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Bestaat er überhaupt nog wildernis in ons dicht-
geplamuurde koninkrijk van baksteen en beton? Ja, zo 
blijkt wanneer je gaat woudlopen in de streek rond 
Saint-Hubert.  Entre Lesse et Lomme  is een recent 
aangelegde wandellus van in totaal 78 km door de 
Luxemburgse wouden. Met het voortdurende gebabbel en 
gekabbel van beide Ardense rivieren als soundtrack, 
ontdek je een verloren gewaande wereld met louter bos 
(en een everzwijn hier en daar). Om het volledige 
traject zonder haast te kunnen afleggen, moet je zeker 
vier dagen uittrekken. Overnachten doe je in bivakzones 
in het bos of in logeerplekken onderweg. In dat laatste 
geval kan ook voor bagagevervoer worden gezorgd. Opgelet 
in de herfst: check voor je vertrekt zeker hoe het 
zit met de plannen van jagers – dat blijft helaas een 
realiteit om rekening mee te houden. Dit geldt overigens 
voor alle najaarswandelingen in de Ardennen.

Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert
Place du Marché 15
6870 Saint-Hubert
Info: foretdesainthubert-tourisme.be

Office du Tourisme de Libin
Place de l’Esro 60
6890 Redu
Info: tourisme@libin.be

Op beide bovenstaande adressen is de gedetailleerde 
kaart met de volledige route van 78 km te verkrijgen. 
Je kan de lus en de 16 verbindingsdorpen ook gratis 
downloaden via de rubriek ‘Wandelingen à la carte’ op 
de website van het Maison du Tourisme de la Forêt de 
Saint-Hubert. Europ’aventure regelt bagagevervoer en 
overnachtingen indien gewenst: europaventure.be.

De 5 beste meerdaagse wandeltrips
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Escap’ânes
Route de Waillet 14
6900 Marche-en-Famenne
Info: escapanesfamenneardenne.be

Wie zin heeft om de Famenne-
streek eens op een andere 
manier te verkennen, is bij 
Alain en Didi aan het juiste 
adres. Het koppel deelt z’n 
liefde voor ezels via 
 Escap’ânes : ze organiseren 
wandelingen met ezels in de 
streek, van een halve dag 
tot heuse trektochten van 
drie dagen. Kinderen mogen 
ezels Jeannot en Myrtille mee 
verzorgen en onderweg is er een 
picknick in het bos. Op het 
tempo van de ezels ontdek je de 
vallei van de Fond des Vaulx 
en het opmerkelijke landschap 
van de Calestienne. Alain wijst 
eetbare planten aan en is 
een onuitputtelijke bron van 
straffe weetjes en intrigerende 
verhalen over zijn streek.

Provinciaal Domein van Mirwart
Rue du Moulin
6870 Mirwart
Info: luxembourg-belge.be

‘Bweik!’ roepen kinderen doorgaans 
wanneer je ze voorstelt om een 
wandeling te maken. Zo gaat dat 
meestal als het W-woord valt. 
Want wandelen is saai (denk er de 
rollende oogbeweging en verveelde 
lichaamstaal zelf bij). Maar niet 
in het  Provinciaal Domein van  
 Mirwart . Want door dit bosrijke 
natuurdomein van 1.350 ha stroomt 
een rivier, de Lomme. Ideaal dus om 
een dam te bouwen. En een dam bouwen 
is officieel niet wandelen. Er zijn 
vier uitgestippelde routes, maar je 
kan er natuurlijk ook gewoon op los 
wandelen zoals Pippi Langkous het zou 
doen. Erg handig daarbij is de app 
Maps.Me, waar je kaarten van de hele 
provincie Luxemburg (of om het even 
welke andere regio ter wereld) kan 
downloaden en offline gebruiken. 
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CIVA
Kluisstraat 55
1050 Elsene (Brussel)
Info: civa.brussels

Fans van internationale 
hedendaagse architectuur 
en het Brusselse landschap 
moeten hun neus eens 
binnensteken bij  CIVA . 
Dat is een museum, 
archief en bibliotheek 
waar je mooi uitgediepte 
tentoonstellingen te 
zien krijgt, boeken rond 
architectuur en stedenbouw 
op de kop kan tikken en 
kinderen het Brussels 
erfgoed kan laten ontdekken. 
In dat verband is de knap 
opgezette kinderstad boven 
in het gebouw zeker een 
aanrader. Hou hun website in 
het oog voor de vele leuke 
workshops, nocturnes en 
lezingen.

De 5 mooiste plekken voor architectuurfans
in Brussel 

Hortamuseum
Amerikaansestraat 25
1060 Sint-Gillis (Brussel)
Info: hortamuseum.be

Museum Van Buuren
Leo Erreralaan 41
1180 Ukkel (Brussel)
Info: museumvanbuuren.be

Een tripje naar een betere 
wereld, zo voelt het als je 
binnenwandelt bij  Museum  
 Van Buuren . De art-
decovilla in Ukkel zit 
tjokvol schoonheid, van het 
tot in de puntjes verzorgde 
interieur uit de jaren 1920 
tot de 19de- en 20ste-eeuwse 
schilderkunstcollectie die het 
mecenaskoppel Van Buuren-Piette 
verzamelde (met klinkende namen 
als Ensor, Permeke en Fantin-
Latour). Op de crèmekleurige 
sofa in het grensverleggend 
gezellige salon mag je ons 
gerust achterlaten voor een 
maandenlange quarantaine. De 
omringende tuinen van de villa 
vormen het ideale decor voor 
een slenterwandeling. Vergeet 
zeker de grote rozentuin niet 
te bekijken, de oogappel van 
vrouw des huizes Alice.

