 
vervolgens het steile verharde pad omhoog. Na 
200 m gaat u boven aan de 3-sprong bij huisnr. 7 
L de stenen trap omlaag met links beneden zicht 
op de Maas. Beneden gaat u L (Chemin des 
Vignobles) de asfaltweg omlaag. Beneden aan de 
T-splitsing bij Villa du Holla gaat u R omhoog. **** 
Meteen daarna bij inrit van woning 26 gaat u L het 
steile (kuitenbijter) stenige pad omhoog dat u bijna 
500 m omhoog volgt. (De klim van de dag, doe dus 
rustig aan). In het bos steekt u na 200 m een 
waterstroompje over en loopt u verder omhoog 
met links het waterstroompje dat vaak droog 
staat. 100 m verder voorbij oude “waterput” loopt 
u langs het waterstroompje verder omhoog.  
Bijna 100 m verder buigt het bospad scherp links 
omhoog. Boven bij huis gaat u R/RD (Chemin de 
la Taille au Vivier) over de bos- grindweg. Negeer 
zijpaden en blijf geruime tijd de bosweg, die na 
200 m een dalende bosweg wordt, RD volgen. 
 

(Vlak daarna bij inrit ziet u links boven een 
“kasteeltje’.  Na 200 m, aan de 4-sprong, ziet u rechts 
in het bos een scouts/oorlogsmonument).   
 

Na 900 m gaat u beneden in het dorp Marlaires R 
over de asfaltweg. Waar na 250 m de asfaltweg, 
bij 4-sprong naar links buigt, gaat u meteen 
voorbij huisnr. 224 en bij trafohuis R (Chemin 
Notre Dame au Bois) de grind- bosweg omhoog.  

2. Na ruim 300 m, voorbij aardig optrekje, steekt u 
boven via zebrapad de doorgaande weg over en 
loopt u RD (groene ruit) over de bosweg. 150 m 
verder aan de 3-sprong bij markeringspaal gaat u 
RD. Negeer zijpaden en volg geruime tijd de 
grind- bosweg RD (wit-rood/geel-rood) met rechts 
aardige optrekjes. Na 1 km, waar de bosweg bij 
rechts gelegen “kasteeltje” naar links buigt, gaat 
u bij verbodsbord L het bospad omlaag.  
 

(Dit is 50 m voor asfaltweg. Medio sept. 2021 stond 
hier een hek maar u mag er langs. Laat even weten 
als het hek weg is. Alvast bedankt).  
 

Na 700 m steekt u beneden het waterstroompje 
La Gueule du Loup over. Let op! Meteen daarna 
gaat u R het bospad omhoog.  
100 m verder, boven aan de 3-sprong, met boom 
in het midden, gaat u RD over het pad dat meteen 
naar rechts buigt. Negeer zijpaden en blijf het 
stijgende en dalende bospad RD volgen. Na  
300 m gaat u aan de Y-splitsing L en even verder 
ziet boven, beneden de Maas. Aan de 3-sprong 
gaat u L het stenige pad voorzichtig omlaag dat 
vlak daarna bij steile rand/rots naar rechts buigt. 
Meteen daarna aan de Y-splitsing gaat u L 
voorzichtig het volgende stenige pad omlaag dat 
vlak daarna naar rechts buigt en een dalend smal 
bospad wordt, dat goed te belopen is.  
 

(Links beneden ziet u het spoorwegemplacement in 
Namen).    
 

(Weg kwijt, volg dan de bordjes van de dalende 
mountainbike route (Tr14US)).   
 

