
TABEL MET DE HEROPENING VAN DE TOERISTISCHE SITES

KASTELEN EN TUINEN Datum van heropening Voorwaarden van bezoek en uurregeling

21 mei

21 mei

1 juni

13 juni 11.00>18.00 - éénrichtingsbezoeken

Het meer van Bambois en zijn tuinen
https://www.lacdebambois.be/

18 mei Ma>zo: 11.00>18.30
éénrichtingsbezoeken
Mondmaskers verplicht
Reservatie per telefoon : +32(0)71/71 43 89
 take away (snacks)
Zwemmen verboden - speeltuin open
enkel betaling met bankkaart

Citadel van Dinant
https://www.citadellededinant.be/

elk weekend tot eind juni , elke dag vanaf juli : 10.00>18.00
Toegankelijk met de auto (gratis parking "Plateau de la Citadelle"), 
te voet via de trap of met de kabelbaan (mondmasker verplicht).
éénrichtingsbezoeken
Online reservatie of per tel: 0032(0)82/22 36 70

Kasteel en tuinen van Freÿr - Waulsort
http://www.freyr.be/

elk weekend tot eind juni, elke dag behalve op maandag vanaf juli : 
11.00>17.00
mondmasker verplicht
Reservatie per mail of per tel: +32(0)471/89 08 95
enkel betaling met bankkaart

De watertuinen van Annevoie
http://www.annevoie.be/fr/

09.30>17.30
éénrichtingsbezoeken
Online reservatie of per tel : +32(0)82/67 97 97

De ruïnes van Montaigle - Falaën
http://montaigle.be/redirect/accueil/



15 juni

1 juli

5 juli

Ontspanning Datum van Heropening Voorwaarden van bezoek en uurregeling
10.00>17.00 - Online reservatie

Bewegwijzerde wandeling

21 mei 12.00>17.00 (10.00>18.00 in het weekend) - Reservatie gewenst

Citadel van Namen
https://citadelle.namur.be/

Bezoekerscentrum "Terra Nova", onderaardse gangen, 
toeristentreintje.  Uurregeling : te bevestigen
Online reservatie of per tel +32(0)81/24 73 70

Fort van Sint-Héribert - Wépion
https://www.fortsaintheribert.be/ 13 & 14 juni

11 & 12 juni
08 & 9 augustus
12 & 13 september

11.00>17.00 - éénrichtingsbezoeken
Mondmasker sterk aangeraden
Online reservatie of per mail of per tel +32(0)478/40 77 78

De ruïnes van Poilvache - Houx
http://www.poilvache.be/

Elke dag in juli en augustus: 10.30>18.00
Bewegwijzerde wandeling
Mondmasker sterk aangeraden

Fort van Emines - Saint-Marc
https://www.fortemines.be/en_US/

1st en 3e zondag van juli om 14.30 
Reservatie gewenst
groepen van max 2x 10 personnen
Mondmasker sterk aangeraden

Het natuurpark van Furfooz
http://www.parcdefurfooz.be/fr/accueil/

18 mei 

Het natuurreservaat van Sclaigneaux
https://www.natagora.be/reserves/
sclaigneaux

18 mei 

Fluisterbootjes zonder vaarbewijs - Dinant 
https://www.dinant-evasion.be/fr/bateaux-
sans-permis.html?IDC=368



21 mei

8 juni

13 juni te bevestigen

13 juni

1 juli Online reservatie - dienstregeling op de website

1 juli te bevestigen

5 juli (te bevestigen) te bevestigen

Beroemde huizen en musea Datum van Heropening Voorwaarden van bezoek en uurregeling

Afvaart van de Lesse per kajak - Anseremme
https://www.dinant-evasion.be/fr/lesse-
kayaks.html?IDC=37

09.00>11.00 (21km), 09.00>13.00 (12km) - Verplicht online 
reservatie
mondmasker verplicht op openbaar vervoer (trein of bus) en bij de 
inscheping
verboden te stoppen op het parcours

De railbike van de Molignée - Warnant-
Falaën
http://www.draisines.online/

Warnant: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
Falaën: 11.00, 13.00, 15.00, 17.00
 50 railbike max
Mondmasker aangeraden 
enkel betaling met bankkaart
Online reservatie

Rondvaart: Les croisières mosanes - Dinant
https://www.croisieres-mosanes.be/

Rondvaart: Croisières Dinant Evasion 
https://www.dinant-evasion.be/fr/
croisieres.html?IDC=40

Toeristentrein "Chemin de fer du Bocq" - 
Spontin
https://www.cfbocq.be/index.php/fr/

Parfumerie Delforge - Namur
https://www.delforge.com/fr

Boutiek open
bezoeken: 1e juli 

Boutiek: elke dag 10.00>18.30 - Zo en feestdagen: 14.00>18.30
Bezoeken (15.30): verplicht reservatie - Mondmasker verplicht 

Rondvaart: Croisières Namur Bateau Meuse-
Ardennes - Namen
http://www.croisieres-namur.be/

De grot van Dinant "La Merveilleuse"