Het woonhuis en atelier van 
Victor Horta in Sint-Gillis, 
door de architect rond 1900 
gebouwd voor zichzelf en zijn 
gezin, is een klassieker. Het 
 Hortamuseum  barst dan ook 
van het art-nouveauspektakel 
en is daarmee een ideale plek 
voor kinderen en jongeren 
om kennis te maken met die 
zwierige architecturale 
stijl. Het interieur is 
wonderwel bewaard gebleven 
en waar nodig gerestaureerd, 
zodat je het gevoel hebt dat 
Horta hier nog maar gisteren 
inderhaast vertrokken is. 
Af en toe zijn er tijdelijke 
tentoonstellingen, maar de 
grote trekpleister blijft toch 
vooral het huis zelf. BRU

BRU BRU
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Kanal Centre Pompidou
Sainctelettesquare 21
1000 Brussel
Info: kanal.brussels

Het woord ‘museum’ kan een 
tiener de stuipen op het 
lijf jagen, maar gelukkig 
is  Kanal  allesbehalve 
een traditioneel museum: de 
voormalige Citroëngarage heeft 
charisma te over. Alleen al 
de ruimte zelf is geweldig om 
in rond te dwalen, met tal 
van interessante hoeken en 
kanten – ideaal voor selfies 
ook. In samenwerking met 
kunstenaar John Armleder werd 
een publieke ruimte ingericht 
die elke dag open is, met 
een gratis bibliotheek, 
een bar-restaurant, een 
coworkingruimte, plaats 
voor workshops, muziek en 
performances. Dit alles in 
afwachting van de ingrijpende 
verbouwingswerken, die van de 
oude garage een volwaardig 
Centre Pompidou moeten maken.

BRU
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Kampeervlot Zilvermeer
Zilvermeerlaan 2
2400 Mol
Te reserveren van 1 juni t.e.m.
30 september.
Er is plaats voor 6 personen.
Info: zilvermeer.be

Elektriciteit en stromend water 
zijn overroepen. Op het kampeervlot 
van het  Zilvermeer , dat op een 
afgelegen plas aan de rand van het 
domein ligt, mis je ze alleszins 
niet. Een slaapzak, een bidon met 
water, iets lekkers: meer heb je niet 
nodig om je hier gelukkig te voelen. 
Kinderen kunnen het meertje verkennen 
met de roeiboot, of zich uitleven 
op het klim- en klauterparcours 
achter het vlot. Het water is daar 
niet zo diep als het eruitziet – 
bloedstollend opwindend voor de 
kinderen, niet onrustwekkend voor 
ouders (mits een oogje in het zeil). 
Op het domein van het Zilvermeer vind 
je nog tal van recreatiemogelijkheden 
zoals een strand, zwemvijver, water-
glijbanen en speeltuin. Maar net als 
elektriciteit en stromend water 
kan je die dingen best missen.

Maascentrum De Wissen
Maaspark, 3650 Dilsen-Stokkem
Te reserveren van 1 april
t.e.m. 31 oktober.
Er is plaats voor 4 à 5 personen. 
Info: toerisme-dilsen-stokkem.be

Een ander mooi gelegen 
kampeervlot is dat van 
 Maascentrum De Wissen  in 
het Limburgse Dilsen-Stokkem. 
Daar zit je op een oude zijarm 
van de Maas, in natuurgebied 
Negenoord. Je bereikt je 
slaapplek op eigen kracht met 
een Canadese kano, op zich ook 
al een heerlijke beleving. 
Het kampeervlot ligt helemaal 
alleen in een baai, met louter 
zicht op groen. Omringd door 
waterdieren en bomen aan de 
oever, slaap je hier op een 
simpel houten platform van 
25 m . Spullen zoals een wc-
emmer, zaklamp, water om te 
drinken en water om te wassen 
krijg je mee. Voor een slaapzak 
zorg je zelf. Het vlot heeft 
geen leuning en de rivier is 
ruim 2,5 m diep: niet voor 
heel jonge kinderen dus. In 
Maascentrum De Wissen kan 
je ook fietsen huren om de 
omgeving te verkennen. Ook het 
domein van Han is niet ver.

De 4 leukste plekken om buiten te slapen
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Voor een meer met sfeer moet 
je in  Aquascope  zijn, een 
ethno-botanisch centrum en 
natuurgebied niet ver van de 
abdij van Chimay (zie ook p. 
67). Je kan er slapen in een 
Sphair, omringd door bevers, 
Nijlganzen en aalscholvers 
(plus de persoon die je hebt 
meegebracht, maar daar nemen 
we geen verantwoordelijkheid 
voor). Een Sphair is een soort 
opgeblazen bolvormige tent, die 
voortdurend van lucht wordt 
voorzien. Rits goed sluiten 
dus, of de boel zakt in als een 
vermoeide soufflé. Het houten 
platform waarop de Sphair 
staat, ligt aan de zuidelijke 
oever van het meer. Er zijn 
er slechts twee op het hele 
domein, en de andere is nergens 
te zien, om je plechtige 
eenwording met de natuur niet 
te verstoren. Het zicht op de 
zonsondergang boven het meer is 
dan ook pure magie.

Aquascope
Rue du Lac 42
6461 Virelles
Info: aquascope.be

De 5 beste plekken als je die koters eens 
wil thuislaten
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