Negeer zijpaden en volg geruime tijd het dalende 
smalle bospad door het hellingbos.  Na 500 m 
verlaat u  het bos en loop dan RD de asfaltweg 
omhoog met rechts een  kerk. Loop dan RD, over 
de parkeerplaats van het Espace St Jean-de-Dieu, 
omhoog.  
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3. Aan het einde van de parkeerplaats, bij 
slagboom loopt u RD de eenrichtingsweg 
omhoog. Boven aan de doorgaande weg gaat u R 
en meteen daarna bij huisnr. 70 steekt u L via 
zebrapad de weg over. Volg RD het paadje, steek 
via zebrapad de volgende weg (Rue de Hayette)  
over en loop RD (Tienne de Genets) het stenen 
trappenpad met leuning en vervolgens het steile 
grindpad omhoog. Steek na bijna 150 m de 
asfaltweg over en loop bij verbodsbord RD 
tussen de paaltjes door het betonnenpad 
omhoog. Na 10 m gaat u aan de 3-sprong R 
omhoog en meteen daarna gaat u aan de 
volgende 3-sprong, voor brede stenen trap, L 
omhoog.  Negeer trappen links. (Na 50 m passeert 
u een zitbank). Aan de Y-splitsing gaat u L, langs 
twee zitbanken en dikke esdoorn en loop de 
stenen trap omhoog. Boven  aan de trap gaat u 
RD/L omhoog. Meteen daarna bij paaltjes gaat u L 
de doorgaande weg omhoog. Na 100 m, voorbij 
huisnr. 55, gaat u schuin R de grindweg omhoog 
die na 100 m een stijgende smalle asfaltweg 
wordt. Negeer zijwegen. Aan de ruime 5-sprong 
neemt u bij zitbank de tweede weg L (Avenue du 
Milieu du Monde) omhoog en ga dan meteen R 
het bospad omhoog. Vlak daarna bij de hoge 
watertoren/chateau d’eau  de la  Citadelle 
(1933/105 m³) gaat u RD over het (bos)pad met 
links een tennisbaan van de tennisclub Tennis de 
la Citadelle. Aan het einde gaat u de trap omlaag, 
steek RD de parkeerplaats over en loop RD door 
het linker hek, het kasteelpark binnen van 
Château Namur (eind 19e eeuw/nu hotel). Loop 
dan RD omhoog met rechts de ronde vijver.   
 

4.  Voor de ingang van het kasteel gaat u R en 
meteen voorbij het kasteel gaat u L over het 
grindpad door de tuin met links het kasteel/hotel. 
Meteen voorbij het kasteel/hotel  gaat u L verder 
door de tuin met links de mooie achterkant van 
het kasteel.   Beneden gaat L over de asfaltweg 
door het hek.  Na 10 m gaat u schuin R het stenen 
trappenpad omlaag en beneden bij voormalig 
gebouw kabelbaan gaat u R de grind- verharde 
weg omlaag met rechts een muurtje.  Bij het grote 
openluchttheater  Ludus pro Patria loopt u RD de 
brede stenen trappen omlaag. Beneden bij groot 
plein/Esplanade loopt u RD langs de doorgaande 
weg. Waar de doorgaande weg links omhoog 
buigt, loopt u RD langs het gebouw (café du 
Panaroma) met het mooie torentje. Meteen daarna 
tegenover het houten gebouw Le Pavillon gaat u 
R over grindpad en via onderdoorgang/tunnel 
loopt u de citadel binnen.   
 

(Le Pavillon, ontworpen door de Naamse architect  
Patrick Genard was het symbool van België op de 
wereldtentoonstelling in Milaan. In het gebouw vinden 
tentoonstellingen plaats en worden workshops 
gegeven.  
 

Als u hier bij houten gebouw RD loopt, dan komt u 
meteen bij de gondellift.  
 

De citadel van Namen, de grootste citadel van 
Europa, gelegen op een hoogte van 100 m boven 
de Maas, was vroeger een strategisch punt, dat o.a. 

door de Romeinen werd beheerst. Vanaf  de 10e-11e 
eeuw was het de  burcht van de Graven van Namen. 
In 1893 werd het gehele complex aan de staat 
afgedragen. Tussen 1816-1825 werd het gehele 
complex herbouwd).  
 

