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KNOOPPUNTER TOONT JE DE MOOISTE
FIETSROUTES IN WALLONIË
Fietsen in Wallonië is een totaalervaring. Anders dan in Vlaanderen, leiden de
Waalse fietsknooppunten jou ook wel eens langs kasseiwegen en veld- of bospaden. Een vleugje avontuur is nooit ver weg! Je krijgt er heel veel voor in de
plaats: prachtige bezienswaardigheden, charmante dorpen, verrassende cafés
en restaurants, boeiende steden en een ultieme natuurbeleving… Wedden dat je
meer herten en everzwijnen tegenkomt dan verkeerslichten?
In dit Groot Fietsboek bundelt KRISTIEN HANSEBOUT 50 kant-en-klare routes langs
fietsknooppunten en 'trage' RAVeL-wegen, telkens met een lang en een kort parcours.
Er is voor elk wat wils: vlakke tochten met een familiaal karakter (veelal via oude
spoorlijnen en jaagpaden langs rivieren) en sportievere tochten door berg en dal. Je
fietst doorgaans over autovrije paden, maar wees voorzichtig op straten die je deelt
met automobolisten. In Wallonië gaat men nogal flexibel om met snelheidsbeperkingen, ook op kleine wegen. Af en toe krijg je een route dégradée onder de wielen
geschoven. Een fietshelm is dus zeker geen overbodige luxe. Check op voorhand de
route en zorg voor aangepast materiaal: een stevige fiets (of een elektrische fiets) is
soms aangewezen.
Houd er ook rekening mee dat Walen minder gejaagd door het leven gaan. Ze zijn bijzonder hartelijk en maken graag tijd voor een praatje. ‘Bonne route’ en ‘Bonne promenade’ zijn hier dan ook standaarduitdrukkingen. Zwaai gerust naar andere fietsers die
jouw pad kruisen. Je krijgt gegarandeerd een brede glimlach terug. Klaar om Wallonië
te ontdekken? Bonne route!
Met deze fietsgids als bron van inspiratie én de gebruiksklare Knooppunter-roadbooks
op het stuur wordt elke fietstocht gewoonweg dubbel genieten.
De meest actuele Knooppunter-roadbooks en de routekaartjes kun je in een paar
muisklikken downloaden van www.knooppunter.com. Gebruik hierbij je persoonlijke,
unieke code (zie blz. 1).

Kristien Hansebout ademt toerisme. Van kindsbeen af fietste
ze in West-Vlaanderen, later in de omgeving van Leuven
en nog later in de streek van Hastière, haar tweede thuis.
Ze combineert haar job van reisleider en journaliste met
die van parcoursbouwer. Als ervaringsdeskundige stippelt
ze fietstochten uit in binnen- en buitenland.
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BEAUVECHAIN
(BEVEKOM)
Dokkeren
door het land
van de witte stenen
BEAUVECHAIN • LA BRUYÈRE •
MÉLIN • SAINT-REMY-GEEST •
SAINTE-MARIE-GEEST •
JODOIGNE • INCOURT

Brabants Haspengouw toont zich met zijn zacht
glooiende velden en machtige vierkantshoeven
van zijn mooiste kant. Hoewel de streek vlak bij
Vlaanderen ligt, is de sfeer er totaal anders. Je
start in het dorpje Beauvechain, bekend door zijn
luchtmachtbasis. Eerst peddel je door het Witte
Land met zijn charmante huizen en kerken in de
typische steen van Gobertange. Je trekt door Mélin,
een van de mooiste dorpjes van Wallonië. Deze
tocht levert spectaculaire vergezichten op, maar
wordt toch vooral getypeerd door kasseien. Het is
een perfect parcours voor fietsers die houden van
het Parijs-Roubaixgevoel en niet terugdeinzen voor
een vleugje avontuur.

« In Mélin zijn de meeste huizen opgetrokken in gobertangesteen.
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ONDER DE WOL
» La Maison en Pierre
Basse Voie 9, Saint-Remy
0476 39 77 40
www.lamaisonenpierre.be

Bois des Rêves

BOSSUT

MEER INFO
» Fietskaart Knooppunten in WaalsBrabant (gratis te verkrijgen).
» www.destinationbw.be
GASTUCHE
HAPJE EN TAPJE
» Café BASSE-WAVRE
La Renaissance
Rue de l’Église Saint-Sulpice 5,
Beauvechain
0477 48 87 23
» Restaurant La Forge
Rue Longue 38, La Bruyère
010 86 74 04
» Café Jacquet
Rue de la Vinaudrée 6,
Jodoigne-Souveraine
010 81 28 65
» In Jodoigne is er een ruime keuze van
cafés en restaurants.
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DE FIETSTOCHT
A » B
2,2 km
Van de kerk in Beauchevain
naar de kerk in La Bruyère

