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De Citadel zelf is een uitzonderlijke erfgoedsite, al eeu-

wenlang verankerd op de robuuste uitlopers van een rots-

massief. De ‘oude stadswijken’ bevinden zich aan de lin-

keroever van de Samber en zijn hoofdzakelijk verkeersvrij.

Dus voetgangerszone, en meteen perfect geschikt om al

slenterend te verkennen. Hier vindt men talrijke straten

en steegjes, daterend uit de 18de eeuw, toen Namen

lange tijd deel uitmaakte van de Oostenrijkse Nederlan-

den. Namen is niet enkel de hoofdstad van de gelijknami-

ge provincie, het is tevens de hoofdstad van het Waalse

Gewest. In Namen bevinden zich dan ook het Waalse

Parlement en de Waalse regering. 

SHOPPEN: YES, YOU CAN

Maar nu genoeg over politiek. Al is de modernisering van

de binnenstad deels te danken aan haar status als hoofd-

stad van Wallonië, met daaraan gelinkt een sterke herop-

leving van de binnenstad. 

Verpauperde stadswijken werden gerenoveerd, terwijl de

binnenstad werd omgevormd tot een levendig stadscen-

trum vol gezellige pleintjes, straten en stegen. Ook het

horeca- en winkelbestand werd geüpgraded.

Shopaholics worden in Namen verwend met een gezellige

mix van bekende winkelketens, vintageshops en kleine

boetieks. De grote winkelketens spot je in Rue de Fer en

Rue de L’Ange. 

Tussen het station en het centrum van Namen wacht een

wijk vol knap bewaarde art deco-huizen. De meeste van

die juweeltjes dateren van het begin van de vorige eeuw.

Wie mooie gevels wil spotten, trekt daarvoor het best

naar de Rue des Carmes en Rue des Croisiers. 

MET HET WATER IN DE HOOFDROL

In Namen, gelegen aan de samenvloeiing van de Samber

en de Maas, speelt het water een belangrijke rol. Om die

reden geen gebrek aan waterplezier in Namen. Wie dit

wenst kan zelfs een boottocht op de Maas maken. Men

heeft de keuze tussen een cruise van Namen naar het

aardbeiendorp Wépion of een gegidste tocht van 50 mi-

nuten tussen de drie sluizen van Namen. Kleine bootjes in

retrostijl – zogenaamde Namourettes – verbinden de ver-

schillende oevers van de Samber en de Maas, of maken de

oversteek naar Jambes.

DE CITADEL VAN NAMEN

Men kan er niet omheen kijken, de Citadel van Namen

overheerst – met dank aan haar strategische ligging – al

eeuwenlang de skyline van Namen. De Citadel maakt deel

uit van het Waalse Erfgoed, en wordt in de 21ste eeuw

nog enkel voor toeristische doeleinden gebruikt. Eenmaal

boven wordt men verwend met een lichtjes magisch pano-

ramisch zicht op de omgeving. Onder de Citadel vind je

een immens ondergronds gangenstelsel. Hier situeert zich

tevens het bezoekerscentrum Terra Nova.

Daar waar de Samber in de Maas vloeit, vindt men Namen, de trotse hoofdstad van Wallonië,

en tevens een van de meest gezellige steden van België. Met de majestueuze contouren van

de Citadel in de hoofdrol, is Namen een van de oudste steden van België, met een 

geschiedenis die meer dan 2000 jaar in de tijd teruggaat. 

Namen: Wandelen door de
hoofdstad van Wallonië

Vanaf 1 juni verschijnt 11 weken lang een nieuwe

zoektochtopgave in volgende volgorde: Nieuw-

poort - Lochristi - Koekelare - Wervik -Terneuzen -

Izegem - Pays des Collines - Waver en Genval -

Heuvelland - Gent - Namen

11 zoektochten

Praktisch

Langs het parcours werden 8 foto’s genomen. Bij

elke foto hoort een vraag. De oplossing is terug te

vinden op de plaats die op de foto staat afgebeeld.

Let wel: de foto’s staan in een willekeurige volgorde

afgedrukt. De antwoorden zijn steeds in de onmid-

dellijke omgeving terug te vinden. Je hoeft dus geen

mensen aan te klampen voor extra informatie. No-

teer telkens het antwoord bij het corresponderende

cijfer op het deelnameformulier.

