
Levendige toeristische stad, 
    in elk jaargetijde 

ToegangspoorT
ToT de Hoge Venen

Tourisme



Wees welkom in een van de mooiste valleien 
van de Ardennen !
Malmedy, de toeristische stad in alle 
jaargetijden, gelegen aan de voet van de 
Hoge Venen, zorgt voor de volle lading aan 
culturele, sportieve, ontspannende emoties 
en een bad van bladergroen in een vrij 
ongerepte natuur, de beste luchtkuuroorden 
waardig.

U zult ongetwijfeld genieten van de kwaliteiten van de geleverde 
diensten, van het warm onthaal en van de meertaligheid van uw 
gastheren in zake verblijf en shopping en u zult worden verleid door de 
actieve vrijetijdsbesteding die wij u kunnen aanbieden : gevarieerde 
wandelpaden, bebakende parcours voor de MTB, een volledig nieuw 
traject RAVeL van 22 km voor het fietstoerisme en tal van andere 
activiteiten voor de ganse familie.

Een bezoek aan de totaal nieuwe toeristische en culturele ruimte 
« Malmundarium » zal binnenkort de bekroning zijn van uw verblijf, 
waarvan ik wens dat u het als volledig geslaagd zult kunnen beschouwen.

Met vriendelijke groeten,
Yves Barthélémy
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Landschappen puur natuur p 4 tot 13

Gouden medaille bebloemde steden p 14 tot 17

Malmedy de cultuurstad p 18 tot 29 

Malmedy houdt van de kinderen p 30 tot 33

Malmedy, de stad van sport p 34 tot 41

Omloop van Francorchamps p 42 tot 43

Slapen, eten, drinken, shopping p 44 tot 47

De Feestkalender van Malmedy p 48 tot 51

in
ho

ud

(M
ob

ilh
om

e)
 2

00
7 

Ra
ve
l 
L4
5

Ra
ve
l 
L4
5

Ra
ve
l

Ra
ve
l L
45

3



Landschappen puur natuur

Zicht van de Rocher de Falize



MALMEDY, 
Toegangspoort tot de Hoge Venen

Het grootste natuurreservaat van België (4500 ha), een van de meest kostbare juwelen 

van het land, strekt zich uit over een oppervlakte van 450 ha op het grondgebied van 

de gemeente Malmedy.

De Venen te voet ontdekken
Meerdere wandelpaden zijn bewegwijzerd in de richting van het hoog plateau naar 

Mont-Rigi, Baraque Michel of het Signaal van Botrange, het hoogste punt van het land 

(694 m). Het pad Marie Solheid, bij vertrek in Xhoffraix, is ten zeerste aanbevolen.

Om de enorme uitgestrektheid van het veengebied, de veenmoerassen en de diepe 

wouden naar waarde te kunnen schatten is het onontbeerlijk ze te ontdekken te voet, 

in gezelschap van een gediplomeerde natuurgids, de enige die bevoegd is u te leiden 

naar de zones C, de heiligdommen van het natuurreservaat.

Dankzij een Europees restauratieproject voor het natuurlijk milieu - LIFE - , worden de 

bedreigde dier- en plantensoorten gered door het scheppen van grote vochtige zones. 

Veensites
Gelegen op het grondgebied van de gemeente Malmedy

Veen van Fraineu, van Setay, van Herbofaye, van Neûr Lowé 
en van Poleûr.
Al deze venen bevinden zich in zone B en zijn dus toegankelijk voor het publiek 

maar enkel op de wegen en plaatsen die behoorlijk zijn bewegwijzerd. Het veen van 

Neûr Lowé werd begiftigd met een didactisch pad van 5 km dat u brengt door de 

verschillende typische landschappen van de Venen. Het  wordt zeer gewaardeerd door 

de schilders en de fotografen omdat de verschillende branden en vuurhaarden in de 

wouden er een zeer bijzondere site hebben geschapen.

Hetzelfde geldt voor het didactisch pad van de Poleûr (4 km) dat u de typische 

vegetatie van de Venen zal doen ontdekken. Dit pad is bijzonder omdat het gedurende 

het ganse jaar toegankelijk is (ook voor de personen met beperkte mobiliteit), 

zelfs tijdens de broedperiode van de korhaan (van maart tot juni) of in geval van 

brandgevaar (gehesen rode vlag).
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Per fiets, is het natuurreservaat 

toegankelijk via het bewegwijzerd net 

« VéloTour Hoge Venen-Eifel ». 

Enkele reiswegen zijn eveneens 

bewegwijzerd voor de MTB met 

verbod ze te verlaten.

Aanbevolen :
Het traject « Descente de la Fagne » of 

« le sentier des tourbières » (27 km).

Met de wagen komt men zonder 

problemen op het hoogplateau vanaf 

Malmedy door er de richting Eupen 

te nemen. Maar de toeristische route 

bewegwijzerd  « Fagne et Lacs » is de 

meest schilderachtige reisweg.

De veendorpen
Mont, Xhoffraix en Longfaye zijn gelegen in 

het noorden van de gemeente en bevinden 

zich in de onmiddellijke omgeving van de 

Venen. De «charmilles» - deze hoge heggen 

van beuk of charme - zijn de bijzonderste 

karaktertrek van deze dorpen. De heggen 

met dooreengevlochten takken zijn 

bestemd om de huizen te beschermen tegen 

neerslag, wind of sneeuw.

De kapel Fischbach
Deze kapel, gelegen in de omgeving van 

het restaurant van de Baraque Michel, 

werd opgericht in 1830 en gewijd aan 

Onze Lieve Vrouw van de Goede Hulp. Het 

gebouw voerde bij het begin een lantaarn 

om de ongelukkige verdwaalden in dit 

onherbergzaam gebied op het goede spoor 

te brengen.

De stad Malmedy heeft onlangs de 

restauratie van deze kapel laten uitvoeren 

wat zal toelaten vanaf nu er terug de 

middernachtmis met Kerstmis te beleven, 

die vroeger werd georganiseerd door de 

« Amis de la Fagne ».
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DE VEENFLORA

Ondanks een zeer streng klimaat, ontwikkelt zich in België een unieke flora, van 

Atlantische oorsprong (de heide), uit het noorden (de zwarte camorine), of uit de 

bergen... (valkruid, alpenvenkel,...), op de arme grond van de Venen, zeer zuur en 

weinig doorlatend.

Zeldzame soorten bezetten de veenmoerassen en de vochtige zones ; het wolgras, de 

« zomersneeuw » ; de veenmossen die helpen bij de vorming van de veenmoerassen ; 

de zonnedauw, de vleesetende plant bewapend met een massa slijmerige druppeltjes 

die verteringssap bevat, passieve valstrik voor de onvoorzichtige insecten ; de veenbes, 

beenbreek, andromeda of de zevenster, embleem van het natuurreservaat.

De VEENFAUNA

De korhaan, het embleemdier van de Venen en tevens embleem van het 

natuurpark, is ongelukkigerwijs aan het uitsterven. Tijdens de broedperioden in de 

lente, zijn de zones waar de dieren wonen, verboden terrein voor de bezoekers.

De herten, reeën en everzwijnen zijn in getal goed aanwezig. De jacht 

levert naast haar noodzakelijke regulerende functie voor de grote wilde fauna een 

door de gastronomen gewaardeerde bijdrage. De jacht is niettemin verboden in het 

natuurreservaat zelf.

De marter en de wilde kat evenals talrijke vogels en insecten zijn beschermde 

diersoorten.

VALLEiEN, sitEs & pANORAMA’s

Dankzij haar geografische ligging, ingebed in de valleien van de Warche, 

van de Warchenne en, een beetje meer naar het zuiden, van de Amel, heeft 

de gemeente Malmedy het grote voorrecht tal van verbazingwekkende 

uitzichtpunten over hartveroverende landschappen die een ommetje lonen, te

mogen bezitten. 

D
e 

fa
u
n
a

D
e 

fl
o
ra

O
m

 t
e 

o
n
td

ek
k
en

De Rocher de Falize
Van op deze kwartsrotsen opent zich 

een indrukwekkend uitzicht op de 

vallei van de Warche.

De Rocher de Warche 
Het klein gehucht met dezelfde 

naam bevindt zich in de nabijheid 

van het dorp Bellevaux en vormt 

een rotsachtige formatie, vroeger 

gebruikt voor klimoefeningen, 

en begiftigd met een zeer mooi 

uitzichtpunt op de samenvloeiing van 

de Warche en de Amblève. 

De vallei van de Warche en het 
stuwmeer van Robertville.
Deze smalle vallei, geflankeerd door 

rotsachtige en beboste hellingen is 

gekend door de natuurliefhebbers 

voor haar typische fauna en flora.