Je vertrekt aan de Église Saint-Sulpice
in Beauvechain A . Deze 11de-eeuwse
kerk werd halverwege de 19de eeuw
herbouwd in neogotische stijl. Binnen
pronkt ze met een 12de-eeuwse, romaanse doopvont en weelderig versierd
meubilair. Sla aan de kerk links af. Na
200 m draai je aan een pleintje met een
oorlogsmonument rechts af. Kies ook
rechts aan de volgende Y (Avenue des

Combattants). Je steekt een gevaarlijk kruispunt over en peddelt door de
achtertuin van de luchtmachtbasis van
Beauvechain. Je bereikt de kerk van La
Bruyère B . Je moet eigenlijk rechtdoor, maar als je rechts de Rue Longue
neemt, kom je na 300 m aan Restaurant
La Forge. Nog eens 300 m verder staat
het First Wing Historical Centre.
Wie belang stelt in de luchtmacht en
straaljagers, moet beslist het First Wing
Historical Centre bezoeken. In het gratis
toegankelijke museum leer je alles over
de geschiedenis van de luchtmacht-

EEN TYPISCHE CENSE
MET VREEMDE PAGODES
De witte hoeve van Wahenge werd in 1149 gebouwd door de abdij van Averbode en
is sinds 1994 een beschermd monument. Veel censes of pachtboerderijen dateren
uit de middeleeuwen en waren eigendom van een lokale heer of abdij. In het veld
voor de boerderij vormen 36 pagodes een cirkel. Helaas hebben sommige pagodes
van dit kunstproject van Julos Beaucarne de tand des tijds niet doorstaan.

B » C
De hoeve van Wahenge was ooit in handen van de abdij van Averbode.
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MÉLIN, EEN VAN DE MOOISTE DORPJES
Beekjes, smeedijzeren relingen, huizen in gobertangesteen en de vierkanthoeves
Ferme Fortemps, Cense du Seigneur en La Hesserée tooien het stille centrum van
Mélin (Nederlands: Malen). De neoclassicistische kerk met stoere klokkentoren en
renaissanceorgel uit 1616 is een pareltje. Dat geldt ook voor de beschermde pastorie, de tiendenschuur en het kerkhof.

C
Een van de imposante vierkanthoeven in het centrum van Mélin

basis en kun je vliegtuigen, motoren,
sleepkarren… bewonderen.
(www.1winghistoricalcentre.be)
B » C
4,9 km
Van de kerk in La Bruyère naar Mélin
Volg aan de kerk de Rue de l’École. Draai
aan de T links de Chemin de la Sciure in.
Op de volgende T fiets je rechts de Rue
de Wahenge in. Ook nu dokker je op kasseien. Links verrijst de imposante witte
boerderij van Wahenge.

Draai aan de brede Y mee naar rechts.
Op het kruispunt van veldwegen sla je
links een lichtjes stijgende, holle weg
in. Trap aan het kruispunt rechtdoor en
zwenk op de T links de Rue de la Maison
du Bois in. Je fietst in de bebouwde kom.
Rechts schuift een mooie bomenrij voorbij. Ze kondigt Mélin C aan, het enige
Waals-Brabantse dorpje dat zich een van
‘mooiste dorpje van Wallonië’ mag noemen. Aan je rechterkant troont de kerk
Notre-Dame de la Visitation.
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» D 2.8 km
Van Mélin naar het centrum
van Saint-Remy-Geest

» E 4,4 km
Van het centrum van Saint-Remy-Geest
naar de markt van Jodoigne

Sla aan het driehoekig pleintje met
oorlogsmonument in Mélin links af naar
de Rue du Rivage. Je daalt en volgt de
wegwijzer naar Gobertange. Ook het
riviertje luistert naar die naam, net als de
wereldberoemde steen... De weg draait
naar links. Wat verder sla je rechts af en
vervolgens onmiddellijk links de Rue du
Ruisseau in. Buig daarna links af naar de
Rue du Champ des Fosses. Na een korte
klim sla je aan het kerkje van Gobertange
rechts af. Je komt opnieuw op een kasseiweg (Chemin de Carrièrs). Aan het eerste
kruispunt zwenk je rechts de Basse Voie
in. Aan de T draai je links af. Aan je linkerkant passeer je B&B La Maison en Pierre.
Je arriveert in het centrum van SaintRemy-Geest D . Met zijn charmante
arbeidershuisjes oogt dit dorp nog zoals
aan het begin van de 19de eeuw.