Fotovragen

Op de volgende pagina vind je een gedetailleerde

routebeschrijving. De gebruikte afkortingen staan

voor L (links), R (rechts) en RD (rechtdoor). Indien

door onvoorziene omstandigheden de uitgestippelde

route wordt afgesloten (lokale wielerwedstrijd, weg-

versperring, …), dan achten wij de deelnemers in staat

de aangeduide weg iets verderop terug te vinden. 

Routebeschrijving

Afspraak aan het Office du Tourisme de Namur,

Place de la Station in Namen. 

Dit toerismebureau bevindt zich pal aan het trein-

station van Namen. Dus in het centrum van de

stad. 

Vanuit West-Vlaanderen is Namen gemakkelijk

met de auto bereikbaar. De afstand bedraagt

ongeveer tussen de 160 à 200 km, en leidt over

Brussel richting Namen. 

Slim parkeren: de Park-and-Ride parkings zijn

ideaal voor wie goedkoop wil parkeren. Namen

telt er twee: P+R Saint-Nicolas (276 pl) en P+R

Namur Expo (475 pl). De Parking Casernes is met

670 plaatsen de grootste parking van Namen.

www.namur.be 

Wie met de trein komt, rekent op ongeveer 2u15

à 2u40. Vanuit West-Vlaanderen zijn er geen

rechtstreekse treinen richting Namen. In Brussel

moet steeds worden overgestapt op de trein rich-

ting Dinant. www.nmbs.be 

Hoe te bereiken?
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ROUTEBESCHRIJVING

We vertrekken aan het Office du Tourisme de Namur, Place de

la Station in Namen. 

Vraag hier uw gratis stadsplattegrond aan. Altijd handig,

mocht u onderweg twijfelen. 

Eenmaal buiten het Toerismebureau, gaan we naar R, waarbij

we aan de lichten oversteken, en de Rue Godefroid nemen. L

Rue des Croisiers. R Rue des Carmes. Dan L Rue St-Joseph. Dan

R Rue de Fer (op zaterdag is het hier markt). Dan R Rue St.

Jacques. 

Dan L Rue de l’Ouvrage. Dan R Rue Basse Marcelle. Men be-

vindt zich nu op de Place St Auban. Men blijft L wandelen, en

men gaat L via de Rue du Collège naar R Rue fu Fumal. 

Nu L de Rue Ruplémont Deze straat gaat

even verder over in de Rue Saint-Jean. Nu

voorbij de Pl. Marché aux Légumes wande-

len, en de kerk aan je L-kant houden.

Houd R en neem de Rue de la Halle (niet

vermeld op naambordjes). Neem NIET de

Rue des Fripiers. 

Neem een ietsje verder L de Rue des Echas-

seurs, gevolgd door L Rue de l’Ange. (ook

dit naambordje is niet vermeld). Nu R Rue

de la Monnaie, en onderdoor de Rue du Bef-

froi nemen. Omheen het Belfort en R Rue E.

Cuvelier. Gewoon rechtdoor lopen, terwijl

deze straat verandert in de Rue de la Tour.

Nu R Rue de Marchovelette.

Nu L en de Rue du Pont nemen. Nu wandelt

men via de Halle al’Chair over de brug over

de Samber. Op het einde van de brug naar R,

en direct via het voetpad oversteken en

naar L stappen. De hoek omgaan, en via de

Avenue Baron Louis Huart langs de Maas

stappen. Steek misschien zo snel mogelijk

via het zebrapad over, en wandel langs de

Maasboorden, (dit is de Quai des Chasseurs

Ardennais) een goede kilometer door rich-

ting sluizencomplex. Negeer de eerste brug

die je tegenkomt (de Pont de Jambes) en

wandel rechtdoor. Nu via het sluizencom-

plex naar Jambes wandelen. Eenmaal de

Samber over, direct naar L en wandel terug

richting Namen. 

Aan de eerste brug – de Pont de Jambes –

naar L de brug over, en terug naar R. Dit is

andermaal de Quai des Chasseurs Ardennais.