De elektrische centrale van Bévercé, 

stroomafwaarts van het stuwmeer 

van Robertville, wordt gevoed 

door het water van de Warche, dat 

eveneens de distributie verzekert 

als kwaliteitswater aan de inwoners 

van Malmedy. Het stuwmeer van 

Robertville is gewoonlijk de plaats 

van afspraak voor de liefhebbers 

van baden maar tijdens de zomer 

van 2010 zal het als het ware dienst 

doen als «droogdok» gezien het 

geledigd werd voor de uitvoering 

van onderhoudswerken aan de 

stuwmuur.

De waterval van de Bayehon en 
het kasteel van Reinhardstein
Het veenbeekje wordt zijrivier van 

de Warche stroomafwaarts van 

het kasteel, dat zich bevindt op 

het grondgebied van de gemeente 

Waimes. Op zijn loop kan een 

wonderbare waterval worden 

ontdekt.

Het kasteel werd opgericht in 1354 

door Renaud de Waimes. Het was 

totaal vervallen,  werd herbouwd 

rond 1965 door professor Overloop, 

en werd een uitstapbestemming die 

door de toeristen zeer gewaardeerd 

wordt.
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De vallei van de Amel
Het ganse gedeelte van de gemeente 

dat door de Amel wordt doorkruist 

staat onder meer dan een opzicht 

in contrast met de Venen. Hier kent 

alles een zuidelijk aspect : de natuur, 

de landschappen, de schattige 

benamingen van de dorpen : 

Lamonriville, Reculémont, Planche, 

Cligneval, Hédomont... 

Het is dankzij het bestaan van 

verschillende  viskwekerijen dat 

Ligneuville de naam heeft gekregen 

van « Hoofdstad van de forel ». Dit is 

geen ijdel woord want de vallei van 

de Amel is eveneens het paradijs van 

de hengelaars.

Bellevaux is een omweg waard om 

reden van de Rocher de Warche, de 

aanwezigheid van boomkwekerijen 

van kwaliteit en de tuin van de 

« Roses du Temps Passé », of om 

er een van oudste huizen van de 

gemeente te bewonderen, het 

« Maison Maraite » gebouwd in 1592 

in eik en vakwerk.

Onlangs is de ambachtelijke 

brouwerij van Bellevaux het 

toeristisch kapitaal van het dorp 

komen verrijken. Men kan er 

uitstekende bieren proeven in de 

schaduw van een honderdjarige eik.
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Vreemd geheel van naast mekaar 

staande beuken dat zich in Préaix 

bevindt, rechts van de Avenue 

Monbijou, ter hoogte van de Ets 

Malmedy Tourisme. 

Uitzichtpunt van koning Albert I.
Vroeger stopte koning Albert I 

elke keer toen hij aan dit punt van 

de weg van Malmedy naar Eupen 

voorbijkwam om het panorama te 

bewonderen dat hem herinnerde aan 

Zwitserland.

De Poudingue en de calvarieberg 
van Malmedy
Deze rotsachtige formatie, enig 

in België, wonderbaar door haar 

ongewone vorm en haar roodachtige 

kleur, dateert uit het perm (280 

miljoen jaar).

De Calvarie die er over uitsteekt 

is een plaats van gebed tijdens de 

paasperiode en wordt gewaardeerd 

voor een aangename, maar moeilijke 

wandeling, naar de hoogten van 

de stad. Hij levert enkele mooie 

uitkijkpunten. 

De allée de Winbommont
Prachtige dreef met geklasseerde 

beuken in het park van Monbijou, 

tussen de route de Chôdes en de 

vallei van de Warchenne.
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Het is voor niemand een geheim : om echt een stad of een 
regio te ontdekken, moet het te voet gebeuren. Het is dus niet 
verwonderend dat de wandelingen in Malmedy ook de geliefkoosde 
vrijetijdsbezigheden zijn van de toeristen. Of u nu liefhebber zijt van 
culturele circuits, van korte wandelingen of in tegendeel aanhanger 
van lange tochten in de natuur, Malmedy weet altijd aan uw eisen te 
voldoen.

WanDelingen in De OMgeVing Van De staD
Vijf wandelingen van 2 tot 6 km met bloemen als thema, bewegwijzerd 
aan de hand van gekleurde ringen brengen u naar de prachtige 
uitzichtpunten boven de stad Malmedy.
Heidewandeling (begraafplaats/Calvarie) - 2,5 km / 1 uur.
Wandeling van de vingerplanten (Calvarie/Biertasètche) - 2,5 km /1 uur. 
Violettenwandeling (chemin de Xhurdebise) - 3 km /1,4 uur. 
Narcissenwandeling (de Warchenne) - 6 km /2 uur. 
Wandeling van het lelietje van dalen (Outrelepont/Appolinaire) - 4,5 km /90’. 
Folder beschikbaar in het Huis voor Toerisme - Place Albert Ier. 

BegeleiDe natuurWanDelingen
De dinsdagen, donderdagen en zondagen in juli en augustus stellen 
het toerismebureau en de gidsen van de « Cercle Marie - Anne Libert » 
een gratis begeleide wandeling voor van +/- 15 km, waarvan het vertrek 
plaats heeft aan de kathedraal. 

Talrijke andere begeleide wandelingen, met name in de Hoge Venen, 
hebben plaats op vaste data.
Voor de volledige agenda, zie www.malmedy.be.

In de ganse regio wordt een rijk aanbod aan begeleide wandelingen 
voorgesteld, met name naar het meer van Robertville, met een uniek 
spektakel in 2010 ter gelegenheid van het volledig droog leggen 
van het meer, naar Bütgenbach, waar de ronde van het meer wordt 
aanbevolen, in de vallei van de Our, evenals naar Stavelot, Hockay en 
omgeving. 
Geniet ervan! (Info : www.oostkantons.be ; www.stavelot.be)

De WanDelkaarten
Er bestaan verschillende documenten, onder meer de folders/kaarten 
gewijd aan de bloemenwandelingen rond Malmedy, getekende kaarten 
met betrekking tot 3 specifieke wandelingen bij vertrek in Xhoffraix, 
Mont en Longfaye, maar de beste koop is ongetwijfeld de officiële 
kaart « Au Pied des Fagnes » uitgegeven door het Nationaal Geografisch 
Instituut (NGI) en de Dienst voor Toerisme van de Oostkantons (DTO). 
Deze kaart stelt reiswegen voor naar de valleien, naar ongekende 
uitzichtpunten en in het natuurreservaat. Dit alles is bewegwijzerd volgens 
de officiële reglementering die van kracht is in Wallonië. Deze paden zijn 
geregistreerd in functie van het parcours (gemakkelijk, moeilijk, in het bos, 
op het platteland, aan de oever van rivieren) en rekening houdend met de 
lengte. Sommige hebben hun vertrek in Malmedy, andere ergens anders 
in de gemeente : Baraque Michel, Xhoffraix, Mont, Longfaye, Moulin du 
Bayehon, Chodes, Ligneuville, Pont.
Alle kaarten zijn beschikbaar in het Huis voor Toerisme - Place Albert Ier.

Doe het te voet!Te nOTeRen:
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Gouden medaille voor
bebloemde steden

Kiosk van de Pont neuf
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Het bloemencircuit
Naar het voorbeeld van het 
kerstkribbencircuit, leidt een 
wandeling de liefhebbers van 
bloemen naar het ontdekken 
van al deze plaatsen van de stad 
die bijzonder met bloemen zijn 
versierd.  De betovering zal op 
slag compleet zijn. Vraag de 
specifieke folder bij het Huis voor 
Toerisme.

Bloemen - en tuinfeest
Heeft telkens plaats in de 
maand mei voor de kathedraal. 
Het is een vaste waarde in de 

feestkalender van Malmedy,
en voor iedereen de gelegenheid 
tot het aankopen van bloemen 
en toebehoren om zijn tuin in 
de zomer zo mooi mogelijk te 
maken...
Het is ook een gelegenheid 
om aangename momenten 
door te brengen op de site 
waar o.a. concerten of lezingen 
aangeboden worden.
Met een atelier bloemsierkunst, 
en het ontdekken of 
herontdekken van de rijkelijk 
met bloemen versierde 
kathedraal.

De BlOeMenrally Van De B.F.a.s.

Uitzonderlijk, gedurende de weekends van de Dagen van het Erfgoed 2010, van 10 

tot 12 september, nodigen het comité en de leden van de Belgian Flower Arrangement 

Society uit voor een bloemenshow van belang. De mooiste bloemenmontages 

zullen verschillende historische gebouwen van Malmedy versieren: het klooster, het 

Huis Villers, het stadhuis, de Villa Steisel, de Villa Lang, de kathedraal, verschillende 

kapellen…Een feest voor de ogen om onder geen enkel voorwendsel te missen!