Volg nu RD de dalende asfaltweg over het 
citadelterrein. Aan de omgekeerde Y-splitsing 
gaat u RD verder omlaag met meteen weer 
prachtig uitzicht. Beneden bij het grote voormalig 
kazernegebouw, waarin het toeristencentrum 
Terra Nova en het Citadelmuseum is gehuisvest, 
gaat u R over de grindparkeerplaats en loop bij 
ontluchtingskoker/trafokast het trappenpad 
omlaag. Beneden aan de trap gaat u R over de 
houten brug van de droge gracht met links zicht 
op kerken in de binnenstad en loop door de 
onderdoorgang.  Na de doorgang gaat u meteen 
R en u passeert het gebouw waarin Guy Delforge 
Parfum de Namen is gehuisvest en ga dan bij het 
hek L de kasseienweg omlaag.   
 

(Als u hier meteen R de parkeerplaats oploopt, heeft 
u in de linkerhoek van de parkeerplaats prachtig 
uitzicht o.a. op de Maas).   
 

Loop RD de brug over en u passeert twee ronde 
torens, die hoorden bij het voormalige kasteel  
van de Graven van Namen (11e eeuw/zie 
infobord).     
 

(Als u nu meteen voorbij het links gelegen restaurant 
L het grasveld oploopt, dan komt u bij 3 zitbanken 
waar u geweldig uitzicht op de stad en de 
Sambre/Maas heeft, een fijne pauzeplek).  
 

5. Waar  de kasseienweg  een scherpe lus naar 
links maakt, loopt u RD langs de muur tot bij het 
wachthuisje en dan gaat u L verder de 
kasseienweg omlaag. Waar de weg bij de hoge 
muur van de citadel weer naar links buigt, gaat u 
bij wegwijzer scherp R het trappenpad omlaag 
richting Centre Ville.  
 

(Als u hier RD loopt onder de doorgang en dan R 
gaat, dan  komt u bij Le Bastion een uitkijkplatvorm 
waar u prachtig uitzicht heeft op de stad).    
 

Omlaag lopend passeert u na 150 m bij zitbanken 
rechts het gouden schildpad/kunstwerk 
Searching for Utopia en loop  via de trappen 
verder omlaag. Beneden bij houten gebouw gaat 
u L over het kasseienpad.  Steek meteen via 
zebrapad de weg over, ga R en dan  steekt u L 
(Rue du Pont) via brug de Sambre over met voor 
u het prachtige gebouw La Bourse de Commerce 
waar u straks nog langs komt.  Aan de 3-sprong 
bij huisnr. 10 gaat u L (Rue des Brasseurs) over 
de kasseienweg, door de historische binnenstad. 
Negeer twee zijwegen rechts.  
 

(Voorbij de tweede weg rechts, passeert u links de 
toegang tot de kabelbaan). 
 

Aan het einde van het plein (Place Maurice 
Servais) gaat u L het brede tegelpad omlaag. 
Meteen daarna aan de T-splitsing gaat u R over 
de kasseienweg met links de Sambre/Citadel. 
Negeer zijwegen.  
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Na ruim 400 m loopt u onder de brug door.  Let 
op! 200 m verder, circa 100 m vóór de volgende 
brug, gaat u aan de 3-sprong bij wegwijzer R de 
kasseienweg omhoog richting brug.  Bij de brug 
gaat u RD over de grindweg/ bomenlaan, verder 
langs de 193 km lange Sambre, de belangrijkste 
zijrivier van de Maas.     
 

6. Na ruim 50 m, aan 3-sprong van asfaltwegen 
met rechts een taverne,  gaat u R via het hek bij 
twee zuilen het Parc Louis Marie binnen en ga 
dan meteen L met  rechts de speeltuin.   
 

(Het park is vernoemd naar Louise Marie van 
Orléans, de eerste koningin van België. Het  park 
werd in 1879-1880 aangelegd op de plaats waar zich 
vroeger de 14e eeuwse vestinggracht bevond, die 
later een toevluchtsoord voor schepen werd). 
 