Rechtdoor wandelen en de brug oversteken

(de Pont de France). Halfweg op de brug het

zebrapad naar de overkant nemen. Nu L de

Av. Golenvaux nemen. Deze straat gaat over

in de Rue de la Tour, en even verder in de

Rue Emile Cuvelier. Dan R Rue de Fer. Dan L

Rue des Crosiers. Nadien R Rue des Carmes.

Nu door de Galerie de la Gare wandelen, en

men komt terug op het stationsplein aan. 

Slenteren door de oude binnenstad van Namen 

Afstand:

De wandeltocht door het centrum

van Namen bedraagt 6 km. Geen

obstakels onderweg, en ook geen

hoogteverschillen, want de zware

klim richting Citadel van Namen laten

we bewust links liggen. 

Fiche

Vooral art deco in de hoofdrol in Namen. Aan de over-

kant van de Maas – meer bepaald in Jambes – vindt

men dan weer vooral herenhuizen in art nouveau-stijl.

Het verschil tussen beide stijlen zit hem hierin dat art

deco min of meer een reactie was op de art nouveau-

stijl vol krullen en slingers. Art deco is een stuk functio-

neler en gestileerder, en werkt meer met geometrische

vormen. 

DEZE MOOIE ART DECO-GEVEL
BEVINDT ZICH BOVEN EEN 
VAN DE BEKENDSTE ZAKEN 
VAN NAMEN. 
GEEF DE NAAM VAN DEZE ZAAK. 

Vraag 1

VELE GEVELS IN DE BINNENSTAD
VAN NAMEN ZIJN VERSIERD MET
ALLERLEI KUNSTIGE SYMBOLEN
EN/OF MOTIEVEN.

DEZE DRIE VISJES VINDT MEN
BOVEN EEN ZAAK, VOORAL
POPULAIR BIJ JONGEREN.

GEEF DE NAAM VAN DEZE ZAAK. 

Vraag 5

Namen kreeg het tijdens WO II zwaar te verduren. Aan het

begin van de oorlog werd Namen gebombardeerd door de

Duitsers, waarbij er vele tientallen doden vielen. Op 18

augustus 1944 vielen er bij bombardementen door de Ame-

rikanen en Engelsen meer dan 300 doden. Daarbij werden

vooral het station en de Maasbruggen geviseerd, want de

Geallieerden wilden beletten dat de Duitsers hun troepen

konden bevoorraden en versterkingen konden aanvoeren. 

AAN DE GEVEL VAN DIT GEBOUW VINDT
MEN EEN GEDENKTEKEN VOOR VIER
LOKALE VERZETSSTRIJDERS,
GESNEUVELD BIJ DE BEVRIJDING VAN
NAMEN. OP WELKE EXACTE DATUM
ZIJN DEZE VIER VERZETSHELDEN
GESNEUVELD VOOR HET VADERLAND? 

Vraag 2

Vooraleer hier een kerk was gevestigd, was tijdens de

15de eeuw op dezelfde plaats een hospitaal onderge-

bracht, speciaal voor bedevaarders op weg naar Com-

postella. In die tijd lag het hospitaal buiten de stadsom-

wallingen van Namen. 

Later werd dit hospitaal omgebouwd tot een nachtver-

blijf en een hospitaal voor buitenlandse soldaten. 

In 1755 werd het complex aangekocht door het Broe-

derschap van Barmhartigheid. Zij bouwden het geheel

om tot een klassieke kerk. 

Aan het begin van de 20ste eeuw werd het gebouw

overgekocht door de Zusters van Sint-Jakob. Momen-

teel bevindt zich een klerenwinkel in deze kerk. 

GEEF DE NEDERLANDSE NAAM
VAN DEZE KERK? 

Vraag 3

In dit gebouw worden anno 2018 belangrijke beslissin-

gen genomen. Toch was dit niet altijd het geval. Want

ooit was dit een hospitaal waar armen, zieken en pel-

grims werden opgevangen. De vroegste sporen verwij-

zen naar de 13de eeuw. Het huidige gebouw – dat flink

werd gerestaureerd – werd in fases gebouwd tussen

1667 en 1723 en is te omschrijven als een mix tussen

barok en Louis XIII-stijl. 

De restanten van het middeleeuwse hospitaal dat tij-

dens de restauratiewerken in de 20ste eeuw werden

blootgelegd, kunnen op aanvraag worden bezocht. 

