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Op stap!
Bouillon

Start
Onze wandeling start aan het einde van de Quai de la Tannerie, op de oever van de Semois in 6830 
Bouillon. De Quai de la Tannerie is het verlengde van de Quai de la Maladrerie; die loopt langs de 
Semois, stroomafwaarts vanaf de Pont de Liège en de Place Saint-Arnould. Parkeren in het centrum. 
Bouillon is gemakkelijk te bereiken vanaf de afrit 25 op de E411 Brussel-Namen-Luxemburg. Vanaf 
de afrit de E46/N89 volgen richting Sedan (F) en afslaan ter hoogte van Bouillon. Via de N828 bereik 
je het centrum en kom je meteen ook de stad binnen op de plaats waar de wandeling vertrekt. 

afStand
10 km, geen bewegwijzering (korte beschrijving in tekst)

toegankelijkheid
Laarzen of stevige stapschoenen aanbevolen. Onderweg kom je enkele flinke hellingen tegen! 
De wandeling is niet geschikt voor kinderwagens, hoewel de vlakke delen langs de Semois best 
wel aangenaam kunnen zijn. Honden welkom, aan de leiband. Raadpleeg in het najaar steeds 
vooraf de kalender met jachtdata bij het Maison du Tourisme; op jachtdagen kunnen delen van 
het parcours afgesloten zijn.

PerSonen met een handicaP
De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Enkel de vlakke delen op de verharde we-
gen langs de Semois zijn goed toegankelijk. 

onthaal
Maison du Tourisme du Pays de Bouillon, Quai des Saulx 12 in 6830 Bouillon, 061-46 52 11, •	
info@bouillon-tourisme.be, www.bouillon-tourisme.be. Op werkdagen en zaterdag open 
van 10u tot 18u, op zondag van 10u tot 17u. Gesloten op 25 december en 1 januari. 
Archéoscope Godefroid De Bouillon, Quai des Saulx 14 in 6830 Bouillon, 061-46 83 03, •	
info@archeoscopebouillon.be, www.archeoscopebouillon.be (audiovisuele attractie over 
de geschiedenis van Bouillon en de kruistocht van ridder Godfried, betalende toegang)

oPenbaar vervoer
NMBS: station Libramont
TEC – bus 8 (Libramont – Bouillon) van NMBS-station Libramont naar halte Rue de l’Ange Gardien 
in Bouillon. Vervolgens 4 minuten wandelen naar startpunt op Quai de la Tannerie.

Wandelkaarten
Stafkaart NGI 67/1 en toeristische wandelkaart Groot Bouillon, te koop in het Maison du Tou-
risme (zie onthaal), op www.ngi.be of bij AltiplanoBooks, www.altiplanobooks.be

UW SteUn voor de natUUr
Giften voor de natuur in de Semoisvallei zijn welkom op rekening BE53 0682 1403 3153 (BIC = 
GKCCBEBB) van Natagora met vermelding ‘soutien zone 16’. Voor dotaties vanaf 40 euro wordt 
een fiscaal attest afgeleverd. 

meer info
Jan Loos, 0495-32 53 30, info@landschapvzw.be
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