Raadpleeg het programma op www.malmedy.be of in het Huis voor Toerisme.

in MalMeDy
worden de bezoekers « met bloemen » ontvangen

Het is onder impuls van haar vroegere hoofdtuinier Julien COMPLEMENTAIRE, te vroeg 

vertrokken, dat de stad Malmedy heeft deelgenomen in 1996 voor de eerste maal 

aan de Europese bloemenwedstrijd « Entente Florale ». Meteen haalde ze de gouden 

medaille. Sedertdien is de bloemenversiering van de gemeente een traditie geworden 

en de bevoegde diensten van de stad maken er een punt van alle straten, alle pleinen, 

ronde punten, monumenten en gebouwen met een lawine van bloemen te versieren. 

De bezoekers zijn verbaasd over deze ophangingen, bakken en vazen, rijkelijk gevuld 

met kleuren in harmonie. De bloemensamenstellingen zijn op bepaalde plaatsen echte 

meesterwerken.
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Malmedy, de cultuurstad

Het huis Villers



« Lu Hèye des Rwas » 
Verzamelingen en kindercantates die 

de epifanie aankondigen.

« Lu Nut du May » 
Gedurende de nacht van 30 april op 1 

mei, weerklinkt overal het beroemde 

chanson van de gebroeders Lebierre.

« La Ronde de la St. Jean »
van 24 juni 
Een rondedans voor kinderen die 

kronen van margrieten dragen voor 

de meisjes en gekleurde banden als 

schouderbanden voor de jongens.

« Les Cûh’nées »
Ritueel feestmaal in de herfst 

gedurende de aardappeloogst waar 

men een heerlijk maal gebruikt 

van haring, uien en van gepofte 

aardappelen. 

« Le Tribolèdje » 
Klein beiaardconcert speciaal 

gebracht aan het einde van de 

voormiddag op de zondag die volgt 

op St. Géréon (10 oktober). 

« Les feux de la St. Martin » 

Rond 11 november wordt het delen 

van de mantel door de grote sint met 

de bedelaar herdacht, met name in 

Malmedy en in Xhoffraix, en dit tot 

grote vreugde van de kinderen die 

fakkeloptochten vormen met hun 

ouders.

« Les Féeries de Noël » 

Deze kenmerken sedert enkele jaren 

de aanvang van de winter met een 

kerstmarkt, talrijke concerten, een 

schaatsbaan en kunstverlichting die 

de ganse stad doet baden in een zee 

van licht. 

De kalender van Malmedy
Talrijke kunst- en 

ambachtstentoonstellingen, 

openbare concerten of 

theateravonden, meestal 

georganiseerd door de AMAPAC 

(association malmédienne pour la 

promotion de l’art et de la culture), 

evenals verschillende feesten of 

toeristische evenementen, die soms 

duizenden toeschouwers aantrekken, 

hebben plaats het ganse jaar door 

(zie volledige agenda www.malmedy.be)

een iMMaterieel erFgOeD 
door de geschiedenis gesmeed

Malmedy heeft een bijzondere geschiedenis die ongetwijfeld heeft meegewerkt aan de 
vorming van haar geest, aan haar kenmerkende mentaliteit. 
« De inwoners van Malmedy hebben nooit deel uitgemaakt van de Nederlanden, hebben 
nooit het juk van de Bourgondiërs moeten dragen, noch de Spaanse of Oostenrijkse 
overheersing moeten dulden. Zij hebben niet deelgenomen aan de revolutie van 1830 en 
hebben ook niet de vreugde gekend om de Congo van Leopold II als geschenk te aanvaar-
den ». (cfr. R. Christophe)
In tegendeel heeft Malmedy gedurende 1100 jaar (tot aan de Franse Revolutie) deel 
uitgemaakt van de Prinsabdij Stavelot-Malmedy, gesticht in 648 door de H. Remaclus en 
is gedomineerd geweest door de Prins-Abten gedurende gans deze periode. Na een korte 
Franse periode, in het kader van het departement van de Ourthe, heeft het Verdrag van 
Wenen van 1815, de toekomst van Malmedy volledig gewijzigd door het toe te voegen, 
samen met de Oostkantons, aan Pruisen tot in 1918. Deze 100 jaar, eerst gekenmerkt door 
een zachte germanisatie, daarna een meer draconische onder Bismarck, hebben ongetwij-
feld meegewerkt aan de vrolijke, protesterende, aan het prinsdom gebonden geest van de 
inwoners van Malmedy. 
Hun verzet tegen het regime van de Pruisische keizer was vooral gesteund op de verdedi-
ging van de Franse taal en van hun Romaanse mentaliteit. Het gebruik van het Waals in 
het dagelijks en verenigingsleven heeft dan zijn wortels gevormd. Het is trouwens in die 
periode dat de Club Wallon (1898), evenals de mannenkoren « l’Union Wallonne » en 
« La Malmédienne », de fanfare « L’Echo de la Warche » en de harmonie « La Fraternité » 
werden gesticht. Terloops treffen ons de Franse benamingen van deze verenigingen, noch-
tans tot stand gebracht in volle  « Kulturkampf », waarvan Nicolas Pietkin, de pastoor van 
Sourbrodt, het boegbeeldfiguur vormde van de weerstand tegen “de germanisatie van het 
Pruisische Wallonië ».
Na de eerste periode van aanhechting bij België, van 1921 tot 1940, bezegeld door het 
Verdrag van Versailles, annexeerde Hitler Eupen-Malmedy vanaf 10 mei 1940. Het geheel 
van de Oostkantons heeft een zware bijdrage betaald gedurende de Tweede Wereldoorlog, 
met name tijdens de bombardementen van december ’44. 
Sedert de indienststelling van de taalgrenzen in België, in 1962, maakt Malmedy deel uit 
van de Franstalige Gemeenschap van België en van Wallonië, met het bijzonder statuut van 
gemeente  met faciliteit, beschermend aldus het gebruik van de Duitse taal. 

een pOpulaire cultuur

De verenigingen in Malmedy nemen deel aan het culturele leven van de gemeente. 

Elke inwoner van Malmedy die zichzelf respecteert, maakt deel uit van verschillende 

verenigingen : inzake carnaval, muziek, sport, theater, of andere. Indien het waar 

is dat de carnaval van Malmady (Lu Cwarmê) de actualiteit monopoliseert in de 

winter met zijn 4 vette donderdagen en 4 dagen van dolle vreugde voorafgaand aan 

Aswoensdag, worden talrijke andere populaire en folkloristische tradities doorgezet 

gedurende het ganse jaar :  
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een riJk arcHitecturaal  erFgOeD

Ondanks de verwoesting veroorzaakt door de bombardementen van december 1944, 

herbergt Malmedy tal van opmerkelijke gebouwen en monumenten. Het meest 

indrukwekkende en het meest bezochte is zonder twijfel de belangrijkste kerk van de 

stad, verheven tot de rang van kathedraal onder het bewind van generaal Baltia (1921-

1925), toen zij de zetel is geworden van het kortstondig diocees Eupen-Malmedy.

Bezoek aan de kathedraal
Zij is toegewijd aan St. Petrus, St. Paulus en St.Quirin, en is gebouwd in renaissancestijl. 

Zij werd opgericht in de vorm van een Latijns kruis tussen 1776 en 1784 in zandsteen 

van de regio Malmedy. Haar voorgevel omkaderd door twee torens met siertorentje, 

waarvan een de beiaard herbergt. Het enige schip, zonder steun, doorbroken door 

een belangrijk dwarsschip, verrast door zijn afmetingen en zijn schoonheid. Deze grote 

ruimte wordt met licht overspoeld. Onthoud vooral de twee altaren in marmer aan de 

ingang van het koor, de preekstoel in Lodewijk XIV stijl daterend uit 1779, de katheder 

van monseigneur Rutten in het koor evenals het hoofdaltaar in marmer gebouwd rond 

1875, versierd met relikwieborstbeelden van soldaten van het Thebaanse Legioen. De 

Luikse decoreerder-stukadoor Duckers is de schepper van de stucs. Hij realiseerde de 

prachtige bas-reliefs die de koepel versieren evenals de Ten hemel opneming van de 

Maagd op de titelplaat van het koor.

Het orgel (1780-1783) is een van de juweeltjes van de kathedraal. Het gaat hier 

om een meesterwerk van de Luikse postbode Mathieu Graindorge. De gekleurde 

beglazing is het werk van F. Cricks en dateert uit 1951. Die van het koor draagt in me-

daillons de HH. Petrus, Paulus, Quirin, Remaclus, Géréon en Helena, terwijl de wapen 

schilden en de leuzen van de laatste vier prins-abten van Stavelot-Malmedy voor ko-

men op de beglazing van het schip. Het gekleurd glas van het linker  dwarsschip stelt 

de wapens van het prinsdom voor. Het aandenken van het diocees Eupen-Malmedy 

komt voor in de gekleurde beglazing van het rechter dwarsschip. Het stelt het 

wapenschild voor van monseigneur Rutten. De kathedraal herbergt eveneens de over-

blijfselen van St. Quirin in een houten omraming uit 1698. Om de prachtige beiaard 

in de top van de klokkentoren van de kathedraal te bewonderen moeten 190 treden 

overwonnen worden. (bezoeken op afspraak enkel voor groepen).
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« De reisWeg Van Het geHeugen »

Het gaat hier om een bezoekparcours  van ongeveer 2 uren, waarbij, naast de kathe-

draal,18 sites zijn betrokken, herkenbaar dankzij de kleine viertalige panelen, dat elke 

bezoeker die belang stelt in de geschiedenis en de architectuur snel zal inwijden (zie 

specifieke brochure die een gedetailleerde beschrijving bevat van elk gebouw, beschik-

baar in het Huis voor Toerisme). 

