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 Maison du Tourisme Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne : Heeft u meer informatie nodig ? De medewerkers van 
het “Maison du Tourisme”zijn tot uw beschikking. Aarzel niet en kom ons een bezoek brengen!www.coeurdelardenne.be 

 

 De Sint-NiklaasKerk : Gelegen in het midden van de belangrijkste winkelstraat van deze toeristische stad. De kerk werd in 1900 in 
neo-gotische stijl gebouwd. De orgels zijn van Duitse fabricatie , gebouwd door de gebroeders Oberlinger en komen oorspronkelijk 
uit Erkelens. Ze werden in 2012 in het noord-transept geplaatst.  
 

 Tank Sherman M4A1 : Op de kade van de Ourthe in La Roche. De tank staat er als eerbetoon aan de 2de en 3de Amerikaanse 

Pantserdivisie en aan de geallieerde eenheden die de Duitse bezetter in december 1944 een halt toeriepen en de stad La Roche en 
de omliggende dorpen in januari 1945 bevrijdden tijdens de Slag om de Ardennen. 
 

 Musée de la Bataille des Ardennes : Dit museum van -/+ 1500m² telt drie verdiepingen en beschikt over een grote trap en een lift 
voor de minder validen. De bezoeker ontdekt meer dan 120 mannequins van Amerikaanse, Engelse, Duitse en zelfs Schotse 
soldaten in gevechtsrusting. “Wapenzaal” met -/+ 90 geweren, pistolen en revolvers, evenals het beroemde decodeerapparaat « 
Enigma » van Poolse oorsprong. www.batarden.be 
 

 Het Standbeeld M.A. Perk : Dit gedenkteken, aan de Avenue du Hadja gelegen, werd opgericht door de stad La Roche. Marie 
Adrien Perk, was dominee in Nederland. In 1882 schreef hij de eerste Nederlandstalige toeristische gids over de Ardennen. Zijn 
zoon Jacques was dichter. 
 

 De Britse Tank « Achille » anti tank SP 17 : Tank destroyer M10 met het Britse 17 pond-kanon dat vanaf 1944 door het Britse 
leger gebruikt werd. De tank herinnert symbolisch aan de bevrijding van de stad door de Britten op 11 januari 1945. 
 

 Place du Bronze : Door de rondleiding met het kleine treintje zal u kennismaken met de stad en haar omgeving, een audio-gids 
vertelt het verhaal van La Roche, het kasteel en haar legendes. www.petit-train.be 

 

 Les Grès de La Roche : Ontdek de geschiedenis van de « Grès de La Roche », erfgoed « rochois » sinds bijna 150 jaar. Met de 
audio gids op de oren gaat u van scene tot scene, van het pottenbakkersatelier naar de bakoven en van het feodaal kasteel naar het 
erf van de hoeve, waar het varken werd geslacht voor het bereiden van de beroemde « jambon d’Ardenne ». www.gresdelaroche.be 

 

 Park « en Rompré » : Sierpark waar u stenen sculpturen kunt bewonderen. 
 

 Het Feodaal Kasteel : De ruïnes van het middeleeuwse kasteel, gebouwd tussen de 11ste en 13de eeuw, reizen hun donkere en 
indrukwekkende massa boven de stad uit. www.chateaudelaroche.be 

Vraag onze gratis brochure « Toeristische Gids « Cœur de l’Ardenne, au fil de l’Ourthe & de l’Aisne » ! 
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