GEEF DE OORSPRONKELIJKE
NEDERLANDSE NAAM 
VAN DIT GEBOUW? 

Vraag 7

De bouw van dit statige pand dateert uit de 16de eeuw,

toen Namen – en de rest van ons land – onder Spaans

gezag stond. Het gebouw was van de hand van Bastien

Sion en Conrad de Nuremberg, twee bouwheren uit het

graafschap Namur. 

Oorspronkelijk was dit een vleeshalle, maar nadien werd

hier eveneens een school ondergebracht. Nog later werd

het gebouw een opslagplaats, een arsenaal, een hospi-

taal en een protestantse tempel voor de Nederlandse

soldaten. Toen de Fransen hier aan de macht waren,

werd het gebouw gebruikt als theater voor de Franse

troepen. 

Het complex is sinds 1806 eigendom van de stad Namen. 

GEEF DE NAAM VAN DIT
GEBOUW? 

Vraag 6

Deze Waalse politicus en advocaat was jarenlang actief in

de gemeenteraad van Namen, waarna hij vanaf de jaren

twintig van de vorige eeuw als volksvertegenwoordiger in

het nationaal parlement ging zetelen. Nadien wist hij nog

verschillende ministerposten te versieren, waaronder die

van PTT. Tijdens WO II verboden de Duitsers hem zijn

politieke carrière terug op te pakken, waarna hij terug als

geëngageerd advocaat aan de slag ging. Hij werd onder

duistere omstandigheden vermoord in zijn eigen woning

aan het einde van WO II. 

DEZE SCHOOL DRAAGT DE
NAAM VAN EEN BEKENDE WAAL
VAN NAAMSE OORSPRONG.
GEEF ONS ZIJN NAAM. 

Vraag 4

Wie in Namen wil overnachten, wordt verwend met een

breed aanbod aan hotels, variërend in prijsklasse van €

50 tot meer dan € 150. Men heeft er de keuze tussen

ketenhotels à la Ibis of karakterhotels zoals Les Tan-

neurs. 

Met hotel Beauregard vindt men zelfs een hotel dat

ingewerkt zit in het Casino van Namen. Maar de meeste

hotels bevinden zich in het stadscentrum, en zijn dus

prima gesitueerd om na het diner de sfeer van de vele

gezellige terrasjes in de binnenstad van Namen op te

snuiven. 

GEEF DE NAAM VAN DIT HOTEL? 

Vraag 8

NAMEN ALS TROTSE HOOFDSTAD VAN HET WAALSE GEWEST 



Deelnameformulier
<<NAAM ZOEKTOCHT>>
Noteer telkens het antwoord op elke vraag bij het cijfer dat met de vraag correspondeert.

1.  ................................................................................................... 5. ...........................................................................................................

2. ..................................................................................................  6. ...........................................................................................................

3. ................................................................................................... 7. ............................................................................................................

4.  .................................................................................................. 8. ...........................................................................................................

Naam: ............................................................................................................................  Voornaam:.................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................  Postcode + gemeente: ..........................................................................................................

Tel.: .................................................................................................................................  E-mail*:  ................................................................................................................

Stuur uw volledig ingevuld deelnameformulier tegen uiterlijk 28 september 2018 naar:

KW - Zomerzoektochten 2018, Postbus 320 – 8800 Roeselare

"

Deelnemen is gratis en kan elke dag tot en met 28

september 2018. Enkel originele deelnameformu-

lieren komen in aanmerking. Het volledige regle-

ment kunt u nalezen op www.kw.be/zomerzoek-

tochten.

Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk

28 september 2018 bereiken op volgend adres: 

KW, Zomerzoektochten 2018, Postbus 320, 8800

Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug

in KW van 12 oktober 2018. De winnaars maken

we bekend in de krant van 19 oktober 2018.

Reglement

Als lezer kan je uiteraard aan alle elf de zoektoch-

ten deelnemen, telkens met meerdere inzendin-

gen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelna-

me maak je kans op een prijzenpot van meer dan

€ 6.500 die wordt verdeeld onder 55 winnaars.