Aan de 4-sprong gaat u RD en ga dan meteen R 
het pad omlaag naar de vijver, een  herinnering 
aan de vroegere gracht. Aan de T-splitsing gaat u 
L, met rechts de vijver.  Aan het einde van de 
vijver gaat u  R en meteen daarna aan de  
4-sprong, voor de spijlen afrastering, gaat u L 
richting de brug Pont des Hollandais (1815-1820).   
 

(De brug is door Nederlanders gebouwd en in 1990 is 
de brug uitgegraven zodat ze weer zichtbaar werd). 
 

Na 20 m gaat u R de stenen trap omhoog en aan 
de kruising gaat u RD de volgende trap omhoog. 
Boven loopt u RD door de onderdoorgang naar 
de parkeerplaats gelegen op het 
Universiteitsterrein. Aan de T-splitsing, einde 
parkeerplaats,  gaat u (achter het muurtje) R langs 
de ingang van de universiteitsbibliotheek en ga 
dan meteen L over het tegelpad met links de  
bibliotheek.  
 

(De markante Jean-Luc Dehaene, die van 1992 tot 
1999 premier van België was en fervent Club Brugge 
supporter, heeft hier gestudeerd).      
 

Aan het einde gaat u aan de kruising RD met 
rechts het plein/parkeerplaats (Place du Palais de 
Justice).  Voorbij de medische faculteit gaat u aan 
de T-splitsing R omlaag. Voor de grote 
parkeerplaats gaat u R en meteen daarna voor de  
Cathédrale Saint-Aubin gaat u L met rechts de 
kathedraal.   
 

(De bouw van deze prachtige kerk duurde van 1751 
tot 1767). De toren, waarin 50 klokken hangen, 
dateert uit de 13e eeuw en behoort tot de vroegere 
kathedraal die hier stond. In de kerk staat  o.a. een 
prachtig smeedijzeren koorhek (1744), een prachtige 
barokke preekstoel en maar liefst zes altaren. Zeker 
even binnenlopen). 
 

Aan het einde van de parkeerplaats, bij het mooie 
gebouw (brasserie François), gaat u L. Aan de 
kruising gaat u RD (Rue  du Collège) door de 
voetgangerszone. Negeer zijweg rechts (Rue 
Fumal) en dan passeert u meteen links de 
schitterende, in Italiaans Renaissance stijl 
gebouwde kerk Saint Loup die u zeker moet 
bezoeken!  
 

(Deze door de jezuïeten gebouwde kerk  met o.a. het 
prachtige houtsnijwerk en pilaren is een van de 
belangrijkste barok kerken van België. De bouw 
duurde  van 1621 tot 1645. Aanvankelijk werd de 
kerk Église Saint-Ignace genoemd en hoorde bij het 
links naastliggende jezuïetencollege. De kerk wordt 
nu o.a. gebuikt voor tentoonstellingen en concerten. 
Zie voor meer info, infozuil die bij de ingang van de 
kerk staat). 
 

7.  Meteen voorbij de kerk gaat u aan de 3-sprong 
RD en meteen daarna gaat u R (Rue du Président) 
verder door het historische gedeelte van de stad.   
Aan de ongelijke 4-sprong gaat u RD. Aan de  
3-sprong gaat u L (Rue des Fosses Fleuris).   Aan 
de 3-sprong, vlak voor het plein, gaat u L  (Place 
Chanoine Descamps). Aan de T-splitsing gaat u R 
(Rue Saint-Jean). Voorbij het leuke pleintje met 
waterpomp en vele terrasjes gaat u RD met links 
de ingebouwde kerk Saint-Jean-Baptiste. 
 

(De Église Saint-Jean-Baptiste/St. Johannes de 
Doperkerk  is de oudste kerk van Namen en stamt uit 
de 13de eeuw. De toren stamt uit 1270 en is 
gerestaureerd in 1616 en 1890. Tijdens het Feest 
van het Waalse gewest wordt hier op de 
maandagochtend de zogenaamde Waalse mis 
gehouden. De mis staat te boek als komisch en 
ludiek. Het doopvont  stamt uit de 13de eeuw). 
 