«De obilisk» 
Opgericht in 1781 en getuige van de 
bewogen geschiedenis van de stad.

« Kapucijnenkerk » 
Dankt haar bestaan aan de 
oprichting van de gemeenschap der 
paters kapucijnen in 1617.

« De zetel van de regering Baltia » 
Vroeger Pruisische « Landratur » en 
voor het ogenblik Ministerie van 
Financiën.

« Het Huis Vinette » 
Vitrine-museum gewijd aan de 
Napoleontische bezetting.

« De kapel van de verrijzenis » 
Gebouwd van 1755 tot 1757 op 
initiatief van Jean-Ignace Roderique.

« De hal de Grétédar »  
Een van de oude poorten van de 
stad, gebouwd vanaf 1601.

« Le Poudingue » 
Rots van een baksteenrood 
meerbezinksel, daterend uit het 
perm, uniek in België.

« Het stadhuis »
Gebouwd in 1900 op initiatief van 
Jules Steinbach, door de architect 
Fritz Maiter.

« De villa Lang » 
Prachtige villa in Franse steen, 
gebouwd in 1901 door Jules 
Steinbach.

« De Calvarie »  
Een kruisweg van 13 stations en een 
kapel.

« De villa Steisel » 
Huwelijksaanzoek door Jules 
Steinbach aan zijn dochter Laure, die 
huwde met Louis Steisel, een van de 
grondleggers van de papeterie du 
Pont de Warche.

« De brug d’Outrelepont »
De eerste brug die 7 bogen telde 
werd gebouwd tussen 1619 en 1622.

« Het oudste huis van 
Malmedy » 
Daterend uit de 16e eeuw, heeft 
het zijn typisch aspect weten te 
bewaren, ondanks de oorlogen en de 
overstromingen.

« De kapel van de zieken » 
Heeft haar naam te danken aan een 
beeld van de Maagd en het Kind, 
aangeboden in 1741 door Nicolas 
Lejeune de Cologne, naar aanleiding 
van een pestepidemie die meer dan 
200 slachtoffers eiste.

«Het Huis Cavens » 
Belangrijke constructie opgericht in 
1830 door Jean-Hubert Cavens, om te 
dienen als weeshuis.

« Het Huis Villers » 
Vroegere woning gebouwd in 1724 
door de architect Laurenz Mefferdatis 
uit Aken. 
          
« Het klooster »
De eerste constructie van de abdij 
van Stavelot-Malmedy zou zijn 
opgericht op deze plaats in 648.
De actuele gebouwen dateren uit de 
18e eeuw.
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MOnuMenten, stèles, BOrstBeelDen , MeDaillOns

Voor het klooster, cenotaaf ter 

nagedachtenis van de doden van de 

oorlog 1914-1918.

Rechts van de kathedraal, in 

het  park van de abdij, gedenksteen 

gewijd aan de burgerlijke slachtoffers 

van de bombardementen van 

december ’44. 219 namen werden 

gegraveerd in 5 stèles.

Aan de voet van de westtoren 
van de kathedraal, herinnert een 

monument aan het offer van de 

patriotten uit Malmedy tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. Het bevat 

een urne met as teruggebracht uit 

Dachau.

In het naburig grasveld,  een 

monument ingehuldigd op 20 

september 1984, in het kader van de 

40e verjaardag van de bevrijding. Het 

werd opgericht als eerbetuiging aan 

alle Amerikaanse eenheden die in 

Malmedy zijn voorbij gekomen of er 

hebben verbleven.

In het tuintje kant west van 
de kathedraal, op een rots, de 

medaillon van de landschapsarchitect 

uit Malmedy Jean-Nicolas Ponsart 

(1788-1870), vriend van Madou.

Parc des Tanneries,  stèle 

met medaillon opgericht ter 

nagedachtenis van de beroemde 

plantkundige Marie-Anne Libert.

Aan nr 15 van de rue Devant 
l’Etang, vermeldt een plaat : 

« hier woonde Marie-Anne Libert, 

plantkundige » (1782 - 1865)

Place du Parc, borstbeeld van de 

pastoor Peters.
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Het arrondissementscommissa-
riaat (rue de la Gare) 
Zetel van het adjunct- 
arrondissementscommissariaat voor 
de Oostkantons en van de Duitse 
vertaaldienst van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Dit historisch 
gebouw werd volledig gerestaureerd 
onder impuls van de commissaris 
Marcel Lejoly.

De oudste wijken van Malmedy : 
- « Outrelepont » 
Boven de brug die dezelfde naam 
voert, versierd met een beeld van 
Jean Népomucène.

- De straten « Haute Vaulx en 
La Vaulx », waar de bekleding met 
leistenen, een van de karakteristieken 
van de vroegere huizen van 
Malmedy, bijzonder zichtbaar is.

De schuur Waty 
Een van de zeldzame looierijschuren 
bewaard in Malmedy.

Het  funerarium 
Vroeger kapel St. Helena, gebouwd 
door Renard David en ingewijd in 
1755.

De begraafplaats 
Ze bewaart de herinneringen aan de 
families van Malmedy.
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Drie kiosken verfraaien de places de 

Rome, St.Géréon en du Pont-Neuf.

Le pouhon des îles, de belan-

grijkste bron van mineraal water 

van de stad en op 50 meter daar 

vandaan, de bron St. Quirin, met een 

medaillon die de beeltenis draagt van 

Ambiorix. Deze bron zou heilzame 

krachten bezitten voor de ogen en de 

reumatiek.

De boom van de macht in Flori-
heid, getuige van het leed van de 

3 broers Renard, schuldig voor de 

moord op pastoor Evrard Debeau de 

Xhignesse op 16 november 1778.

De fontein van de place de la 
Fraternité, daterend uit 1764.

Nis van het Huis Bodet, place du 
Commerce : kleine maagd die een 

brand zou hebben geblust en daar-

door de wijk te hebben gered van de 

verwoesting.

Place de Cochem, ter ere van de 

Duitse stad aan de Moezel, verbroe-

derd met Malmedy sedert 1973.

Beeld van de Madonne des pa-
peteries Steinbach, teruggekeerd 

naar Malmedy dankzij de tussen-

komst van Dr. Robert Denis, Ere-Dé-

puté-Burgemeester en bewaard in de 

schatkamer van de kathedraal.

Het kleine erFgOeD

Opgericht langs de wegen, bij de paden of op de hoek van straatjes, maken de krui-

sen, de standbeelden, de fonteinen, de kiosken deel uit van het patrimonium, helaas, 

soms met verdwijning bedreigd. Malmedy herbergt tal van typische  exemplaren :

De grOte rOnDe Van De geMeente

Dit circuit van 65 km werd speciaal uitgewerkt voor de bezoekers om hen toe te laten, 

zonder al te veel te moeten zoeken, de bezienswaardigheden verspreid over de dorpen 

en gehuchten van de gemeente, te ontdekken (zie specifieke brochure beschikbaar in 

het Huis voor Toerisme).

Ziehier, bij wijze van voorbeeld, enkele interessante gebouwen die een halte waard zijn 

tijdens uw trektocht:

De kluis van Bernister 
Vanaf 1446, volgen de kluizenaars 
elkaar op in dit gebouw, herbouwd 
in 1742 en gerestaureerd in 1985. 
De misviering heeft er elke zondag 
plaats.
 
De kapel van Bévercé
Gebouwd in 1725 op initiatief van de 
abt  Jean-Joseph Libert, afkomstig uit 
Bévercé.

De kapel van Chôdes 
Kleine kapel toegewijd aan St.Quirin 
en gebouwd tussen 1812 en 1816. 

Het Huis Maraite 
Constructie in skelet uit eik daterend 
uit 1592. Vroeger woning van het 
huispersoneel van de Heren van 
Bellevaux.

De kerk van Bellevaux 
De oudste kerk van de regio (XVe 
eeuw) verving een kapel uit de XIIe 
eeuw. Zij is opmerkelijk wegens 
haar gotische stijl met schip van drie 
traveeën.

De kapel St. Donatius
Gebouwd in 1752 door de inwo-
ners van het dorp opdat de oudere 
mensen de mis niet zouden missen op 
zondag.