19 mei

19 mei

19 mei

21 mei

30 mei

6 juni

Centrum Broeder Mutien Marie - Malonne 8 juni 7d/7, 09.30>17.30

te bevestigen

Het huis van het middeleeuwse erfgoed 
(MPMM) Bouvignes 
https://www.mpmm.be/

Di>zo - 10.00>18.00 
Online reservatie of per tel +32(0)82/22 36 16
Mondmasker verplicht
éénrichtingsbezoeken 

Aardbeienmuseum - Wépion
https://www.museedelafraise.com/

Di > zo - 12.00>17.00 
Online reservatie of per mail of per tel +32(0)81/46 20 07
éénrichtingsbezoeken
Mondmasker verplicht
Geen degustatie

Rops Museum - Namen
https://www.museerops.be/

Di>zo: 10.00>18.00
Online reservatie 
Mondmasker verplicht
éénrichtingsbezoeken

TremA museum voor oude kunst -Namen
https://www.museedesartsanciens.be/

Di>zo : 10.00>18.00 
Online reservatie, per mail of per tel +32(0)81/77 67 54
Duur van het bezoek: max 1uur
Mondmasker verplicht
éénrichtingsbezoeken 

Museum van de commando's - Flawinne
http://www.cdomuseum.be/

Zaterdag 13.00>17.00
Op reservatie
Mondmasker verplicht

Herinneringsmuseum 1940 - Haut le Wastia
http://www.museedusouvenirmai40.be/

13.30>18.00 - online reservatie, of via facebook, per mail  of per tel 
+32(0)82/61 46 32
Mondmasker verplicht
max 6 pers. in het museum

ReGare (Interpretatie centrum voor lokaal en 
regionaal erfgoed) - Fosses-la-Ville
https://www.regare.be/

Museum gesloten, fietsverhuur OK, boutiek: OK, toeristische 
informatie : OK



9 juni

9 juni

9 juni

Archeologisch museum van Godinne 16 juni

17 juni

17 juni

1 juli (te bevestigen)

1 juli (te bevestigen) te bevestigen

1 juli (te bevestigen)

Bisschoppelijk museum - Namen in augustus donderdag: 14.00>17.00

te bevestigen

Sport Datum van Heropening Voorwaarden van bezoek en uurregeling
Kleiduifschieten

8 juni

Tour d'Anhaive - Jambes
https://www.sijambes.be/anhaive/

Di>zo - 13.30>17.30
op reservatie
Mondmasker aangeraden
Duur van het bezoek: max 40 min. 

Waulsortium
F: Waulsortium, musée d'art

13.00>18.00 - op reservatie - programma's voor groepen en 
families 

Les Bateliers (museum voor archeologie en 
sierkunsten) - Namen
www.namur.be/lesbateliers

Di>za: 10.00>18.00 
 online reservatie of per tel +32(0)81/24 87 20
Mondmasker aangeraden
éénrichtingsbezoeken

13.30>17.30
Mondmasker aangeraden

Nam Ip - Namen
http://www.nam-ip.be/

11.00>18.00
Verplicht reservatie
mondmasker verplicht

Espace museal d'Andenne - EMA
www.lephare-andenne.be

Het huis van de Pataphonie - Dinant
https://www.pataphonie.be/

Het huis van Mijnheer Sax - Dinant
http://sax.dinant.be/l-aias

Erfgoed centrum van de OLV zusters van 
Namen

Maison Leffe - Dinant
https://leffe.com/fr/maison-leffe

Château de Cherimont - Sclayn
https://www.cherimont.com/

18 mei 

Agimont Adventure 
https://www.agimont.be/

online reservatie
mondmasker sterk verplicht



5 juni online reservatie

8 juni online reservatie

8 juni op reservatie

Kerken en abdijen Datum van Heropening Voorwaarden van bezoek en uurregeling
12 juni

augustus (te besvestigen)

te bevestigen

Streekproducten Datum van Heropening Voorwaarden van bezoek en uurregeling
te bevestigen

te bevestigen

Brouwerij du Clocher - Malonne 8 juni enkel de winkel, elke zaterdag: 10.00>12.30

17 juni

Brouwerij Abbaye de Brogne te bevestigen

26 juni op reservatie

Dinant Aventure 
https://www.dinant-evasion.be/fr/dinant-
aventure.html?IDC=38

Paintball experience - Sorinnes
http://www.paintballexperience.be/FR/
index.html

Ultragame Vitrival 
https://www.ultragame.be/

Abdij van Maredsous 
https://tourisme-maredsous.be/

Cafeteria open (aantal personen beperkt)
uurregeling te bevestigen
Geen rondleiding (mogelijk vanaf juli, te bevestigen)

Abdij van Leffe - Dinant
https://www.abbaye-de-leffe.be/

Abdij van Maredret
https://www.accueil-abbaye-maredret.info/

Brouwerij du Bocq - Purnode
http://bocq.be/fr/

Brouwerij Caracole - Falmignoul
http://www.brasseriecaracole.be/

Wijngaard "Château de Bioul"
https://bioulvax-original.odoo.com/

Wo > zo - 11.00>18.00 
Mondmasker verplicht in het museum, verkoop ter plaats

Brouwerij li pt'ite brèssène - Nevremont
http://www.liptitebressene.be/



1 juliSlakkenkwekerij van Warnant
https://www.escargotiere.be/

14.00>17.00
12 pers. max 
online reservatie


	Par catégorie

