
  

 

 

Neem je tijd om Namen te ontdekken en geniet met volle teugen van haar 

erfgoed, de charme van haar steegjes, haar terrasjes en restaurants. Van de 

top van de Citadel tot aan de oevers van de Samber heeft de Waalse 

hoofdstad je veel te bieden. 

 

 

Veel leesplezier! 
 

Team VISITWallonia 
 

   

 

De nieuwe troeven van Namen  

 

 

https://walloniebelgietoerisme.us8.list-manage.com/track/click?u=eb31efc28e35f131f168e295c&id=5e0c34d339&e=50964fed1a


 

 

Gelegen aan de samenvloeiing van Samber en Maas, in de schaduw van de citadel 

die boven de stad uittorent, weet Namen haar bezoekers steeds opnieuw te 

charmeren met haar gezellige oude straatjes waar het heerlijk flaneren is. Nu de stad 

ook nog enkele nieuwe troeven heeft verworven, loont het nog meer de moeite om 

ze met een bezoekje te vereren. 

 

De belangrijkste nieuwigheid is ongetwijfeld de kabelbaan, die je vanuit het stadscentrum 

in geen tijd naar de Citadel brengt.  

 

 

Daar kan je vervolgens niet enkel het 

indrukwekkende parcours van de 

onderaardse gangen bezoeken, maar 

vanaf de lente van 2022 ook ‘le Pavillon’, 

het Belgische paviljoen van op de 

wereldtentoonstelling in Milaan. In dit 

opmerkelijke houten bouwwerk, 

opgetrokken rond een glazen koepel, 

kunnen bezoekers kennismaken met het 

universum van de digitale technologie.  
 

Een andere grote transformatie in Namen is te bewonderen aan de eerder vernoemde 

samenvloeiing van Samber en Maas. Op deze locatie verrees behalve een fiets- en 
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voetgangersbrug over de Maas ook ‘Le NID’, wat staat voor Namen Intelligent en 

Duurzaam. De vloeiende architectuur van dit gebouw spreekt al evenzeer tot de 

verbeelding als de inhoud: binnenin ontdek je dankzij moderne technologieën hoe de stad 

omgaat met de grote uitdagingen van onze tijd. Je kan trouwens ook een heerlijk hapje 

eten in het restaurant ter plaatse.  

 

 

 

Geen nieuwigheid, maar wel een vaste 

waarde op vlak van cultuur is het Félicien 

Ropsmuseum. De uit Namen afkomstige 

Rops staat bekend om zijn soms 

provocerende werken uit de 19e eeuw, 

waar het museum in de permanente 

tenoonstelling een mooi overzicht van 

geeft.  
 

 

 

Tentoonstelling Biotopia  
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Duik in het enorme universum van levende wezens die de planeet bewonen, tijdens een 

rijke tentoonstelling in het Pavillon van Namen. 

  

Vertel me meer 

 

 

 

 

Andere uitstappen in Namen en omgeving  

 

 

 

Les Capitaineries  

De Capitaineries is een trendy concept 

aan de Maas aan de kant van Jambes, 

met uitzicht op de Citadel van Namen en 

de prachtige brug van Jambes.  

 

De thematuinen van de stad Namen  

De stad Namen ontwikkelde een netwerk 

van thematuinen met het oog op de groei 

van de biodiversiteit en het 

natuurbehoud in de stad. 

 

Fietstocht rond het kasteel van 

Fernelmont 

 

Deze gemakkelijke lus van 23 km 

doorkruist mooie en heuvelachtige 

landschappen op het vredige 

platteland.  Je vertrekt in Noville-les-Bois 

vlak bij Namen.  
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Mozet, een van de Mooiste Dorpen van 

Wallonië 

 

Mozet ligt verscholen in het heuvelachtige 

landschap van de Condroz. Het dorp heeft 

zijn middeleeuwse uitstraling behouden 

dankzij de kalkstenen huizen, de centrale 

kerk en de imposante boerderijen.  

 

Nog meer verrassende steden ontdekken?  
 

 

 

 

Je verblijf verlengen  
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La Villa Balat telt 3 luxueuze kamers en is gevestigd in een van de mooiste 

panden van Namen langs de Maas. 

La Villa Balat wordt beschouwd als een van de mooiste huizen van Namen. Het ligt in 

Jambes, waar de Samber en de Maas samenvloeien en je een prachtig uitzicht over de 

Citadel van Namen en het Waalse parlement aanschouwt. 

  

Ik wil boeken 

 

 

 

 

Foto in de kijker op Instagram  

 

 

Check onze foto's, verhalen en deel die van jou tijdens je uitstapjes en verblijven in 

Wallonië en de Ardennen. 

 

Tag @wallonie.ardennen en gebruik #walloniewenkt en #visitwallonia. 
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De mooiste foto's reposten we graag ter inspiratie van onze volgers. 

 

@natteken_ legde het zonlicht prachtig vast in het Bos van Gesves 
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Klik hier indien deze mail niet goed wordt weergegeven 

 

Als je vragen hebt, kan je contact met ons opnemen 

via info@walloniebelgietoerisme.be 

Wallonië België Toerisme – Grasmarkt 25 – 1000 Brussel – België 
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