Het graf van M. Hawarden, 
opgericht als gevolg van een vreemd 
verhaal : een juffrouw uit Parijs, Me-
riora Gillibrand, is verliefd op twee 
mannen. 
Tijdens een duel in Wenen vindt de 
uitverkorene de dood en het jonge 
meisje wreekt zich door de jaloerse te 
doden. Om aan de politie te ontsnap-
pen verkleedt ze zich als man en 
wordt Mijnheer Hawarden. Zij zal in 
Ligneuville verblijven in het midden 
van de 18e eeuw, waar haar graf nog 
zichtbaar is.

Het kasteel van Reinhardstein  
Gelegen op het grondgebied van de 
gemeente Waimes. Elk jaar ontmoet 
het talrijke bezoekers, aangetrokken 
door de site en de rijke verzamelin-
gen. 
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Op speurtOcHt DOOr De gescHieDenis
Parcours van +/- 2 uren in het stadscentrum, bij vertrek aan het 
Huis voor Toerisme, waarbij de bezoeker 18 gebouwen - historische 
constructies, kerken, monumenten  - bewondert, die de geschiedenis 
van Malmedy hebben gekenmerkt. 

De grOOte tOur Van De geMeente (60 kM)
Ontdekking per wagen of per moto van de voornaamste bezien-
swaardigheden van de dorpen van de gemeente.

nieuWe tOeristiscHe giDs « staVelOt-MalMeDy »
Guy Lemaire doet ons deze 2 gemeenten herontdekken met een 
nieuwsgierig en ervaren oog. Geschiedenis, cultuur, wandelin-
gen, bezienswaardigheden, folklore. Te ontdekken ! 

tOeristiscHe rally « Bien le teMps »
Van 1 juli tot 30 september - toeristische wandeling per wa-
gen die het mogelijk maakt de regio te ontdekken dankzij de 
gestelde vragen.

BegeleiDe staDsWanDelingen
De toeristische gidsen stellen gratis begeleide circuits voor met 
commentaar over volgende thema’s : « erediensten », « papier, laken 
en leder », « schilderachtig Malmedy ». Het vertrek heeft plaats op 
elke zaterdag om 14 uur aan het Huis voor Toerisme, Place Albert Ier. 
Duur ongeveer twee uren.
Deze programma’s (en andere) kunnen uitgevoerd worden door 
samengestelde groepen op eender welke dag van de week en 
gedurende het ganse jaar, mits voorafgaande reservering van de 
gids, minimum acht dagen voor de gewenste datum. Specifieke 
reiswegen zijn mogelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

rally te VOet
Een traject te voet (gratis) van ongeveer 1u30, onder de vorm van 
wedstrijdspel, zal u op een speelse en orginele manier de stad 
Malmedy laten ontdekken. Toegankelijk voor iedereen :  families, 
groepen, scholen, individuelen. Vertrek aan het Huis voor Toerisme.

tOeristiscH centruM : Het  MalMunDariuM
Nieuw kunstencentrum, geschiedenis en cultuur, binnenkort 
geopend. 
 
Alle vermelde edities en informatie zijn beschikbaar in het Huis voor 
Toerisme : Place Albert 1er - 4960 Malmedy - Tel. 080/ 33.02.50

Hoe Malmedy ondekken ?

Het klooster van Wavreumont 
Gelegen halfweg tussen Malmedy en 
Stavelot, herinnert dit klooster aan 
het vroegere abdij-vorstendom. De 

monniken hebben er nu een plaats 

van onthaal, van terugtrekking en 

van gebed van gemaakt. 

De kapel St. Hilaire 
Opgericht in 1755 is zij de buur van 

het priesterhuis, dat school werd 

van de dorpen Meiz, Burnenville en 

Bernister.

Het monument Apollinaire 
Gelegen op de top van de Thier de 

Liège, in Bernister, niet ver van de 

Ferme Libert, werd dit monument 

opgericht in 1935 ter nagedachtenis 

van de poëet die leefde in Stavelot 

in 1899.

Het memoriaal van Baugnez 
Opgericht in 1945 ter nagedachtenis 

van de 87 Amerikaanse soldaten die 

zijn gevallen tijdens de episode  van 

het Ardennenoffensief, met de bena-

ming « Bloedbad van Baugnez ».

 
« Historical Center Baugnez’44 » 
Gewijd aan deze moeilijke bladzijde 

uit de geschiedenis van Malmedy, 

met een rijke verzameling aan 

voertuigen, historische voorwerpen 

en archiefdocumenten. Dit museum 

reconstrueert aan de hand van een 

levendige en aantrekkelijke sceno-

grafie de droevige gebeurtenissen 

van 17 december 1944. Op zich al een 

ommetje waard. 



Malmedy houdt van kinderen



De JOngeren HOuDen OOk Van MalMeDy

Malmedy is een uitstekende bestemming voor het familiaal toerisme. Hier kunnen 

ouders en kinderen zich samen wijden aan vrijetijdsbestedingen die de familiebanden 

verstevigen. Zij het nu de ontdekking van de natuur, domein waarin tal van 

mogelijkheden bestaan inzake wandelingen en stages, of op het vlak van de sportieve 

vrijetijdsbestedingen met talrijke bewegwijzerde rondritten voor het fietstoerisme 

waarvan het totaal nieuwe gedeelte RAVeL, dat de stad volledig dwarst of voor de 

MTB, met een speciaal aangelegde piste 4-Cross.

Malmedy is eveneens een paradijs voor de kleintjes met haar speelpleinen, haar 

minigolf, haar verwarmd openlucht zwembad en vooral haar overdekt centrum

« Les Canaillous ».
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Het speelplein in het  «Parc de la 
tannerie»
Aangelegd in een groene zone, 

weg van het autoverkeer, maar op 

twee stappen van het stadscentrum, 

is dit speelplein de zomerse plaats 

van afspraak voor alle kinderen. Zij 

vermaken zich op allerhande tuigen, 

behoorlijk beveiligd: schommels, 

tobogans, zandbakken, tyrolienne, 

bascules, een « spinnenweb », ...

De minigolf
Naast het speelplein, waar de kinderen 

hun bokkensprongen voortzetten, 

vermaken de ouders zich terwijl ze de 

kleine witte bal in het gewenste gat 

doen rollen. Natuurlijk tracht de jeugd 

bij dit spel, waarvoor zij dikwijls zeer 

bekwaam is, de ouders te verslaan. Op 

die manier zal gans de familie samen 

een aangenaam moment doorgebracht 

hebben.

Het gemeentelijk zwembad
Gelegen buiten de stad, op de weg naar Eupen, werd dit mooi en groot 

zwembad, verwarmd tijdens de zomer, bedacht met een watertobogan en een 

springplank. Een minibad is er voorbehouden aan de kleintjes. Bij mooi weer 

kent dit zwembad een grote toeloop gezien het verzonken ligt in een zee van 

groen en ook een grote ruimte biedt voor de ontspanning en het natuurlijk 

bruinen. Een volleyterrein en een petanquebaan maken de infrastructuur 

rond.

« Les Canaillous » : het overdekte speelplein
Deze uitrusting die zowel door de toeristen als door de kinderen van de 

regio wordt gewaardeerd is gesitueerd binnen in het ruime complex van de 

tentoonstellingshal « Malmedy-Expo », even bij het stadscentrum, niet ver van 

het commercieel centrum van de Avenue des Alliés.

Zij beschikt over 18 elementen aangepast voor kinderen van 1 tot 12 jaar : 

verschillende springkastelen, kicker en ballenbad, minigolf, playstation, …

Talrijke ouders organiseren er de verjaardagen van hun dreumes.

De bibliotheek, 
gevestigd in het klooster, is open op maandag en dinsdag van 14 tot 18 uur, op 

woensdag en vrijdag van 10 tot 18 uur, op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Aan de top, inzake nieuwe technologieën, omvat de biblioteek eveneens 

een ruimte voor informatica, spelen, erfgoed- en vreemde talenachtergrond, 

een cafetaria uitgerust met Wifi, speel- en leesruimten, een perspunt. In 

verbinding met talrijke partners, gebeuren in deze onthaalruimte animaties, 

tentoonstellingen, ateliers, vormingen voor de totaliteit van het publiek. 

De plaats herbergt een kunstwerk gerealiseerd door de kunstenaar  VINCENT 

SOLHEID, herkomstig uit Xhoffraix, en is te ontdekken.

Alle bijgewerkte info: 

www.wamabi.be ; www.horschamp.be ; www.malmedia-epn.be»
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Malmedy, de stad van sport



MalMeDy De spOrtieVe :
Vrijetijdssport, avontuursport, competitiesport

De sportieve wandeling
Onder de sportieve vrijetijdsbestedingen kent de wandeling ruimschoots de voorkeur 

van de toeristen in Malmedy. In het hoofdstuk « Natuur », werden de talrijke wan-

delmogelijkheden naar voor geschoven. Wij richten ons hier meer in het bijzonder tot 

de sportieve wandelaars die willen starten, zak op de rug, voor de ganse dag en geen 

belangrijke hoogteverschillen vrezen.