Per zoektocht verloten wij onder de correcte

inzendingen volgende prijzen:

1 waardebon van € 300 bij Gaverzicht,

1 kledingcheque van € 150 bij Deleye,

1 waardebon van € 100 bij Multi-Bazar

1 waardebon van € 50 bij Gaverzicht,

1 waardebon van € 25 bij Multi-Bazar

De prijzen

Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de

zoektocht onregelmatigheden op of ondervind je

problemen? Meld het ons via promotie@kw.be

Vragen?

Namen – en meer bepaald de musea Rops,

het Naamse Museum voor Sierkunsten en het

TreM.a – staan deze zomer in het teken van

de expo Fleurs. Want bloemen zijn van alle

tijden, en ‘fleuren’ het dagelijkse leven van de

mensen op. In de drie hierboven vermelde

musea vindt men telkens tijdelijke expo’s,

waarin het bloementhema centraal staat.

De expo behelst de periode van de middel-

eeuwen tot de 19de eeuw. De Brusselse

bloemenkunstenaar Thierry Boutemy vrolijkt

daarbij enkele binnenpleinen en gevels op

met al even dromerige als poëtische installa-

ties. Binnenin de musea vindt men een breed

aanbod aan tijdelijke tentoonstellingen. Deze

expo loopt de ganse zomer, meer bepaald

tot 23 september. 

Fleurs Namen

www.fleurs2018.be

1. PARFUMERIE GUY DELFORGE

We hebben de Citadel van Namen al heel eventjes belicht

in onze inleiding, maar we zijn nog verre van uitgepraat

over de beroemdste citadel van België. Zo vindt men half-

weg de top met Parfumerie-atelier Guy Delforge zowaar een

bekende parfumerie. De parfumerie werd ondergebracht in

de voormalige officiersmess van de Citadel. Bij Delforge

worden enkel eigen producten verkocht, van zacht naar

sterk, van fris naar zwaar. Aan u de keuze. De meer dan

250 extracten die worden gebruikt om de verschillende

parfums te creëren, liggen opgeslagen in de kelders van de

Citadel. Ieder parfum is dus een unieke creatie. Wie dit

wenst, kan een ondergronds parcours volgen waarbij je

ontdekt hoe parfums gemaakt worden. Daarnaast beschikt

de parfumerie eveneens over een permanente expositie-

ruimte. www.delforge.com

2. HET TERRA NOVA-BEZOEKERSCENTRUM

Het nieuwe bezoekerscentrum Terra Nova is ondergebracht

in de oude kazerne van de Citadel van Namen. Met de

geschiedenis van Namen en de Citadel als leidraad, wordt

de stedelijke en – vooral – militaire geschiedenis van

Europa uit de doeken gedaan. Wie een Citadelle Pass

koopt, geniet van 3 bezoeken, te weten een bezoek aan de

ondergrondse gangen, een bezoek aan het bezoekerscen-

trum Terra Nova en een rondleiding in een treintje met

uitleg. Het ondergrondse netwerk is maar liefst 7 km lang.

De begeleide wandeltocht duurt ongeveer 1 u. Napoleon

omschreef dit gangenstelsel als de ‘termietenheuvel van

Europa’. www.citadelle.namur.be

3. HET FÉLICIEN ROPS-MUSEUM

Wat Ensor voor Oostende was, betekende Félicien Rops

voor Namen. Deze beroemde schilder en etser wordt alge-

meen erkend als een van de meest begenadigde Belgische

kunstenaars uit de 19de eeuw. Het museum is onderge-

bracht in een oud herenhuis in de voetgangerszone in het

oude centrum van Namen. Het museum schetst de verschil-

lende artistieke etappes in het leven van Rops, variërend

van begenadigd karikaturist tot gecontesteerde – maar

lichtjes briljante – kunstenaar die onderweg veel ophef

veroorzaakte met zijn schilderijen en tekeningen vol sata-

nische en/of erotische onderwerpen. Daarin hekelde hij

niet enkel het kerkelijke gezag, maar ook de hypocrisie

van de politieke wereld. De laatste twintig jaren van zijn

leven woonde en werkte Rops in Parijs. www.museerops.be

T I P S

NAMEN

*Je gegevens worden in het bestand van Roularta Media Group, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, opgenomen om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Je kunt je gegevens steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen.

Indien je dit niet wenst, kruis dit hokje aan ¨.