Aan de 3-sprong gaat u L (Rue des Fripiens) door 
de straat met terrasjes. Aan de ongelijke  
4-sprong gaat u RD (Rue de la Monnaie). Op het 
plein (Place d’Armes) voor het prachtige gebouw 
La Bourse de Commerce, gaat u bij de beelden 
van Djoseph en Françwès, die Namenaars 
voorstellen, R midden over het vlonderplein.    
 

(De inwoners van Namen hebben de naam van traag 
te zijn, vandaar de bijnaam van slakken. Hier bij 
Djoseph en Françwès ziet u een slak vastgebonden 
en één in een kooi zodat ze niet zouden kunnen 
ontsnappen, terwijl beide heren een gesprek voeren.  
 

Het gebouw Bourse de Commerce (20e eeuw) heeft 
door de jaren heen meerdere functies gehad. Van 
1979 tot 1995 heeft het Bourse de Commerce dienst 
gedaan als parlementsgebouw. Tegenwoordig doet 
het gebouw dienst als conferentiecentrum onder de 
naam Namur Palais des Congrès. 
 

Als u hier aan het plein meteen L (Rue de Beffroi) 
door de poort gaat, dan komt u bij het Belfort van 
Namen, ook wel Tour Saint-Jacques genoemd. De 
toren werd in 1388 gebouwd als onderdeel van de 
stadswal. De toren is een van de 56 belforten in 
België en Frankrijk die door de UNESCO erkend zijn 
als werelderfgoed).   
 

Aan het einde van het plein gaat u aan de 
kruising L. Aan de 4-sprong bij ingang van  
parkeergarage gaat u R, richting brug. Let op! 
Circa 20 m vóór de brug gaat u bij rond glazen 
gebouw R de trap omlaag.  
Beneden voor de Sambre gaat u R met rechts het  
theater La Delta. Na 30 m gaat u bij  de oude  
poort van de Sambre en Maas R de trap omhoog 
en ga dan L richting brug.   
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Boven aan de T-splitsing steekt u L via brug de 
Sambre over en dan gaat u meteen L het brede 
pad omlaag met links de Sambre.   
 

(Het rode gebouw dat u hier na de brug aan de 
overkant van de doorgaande weg ziet, is het 
voormalig hospitaal Saint Gilles (13e  eeuw). Nu is 
het gebouw het onderkomen van het Waals 
Parlement). 
 

Negeer  trap rechts. (Hier heeft u prachtig uitzicht 
op de citadel!).   
 

8. Loop onder de brug door en u passeert rechts 
de La Fontaine Sambre-Meuse (1937/muursteen).  
Waar de Sambre in de Maas stroomt, gaat u R 
langs de Maas. Volg nu zeer geruime tijd RD 
(Quai des Chasseurs Ardennais) de 
kasseienweg/asfaltweg (voet- fietspad) met links 
de Maas.  
 

(Na 1,2 km waar de doorgaande weg naar rechts 
buigt, passeert u rechts een authentiek bushuisje). 
 

Na 1,5 km gaat u bij de sluis L over het 
staalplaten pad dat meteen naar rechts buigt met 
rechts de sluis/écluse de la Plante.  Aan het einde 
van de sluis, met links de stuw/waterval in de 
Maas, gaat u R en ga dan meteen L en loop 
verder langs de Maas.   
 

(Als u hier  L de  stuw oploopt, dan heeft  u mooi 
uitzicht op de Maas).   
 

Na 600 m gaat u aan de 3-sprong, bij de  Église 
Saint Pierre-aux-Liens (1866) met de twee 
oorlogsplaquettes tegen de muur, R (Rue 
Alphonse Dellonoye) omhoog. Boven aan de 
kruising met verkeerslichten gaat u L en vlak 
daarna gaat u R naar de parkeerplaats. 

Auteur: Jos Wlazlo   
 

Het Auteursrecht van deze tekst en het Databankenrecht op deze route ligt volledig bij de auteur. Niets van deze wandelroute mag worden gekopieerd, 

verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.   
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