De omgeving van Malmedy biedt reiswegen die niet te lijden hebben onder de 

mededinging van de beste parcours van de Ardennen, de Eifel of de Vogezen. Reeds 

voor de indienststelling van het toekomstig pad « La Trans-Malmédienne », stellen de 

bestaande wandelkaarten al tal van wandelingen voor met een lengte van 10 tot 19 

km over golvend terrein. 

Hier zijn enkele suggesties voor sportieve wandelingen bij wijze van voor-

beeld bij vertrek uit : 

La Baraque Michel :  Kruis van de verloofde/Hoëgne/Zes beuken - 12 km 
Xhoffraix :  De kammenroute - 13 km 
                   Panorama van de 3 Valleien - 16 km
Mont :  In het land van « Né » gus - 12 km 
Longfaye :  Aan de bronnen van de Bayehon - 13 km
Malmedy :  De Warche langs de kammen en de vallei  - 19 km 
                   Ferme Libert / Trôs Marêt/Bernister - 13 km 
                   Ferme des Bruyères/Rocher de Falize - 10 km 
Bellevaux :  Rocher de Warche/Rocher de Falize - 10 km
(zie wandelkaarten « Aan de voet van de Venen » en « De Hoge Venen »)

FietstOerisMe VOOr allen

Het nieuwe gedeelte raVel
Dit jaar zal de grote nieuwigheid de opening zijn van de RAVeL  « Waimes-Malmedy-

Stavelot-Trois-Ponts » voor de fietsers en wandelaars. Malmedy bevindt zich 

halfweg van dit nieuwe stuk van 22 km van het net van de « groene wegen » en 

is voorbestemd als etappestad, temeer daar de plaats van het vroeger station, met 

aangelegde parking voor motorhomes de aangewezen plaats is om deze wandeling 

aan te vatten, zij het in richting Stavelot, zij het in richting Waimes en verder naar St. 

Vith, Burg-Reuland of zelfs Prüm (in DBR). 

« Vélotour Hoge Venen-eifel »

De deelstukken RAVeL kaderen in het grote net van het fietstoerisme van de Oostkan-

tons, 800 km lang, en bieden 18 themaparcours, bewegwijzerd van 14 tot 89 km, 

waarvan twee rondritten Malmedy aandoen (zie specifieke topografische kaart) :

 - nr 9 : « de rondrit van de Venen » : een echte uitdaging voor de 

 geoefende fietsers. Als beloning is er enkel een uitzonderlijke ontdekking.

 - n° 10 «  de rondrit van de Warche » : de reisweg loopt door kleine  

 dorpen met landelijk karakter, velden, weiden en schilderachtige  

 landschappen en volgt steeds de loop van de Warche. 
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De MtB, tHans een kOninkliJke spOrt in MalMeDy

De terreinfietsen met diverse versnellingen hebben het fietsen toegankelijk gemaakt 

voor iedereen, in de golvende landschappen van de Ardennen. Malmedy manifesteert 

zich als maar meer al middelpunt van MTB-competities, gezien het Kampioenschap 

van België er zich elk jaar afspeelt tijdens de zomer, onder andere op de piste Four-

Cross en de afdalingspiste die werd aangelegd op de oude alpineskipiste van de Ferme 

Libert. Dit circuit is toegankelijk voor iedereen, op voorwaarde dat men beschikt over 

een MTB voor afdaling en een aangepaste beschermingsuitrusting. 

Malmedy is trouwens het vertrekpunt van verschillende MTB rondritten opgenomen in 

het grote bewegwijzerde net van 600 km van de Oostkantons:

(specifieke topografische kaart beschikbaar in het Huis voor Toerisme).

« De ronde van het meer en van het kasteel » : de eerste 16 kilometers 
zijn doorspekt van regelmatige beklimmingen met een hoogteverschil van 500 
m. Het tweede gedeelte doet meer comfortabel aan en laat toe het landschap 
te bewonderen, met de mogelijkheid om een lus te maken langs het kasteel 
van Reinhardstein of langs het meer van Robertville (in droogdok in 2010). 

« De steengroeven van de Warche » :  talrijke huizen in het zuiden van 

de Oostkantons zijn gebouwd in steen van de streek « arkose », wat hen een 

typisch karakter geeft. Sommige steengroeven bevinden zich in de vallei van 

de Warche en hebben indrukwekkende afmetingen. Na dit steenmassief 

neemt de natuur de bovenhand tot aan de voet van de Venen. De terugreis 

gebeurt langs de heuvels in het noorden van Malmedy.

« De panorama’s van Malmedy » : deze korte wandeling met enkele 

beklimmingen biedt talrijke panorama’s over de stad Malmedy en loopt 

door typische kleine dorpen, zoals Hurdebise en Floriheid. Hoewel zonder 

technische moeilijkheden, noodzaakt ze toch een minimum aan fysieke 

conditie want het eerste gedeelte van de rondrit is bergachtig.
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tennis
Een ruim complex wacht de liefhebbers van de kleine gele bal op de route de Falize. Zes 

openluchtterreinen in verharde grond en twee terreinen indoor, eveneens in verharde 

grond. De reserveringen voor de toeristen gebeuren ter plaatse, per telefoon of via het 

Huis voor Toerisme.

Watersporten
Tijdens het mooie seizoen is er het zwemcomplex « Mon Repos », bij het buitenrijden 

van   de stad in de richting van Eupen. Dit is een plaats die zeer gewaardeerd wordt 

door de zwemmers, dankzij haar verwarmd bad van 50 meter, gesitueerd in een 

natuurlijke site en voorzien van een watertobogan, 2 springplanken van 3 meter, een 

springplank van 5 meter, van een babypool, een klein speelplein, een volleyterrein en 

een petanquebaan.

Voor het zeilen, de surfplank, de kajak, de kano, biedt enkel het meer van Bütgenbach 

een gepaste infrastructuur in 2010 in het toeristisch centrum Worriken of in de Yacht 

Club van de Warche.  Een aqua-park en een zandstrand ronden de watersportactivi-

teiten af. Zie : www.worriken.be

Minigolf 
In het Parc de la Tannerie, op twee stappen van het stadscentrum en nochtans in alle 

veiligheid ligt er een mooie infrastructuur voor vrijetijdsbesteding voor de ganse fami-

lie : volledig parcours van minigolf en outdoor speelplein. 

golf
Hoewel er in Malmedy geen golfterrein bestaat zullen de liefhebbers toch hun gading 

vinden in de onmiddellijke omgeving, met name in St.Vith, (25 km), in Spa (20 km), in 

Pepinster (30 km).

sport en indoor
Naast de reeds vermelde tennishal, beschikt Malmedy ook over een polyvalente 

sporthal die kortelings zal worden uitgebreid, en die een infrastructuur omvat voor 

basketbal, volleybal, mini voetbal, badminton, boogschieten, judo, karate, atletiek, 

handbal, tafeltennis,…

Bowling
De bowling 362 van Malmedy beschikt over 12 ultramoderne pistes, videospellen, een 

simulator voor koerswagens, twee biljarten, een pijlenspel en een curlingpiste.



Adressenboekje om u alle bijzonderheden te herinneren
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u zei tOcH « aVOntuur »?

Sterke sensaties, duizeligheid, evenwicht zijn de sleutelwoorden van 

openluchtactiviteiten die in Malmedy en onmiddellijke omgeving worden aangeboden.

-  Op de site van de Ferme Libert, zal « Malmedy Aventure » u het 
 avontuurparcours laten ontdekken, het boogschieten, de MTB, de   
 schattenjacht (programma’s voor groepen mits reservering).  
 Zie www.malmedyaventure.be

-  Aan het meer van Bütgenbach, biedt het programma Vita van het toeristisch  
 centrum Worriken een ganse variëteit aan activiteiten en verschillende  
 avontuurpistes voor iedereen van 7 tot 77 jaar. Zie www.worriken.be

-  In La Reid, beschikt het toeristisch complex Forestia over 6 avontuurparcours  
 voor beginnelingen en geoefenden. Zie www.forestia.be

aan de lijn – het hengelen in de rivier of in de vijver 
In Pont-Ligneuville, biedt een traject langs de oevers van de Amel (vanaf het 
voetbalterrein) u de mogelijkheid uw favoriete sport te beoefenen in alle 
kalmte en in volle natuur. Informeer u betreffende het reglement, de prijzen 
en enkele te respecteren regels bij de adressen opgesomd in de rubriek « te 
noteren ». Meerdere visvijvers waarborgen een zekere vangst.

glijsport 
Indien de sneeuwval tijdens de winter 2010/2011 identiek is aan die van vorige 
winter, kunnen de liefhebbers van de glijsporten zich reeds verheugen. In 
de omgeving van Malmedy vindt men 3 langlaufpistes, 2 wandelpistes voor 
sneeuwraketten, een piste voor sneeuwscooters, een sledepiste en in Ovifat/
Robertville een piste voor alpineski. 

