
Maatwerk
Elke visiorama is anders en volledig op maat 
gemaakt. In Arlon omkadert het transparante en 
kleurrijke raam vooral de hoofdstad. Maar het 
gaat verder. De « cuesta de la Côte Rouge » en de 
Attertvallei zijn prachtig zichtbaar. In Rochehaut 
geeft het visiorama het uitzonderlijke en bosrijke 

landschap van de Semois weer 
met de lus die het dorpje Frahan 
omgeeft. In Florenville is het 
bouwsel geplaatst in de luwte 
van de weersomstandigheden 
in het Maison du Tourisme. Daar 
kunt u heerlijk op een stoel 

genieten van de Semois en de weides, de dorpen 
Lacuisine en Martué, de spoorlijn en de Ardense 
bossen. In Montquintin omvat het visiorama een 
oppervlakte van 89 km² en geeft informatie over 
de bouwwerken van 1850 tot nu. 

« Het visiorama is een ludiek
en interactief hulpmiddel

om het landschap 
te ontdekken en te begrijpen. »

« Het visiorama is een ludiek en interactief hulpmiddel om het 
landschap te ontdekken en te begrijpen. Er staan nu vier visiorama’s 
in onze provincie maar geen enkele is hetzelfde. Het werk wordt op 
maat gemaakt en geeft een meerwaarde aan het landschap. Er is 
altijd van alles te zien, soms nauwelijks zichtbaar met het blote oog. 
Het geheel omvat een oppervlakte van tientallen km². De ontwikkeling 
van visiorama’s op andere plaatsen is nog een mooie uitdaging! »       

In 2014 werd op de top van de heuvel van Saint-Donat in Arlon een 
vierde visiorama geplaatst. Dit bouwsel heeft als doel om het 
landschap beter te begrijpen. Het visiorama van Arlon is een 
aanvulling op die van Rochehaut, Florenville en Montquintin, tot 
groot genoegen van de toeristen. 
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In praktijk :

 

Ludiek en interactief
De twee neven, Charles en Philippe Tasiaux, 
hadden het originele idee om visiorama’s te plaat-
sen. Dit ludieke en interactieve apparaat nodigt 
de bezoeker uit om het landschap te lezen door 
een groot doorzichtig panoramisch raam. Op het
scherm is informatie geplakt in perspectief met de 
omgeving, waardoor u ontdek-
kingen doet die anders met het 
blote oog nauwelijks zichtbaar 
zijn. In de toekomst zullen de 
oude oriëntatietafels vervangen 
worden door deze moderne 
versie. U kunt tevens gebruik 
maken van auditief commentaar, voorzien in drie 
talen, en indien nodig aangepast voor slechtho-
renden. Hotton en La Roche-en-Ardenne hebben 
eveneens interesse getoond om in de streek 
dergelijke visiorama’s te plaatsen. 

Een andere blik op het landschap…

Les visioramas
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