schaatsbaan
Vanaf het begin van december en tot het 2e weekend van januari, vindt jong 
en oud in het centrum van de stad zijn vermaak op een schaatspiste van 400 m2 .

atletiek:  Avenue des Alliés, naast het voetbalstadion, gratis • Tel. 080/799.616

BOWling:  Avenue des Alliés, 100 • Tel. 080/770.813 - www.bowling-de-malmedy.be

FietstOerisMe: - Net « VéloTour Hoge Venen-Eifel » 850 km 
 - RAVeL-paden toegankelijk sedert begin zomer 2010

gliJspOrten :  langlauf :  
 - Mont-Spinette, 18 in Mont/Malmedy • Tel. 080/337.580
  - Les Crêtes van en in Xhoffraix • Tel. 080/337.024
 - Piste des Houyres in Baugnez/Malmedy • Tel. 080/337.535
                           alpineski:
 - Route de la piste in Ovifat • Tel. 080/446.354
  - Sneeuwraketten - Mont-Spinette in Mont/Malmedy
 - Piste des Houyres in Baugnez/Malmedy 
                         - Sneeuwscooters - piste des Houyres in Baugnez/Malmedy
          - Sleden - piste des Houyres in Baugnez-Malmedy
 - Ferme Libert in Bévercé/Malmedy • Tel. 080/330.247
 - Schaatsbaan in Malmedy/stadscentrum

MinigOlF :  Parc de la Tannerie • Tel. 080/799.666

MtB: - Net van 650 km bewegwijzerde pistes  
            - Piste afdaling en 4Cross aan la Ferme Libert • Tel. 080/799.616

riVierHengelen :  In de Amel in Pont/Ligneuville, verkoop van visverloven :
 Banque AXA, Grand’rue, 47 in Ligneuville • Maison Adam, rue Neuve, 9 in  
 Malmedy • Huis voor Toerisme, Place Albert Ier in Malmedy

speelpleinen:  Outdoor: Parc de la Tannerie • Tel. 080.799.666
 Indoor: « Les Canaillous », site Malmedy-Expo, rue F. Lang • Tel. : 0494/263.485

spOrtHal :  Avenue du Pont de Warche • Tel. 080.799.050 - www.malmedy.be
 Uitbreiding van de infrastructuur begin 2011

tennis :  Tennis Club de Malmedy, route de Falize, 18 • Tel. 080/338.610  

ViJVerHengelen :  Val du Roba, Grand’Rue, 74 in Ligneuville • Tel. 080/570.193
 Pêcherie du Moulin, route de la carrière in Bévercé • Tel. 080/339.481
 Etang du Menhir, Village, 6a in Bellevaux • Tel. 080/339.291

WanDelen :  Vertrek van de begeleide wandelingen aan het Huis voor Toerisme of voor  
 de kathedraal (zie gedetailleerd programma : www.malmedy.be)
 Tel. 080/33.02.50 • www.cantonsdelest.be

zWeMMen :  Gemeentelijk zwembad « Mon Repos », avenue de la Libération, 3
 Tel. 080/330.118
 
De kaarten « Wandelingen », « VéloTour » en « MTB » zijn te koop in het Huis voor Toerisme,
Place Albert Ier • Tel. 080/330.250 • maisondutourisme@eastbelgium.com • www.cantonsdelest.be
VOOR ALLE BIJKOMENDE INFORMATIE RAADPLEEG DE www.malmedy.be
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Voor alle informatie betreffende de wedstrijden of een bezoek aan de site, raadpleeg:
 www.spa-francorchamps.com
Voor uw verblijf in Malmedy ter gelegenheid van een wedstrijd, raadpleeg : www.malmedy.be

5 - 6 Juni        12 Hours BTCS
12 - 13 Juni          Bikers’Classics
19 - 20 Juni            Spa Italia
26 - 27 Juni           Spa Euro Race
3 - 4 Juli     Spa Summer Classic
10 - 11 Juli        25 Hours VW Fun Cup 
17 - 18 Juli        Rencontres Peugeot Sports
24 - 25 Julit       Bug Show
31 - 1er aug.           24 HOURS OF SPA
14 - 15 aug.          6 Hours of Spa (moto)
27 - 29 aug.          BELGIAN GRAND PRIX
11 - 12 sept.          Porsche Sport Cup
18 - 19 sept.          Francorchampagne
25 - 26 sept.         Spa Six Hours Classic
2 - 3 Okt.             Racing Festival
16 - 17 Okt.            24h24’ 2CV  

De MOOiste OMlOOp ter WerelD
bevindt zich eveneens in Malmedy

Als wieg van de Belgische automobielsport ligt de omloop van Francorchamps voor 

een gedeelte op het grondgebied van de gemeente Stavelot en voor een gedeelte op 

dat van Malmedy. De beroemde « raidillon » (steile helling) bijvoorbeeld ligt op een 

terrein van Malmedy, daar waar de liefhebbers van rillingen kunnen aan boord gaan 

van een koerswagen, elke 2e dinsdag van de maand, vanaf april, tussen 17u30 en 

20u00, om een ronde te maken. Vooreerst bestuurd door Marc DUEZ, de vroegere 

regionale kampioen van de autosport, zal de wagen in de handen gegeven worden 

van de kandidaat liefhebber voor twee bijkomende ronden. Zij die er dan nog niet 

genoeg van hebben zullen zich kunnen inschrijven bij « Public Driving Experience » 

voor 4 ritten van 25 minuten, geprogrammeerd op een enkele dag. Voor de toeristen 

per autocar, biedt het circuit een begeleide ronde van de piste aan in hun eigen 

voertuig. Met een aangepaste vaart natuurlijk! F
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Hôtels, lanDHuizen, gastenkaMers

Een vijftiental hotels bieden het verblijf en de restauratie. Er zijn er in alle categorieën 

(van 1 tot 3 sterren), voor alle geldbeugels en alle smaken. Het merendeel zijn zaken 

van klein formaat, beheerd door de eigenaars, waar de tafelgenoten eerder genodig-

den zijn dan klanten. Verschillende staan vermeld in de referentiegidsen zoals Michelin, 

Gault&Millau of Lemaire, andere bestaan reeds meer dan 50 jaar en hebben een 

uitstekende reputatie opgebouwd buiten de grenzen. Sommige zijn gevestigd in het 

stadscentrum, andere in de dorpen van de gemeente en nog andere genieten van een 

bevoorrechte ligging in landschappen met een blijvend vrij uitzicht.

Inzake overnachting bij de inwoner, beschikt Malmedy over meer dan 120 vakantiehui-

zen, landhuizen of gastenkamers. Deze verblijfsformules kennen een groeiend succes 

omdat zij speciaal zijn aangepast voor families en vriendengroepen. Het aanbod is 

sterk geëvolueerd de laatste jaren, in die zin, dat men aangepaste formules vindt voor 

iedereen, hetzij onder oogpunt capaciteit, comfort of prijzen. Zie www.malmedy.be.

restaurants

Naast de hotels die allemaal over een restaurant beschikken, bestaan er in Malmedy 

niet minder dan een vijftigtal bijkomende restauratiebedrijven. De keuze is dus 

zeer groot, zowel op het vlak van de variatie als van de categorie of nog van het 

voorgestelde aanbod. Naast de typisch gastronomische restaurants zijn er verschillende 

zaken gerangschikt in de categorie brasserie en nog andere bieden in het bijzonder 

streekspecialiteiten aan. Men treft er Italiaanse, Chinese, Japanse Ardense, en Tune-

sische restaurants aan maar ook selfservices en bistrots om er iets uit de hand te eten. 

Zo te zien is de keuze zeer ruim wat niet belet dat de kwaliteit uitstekend is. 

Zie www.malmedy.be.

V
er

b
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jf slapen, eten, Drinken, sHOpping

Malmedy mag er trots op gaan, zijn bezoekers een compleet aanbod te kunnen bren-

gen inzake hotels, restaurants cafés en terrassen. Maar er zijn ook talrijke gastenka-

mers, land- en vakantiehuizen. 

De gemeente is eveneens rijk aan voedingsproducten uit de streek, waarvan de produ-

centen meestal gevestigd zijn in de dorpen en gehuchten in de omgeving van de stad.

In het stadscentrum ontdekt de toerist  een massa handelszaken en verschillende 

grootwarenhuizen waar hij alle nodige ingrediënten kan vinden voor zijn verblijf, maar 

ook nuttige en originele geschenken om iemand gelukkig te maken bij zijn terugkeer.

Dit ganse aanbod maakt van Malmedy een niet te ontwijken halte, waar de welvaart 

samengaat met tafelgenoegens in de pub en bij de shopping.

Wees welkom en ontdek alle zaken op www.malmedy.be.
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streekprODucten

Malmedy doet ook de regionale producten eer aan : bakkerij en ambachtelijke banket, 

vleeswaren en Ardense delicatessen, jachtproducten, biologische confituur, kaas van 

verse koemelk, riviervisproducten, gelabeld varkensvlees, confituur van vers fruit, fruit-

sap, fruitalcohol, bier van Malmedy,…

Vergeet niet de specialiteit bij uitstek te kiezen: « les baisers de Malmedy ».

Smakelijk! 

Een plaats moet speciaal worden vermeld : de brouwerij van Bellevaux. Uit het niets 

geschapen enkele jaren geleden, is deze plaats een must geworden voor de toeristen. 

Zij vinden er 4 speciale bieren ter plaatse gebrouwen : de blanche, de blonde, de brune 

en de black.

Tijdens het bezoek aan de instelling zult u begrijpen hoe men een goed bier brouwt en 

vervolgens zult u streekproducten proeven op het terras en alvorens te vertrekken zult 

u het proviand opslaan voor het avondmaal.

De terrassen

De stad Malmedy heeft een goed deel van haar reputatie als toeristisch zijn te danken 

aan haar talrijke terrassen in het centrum. Zij oefenen een aantrekkingskracht uit op de 

voorbijgangers. Hetzij te voet, per fiets, per moto of per wagen, alle bezoekers worden 

aangetrokken door de terrassen van de Place de Rome of Place Albert  Ier, om er een 

glas te drinken of een hapje te eten. Niemand kan ontsnappen aan een uitnodiging 

voor een aangenaam oponthoud. Het is ook daar dat de gezelligheid van Malmedy 

het meest tastbaar is. Als iedereen, iedereen groet, de voorbijganger uitnodigt om de 

tafel de delen en wie weet, samen een glas te drinken.  Men vertrekt altijd opgekik-

kerd en met een goed humeur na deze momenten.

sHOpping in MalMeDy

Malmedy is ontegensprekelijk een economisch centrum voor een ganse regio. Deze 

bevoorrechte ligging uit zich eveneens op het vlak van de kleinhandel. De geogra-

fische situering van Malmedy, een beetje gevangen in de vallei van de Warche, biedt 

desondanks het voordeel dat alles dichtbij is. Niets is nooit ver af en alles is gemakkelijk 

bereikbaar. Het is ongetwijfeld hieraan te wijten dat de stad in de loop der tijden een 

groot commercieel centrum is geworden hoewel dit zich uitspreidt van het een ui-

teinde van de stad tot het andere. De grote winkelketens - bijna alle uithangborden -, 

zijn gevestigd aan de uiteinden, terwijl de kleinhandelszaken zijn samengebracht in het 

stadscentrum : schoenen, kleding, fijne voedingswaren, banken, juweliers, uurwerken, 

slachters, bakkers, geschenken, kappers, bloemen, schoonheidsinstituten, enz.

Tal van winkels openen eveneens op zondag en dat is een bewijs dat de handelaars in 

Malmedy zich ook richten naar het toerisme. 
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De zOMer , De Vakantie VOOr ieDereen!

Schoolvakantie en betaald verlof laten eindelijk iedereen toe af te haken. Ziehier de tijd van 
het goed verdiende nietsdoen of de 100 % vrijetijdsbestedingen. Malmedy biedt een volledig 
palet aan van allerlei feesten. 

grOOtste eVeneMenten Van De zOMer:

« eté show »
Alle weekends, straatanimaties in het stadscentrum

kampioenschap van België MtB 
(cross-country, FourCross, trial, afdaling) www.malmedybike.be

« Malmedy fait la Fête »
21 juli wordt gevierd met veel luister (vlooienmarkt, ambachtsmarkt, 
volksanimaties, vuurwerk

populaire marsen  
In Malmedy, Xhoffraix et Bellevaux

Feest in het dorp en aperitiefconcerten 
In Xhoffraix

« De reuzenomelet » 
Op 15 augustus verdeelt het genootschap gratis, in een feeststem-
ming, een omelet van 10.000 eieren onder het publiek. 

Openluchttheater 
Op 15 augustus, in het klooster, door het « théâtre des Galeries de 
Bruxelles » georganiseerd door de « association malmédienne pour 
la promotion de l’art et de la culture ». 
www.amapac.be

Opening van de Fêtes de Wallonie 2010 in Malmedy
27/08:       Concert Brass-Band van Xhoffraix om 21.00 u
28 & 29/08:  Ambachtsmarkt, regionale producten, folkloristische  
      muziek en spektakel voor kinderen met Jacky Den.

grOOtste eVeneMenten in De lente :

«Festival du Folklore»
De wereld van de folklore in Malmedy (WE van Pinksteren)
www.malmedienne.be/folklore

Het Bloemen-  en tuinfeest
De 3e zondag van mei.

« lu nut du May »
De nacht van 30 april op 1 mei, aubade van de mannen aan hun geliefden.

« Vibrations »
Het muziekfeest  - gratis, overal, voor alle smaken-, gedurende 2 dagen 
Het 3e weekend van juni - www.festivalvibrations.be

Het gala van de gym club van Malmedy
Het 1e weekend van juni - www.gymclubmalmedy.be

kampioenschap van België voor bergkoersen 
Dames, juniors, heren.

« De ronde van st. Jean » 
Op 24 juni doorlopen de kinderen de stad in een grote rondedans.

De raid MtB van de Hoge Venen 
Marathon lopen op een selectief parcours - www.rdhf.be

« la foire de la st.pierre »
Traditionele kermis van 5 dagen. 

« Fête de la roseraie »
In de tuin van de rozen uit vervlogen jaren in Bellevaux.
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OntWaken Van De natuur in De lente

Na de winter is de paasvakantie het geschikte moment om de benen te oefenen. Niets  is 
er zo goed als een wandeling in de Venen, een fietstocht op een RAVeL-parcours of met 
de MTB, of zelfs een partijtje  sporthengelen op de Amel. In Malmedy is er keuze te over.

Volledig kalender van Malmedy: www.malmedy.be ; www.wamabi.be Volledig kalender van Malmedy: www.malmedy.be ; www.wamabi.be
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De FOrMule Die BeValt in De HerFst : 
WilDeetMaal en WanDelingen 

De gastronomische weekends worden zeer op prijs gesteld vanaf 1 oktober, openingsdatum 
van de jacht op herten, damhertwijfjes en reeën, de streekproducten bij uitstek van de regio, 
heerlijk bereid door de chef-koks van de hotels en restaurants van Malmedy.
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grOOtste eVeneMenten Van HerFst :

« Dagen van het erfgoed » 
Het 2e WE van september, dagen (opendeurdagen) van het materieel 
erfgoed of immaterieel in functie van het gekozen thema (2010 : de be-
roepen van het patrimonium, de « bloemenrally van het patrimonium », 
en de bloemenrally van de Belgian Flower Arrangement Society).

« Belgian Forest Days »
Elk 3e WE van september, Kampioenschap van België houthakken.

« st. Hubertusfeest » 
In Pont/Ligneuville : optocht en zegening van de paarden met span op 
de 3e zondag van september. 

« trail van de Hoge Venen » 
Natuurkoers in het natuurreservaat. www.traildeshautesfagnes.be

« Weekend van de goede zaakjes en ontbijt aangeboden voor 
iedereen ».
Het laatste WE van september, gezellige en familiale braderie van de 
handelaars.

« Het st. Maartensvuur » 
Rond 10 november vieren optochten en houthakkers het delen van de 
mantel van de grote sint met de bedelaar, in Malmedy en in Xhoffraix.

in de beurshallen van Malmedy-expo 
Verschillende handelsbeurzen volgens thema gedurende de ganse 
herfst.

in de galerij «Monart» van het klooster
Grote retrospectieve BD van de tekenaar uit Malmedy Herman 
« des racines aux planches ».

De Winter BeDekt De regiO Met ziJn grOte Witte Mantel

Als de sneeuw valt nodigen verschillende langlaufpistes, sledepistes, pistes voor sneeuwscoo-
ters en wandelingen met sneeuwraketten uit voor de glijsporten in de omgeving van Malmedy.
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grOOtste eVeneMenten Van De Winter :

« Malmedy, lichtstad» en kerstbetovering 
In december, luxueuze verlichting, kribbewandeling, kerstconcerten, 
kerstmarkt  (1e WE) : De stad is in feeststemming gedurende de ganse 
maand.

« iJsbetovering » 
Een overdekte schaatsbaan van 400 m2 met kerstbar en verwarmd 
terras is de attractie van de stad vanaf het 1e WE van december tot 
het 1e WE van januari. 

« lu cwarmê » 
Van zaterdag tot dinsdag voor Aswoensdag (5-8 maart 2011), 
lokt de carnaval van Malmedy met zijn optochten, zijn satirische  
« rollen » of de verbranding van de « Haguette » groot en klein naar 
een vreugdestemming. 

Volledig kalender van Malmedy: www.malmedy.be ; www.wamabi.be Volledig kalender van Malmedy: www.malmedy.be ; www.wamabi.be
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