In Saint-Remy-Geest bol je op de kasseiweg naar beneden. Je draait mee
naar rechts en dan naar links in de Rue
Basse-Hollande. Je fietst richting Sainte-Marie-Geest, eerst op asfalt, daarna op
beton dat zijn beste tijd heeft gehad. Volg
de fietsbordjes naar Jodoigne. Net voor
de kerk van Sainte-Marie-Geest steek je –
niet voor het laatst – de Grote Gete over.
Sla rechts af voorbij de rotonde. Zo kom
je bij de RAVeL 142. Kies rechts. Na 1,5 kilometer bereik je de drukke Chaussée de
Tirlemont. Rijd deze naar rechts op. Gelukkig hoef je de weg niet lang te volgen:
net voor de school draai je rechts af. Volg
de Rue de L’Ardoisière tot aan Château
de L’Ardoisière uit 1884. De naam L'Ardoisière verwijst naar de voormalige eigenaar, die een leisteengroeve exploiteerde.
Het kasteel werd een internaat en erna

C

D

DE KALKZANDSTEEN VAN
GOBERTANGE
De heldere gobertingensteen kenmerkt het landschap. De mooie, witgele
kalkzandsteen werd niet alleen gebruikt
voor de huizen in de streek, maar ook
voor het stadhuis van Brussel en Leuven
en voor de kathedraal van Brussel en
Mechelen. De mooiste lagen bevonden
zich op een diepte van tien tot vijftien
meter. Ooit waren er drie steengroeves
en vijftig schachten, nu nog één: de
openluchtgroeve van Hussompont. De
stenen worden vooral gebruikt voor
restauratiewerkzaamheden.

C » D

De Chapelle Sainte-Madeleine van Gobertange, in de witte gobertangesteen natuurlijk
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D » E
Het Château de l'Ardoisière in Sainte-Marie-Geest werd gebouwd voor de baas van de leisteengroeve.

een kraakpand. De voorbije jaren werd
het mooi gerestaureerd en nu worden er
evenementen en seminaries georganiseerd. Vanaf het brugje heb je een mooi
uitzicht op het kasteel en het waterrad.
Fiets links een klein pad op. Eerst passeer
je de achterkant van de school, daarna
laveer je tussen twee grote rotsblokken
rechts een veldweg in. Voorbij het zwembad draai je mee naar links op een kasseiwegje (Bd. des Rendanges). Aan het
eerstvolgende kruispunt fiets je rechts de
Rue des Marchés in. Zo arriveer je op de
markt van Jodoigne (Geldenaken) E ,
de stad van Charles Michel, waar aan
cafés geen gebrek is.
E » F
11,5 km
Van de markt van Jodoigne
naar Opprebrais

Volg op het marktplein van Jodogine de
fietsbordjes naar Wavre. Je rijdt de Rue
Grand Montange af en steekt de brug
over de Grote Gete over. Bergop kom je
bij een driehoekig pleintje met een waterpomp en een standbeeldje. Blijf richting
Wavre volgen. Aan de driesprong houd je
links aan. De Rue de Louvain stijgt naar
de Chaussée de Wavre, waar je rechts
afslaat. Gelukkig mag je na 500 m schuin
links afdraaien richting Lathuy. Je hobbelt
over een barslechte kasseistrook en daalt
geleidelijk naar Latuy. Sla eerst rechts
en dan meteen links af naar de Rue de
Village. Volg de wegwijzer naar Dongelberg. Je passeert twee kruispuntjes en
daalt af in een holle weg. Op een brede
Y sla je links de Tienne Stricheaux in. Je
klimt en rijdt onder een brug door, waarna
een afdaling in een fraaie holle weg volgt.
De Rue de la Vinaudrée leidt je naar het
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charmante kerkje en een sympathieke
dorpskroeg in Jodoigne-Sauvinière. Net
voorbij het oorlogsmonument sla je rechts
af. Verderop doemt aan je linkerkant een
prachtig 18de-eeuws kasteel op. Tegenover het kasteel neem je rechts de Rue du
Mont au Pont, een weg met twee betonnen fietsstroken. Beneden draai je links af
en sla je onmiddellijk schuin rechts de Rue
du Bois Godet in. Je steekt nog eens de
Grote Gete over, die hier wel nog klein is.
Aan de kruising van vier wegen fiets je nagenoeg rechtdoor de Rue des Carrières
in. De weg bocht naar links en dan naar
rechts. Op dat punt peddel jij rechtdoor,
voorbij de speeltuin. Houd rechts aan op
de splitsing. De oude steengroeve rechts
is populair bij duikers. Net voorbij die
carrière sla je aan een plein met kasseien
links af. Tijdens de pittige beklimming
door de velden heeft de wind vrij spel. Je

steekt de N91 over en moet – vreemd genoeg – dwars over de parking van Delhaize rijden. Sla het autovrije pad rechts in.
Je fiets voorbij de carrière van Opprebais,
waar van 1754 tot 1975 kwartsiet werd gewonnen, een harde steen die vooral voor
bestrating wordt gebruikt. Ondertussen is
de groeve veranderd in een turkoois meer
dat graag bezocht wordt door duikers. Je
blijft langs het water fietsen tot je bij een
kruispuntje F komt.
» A 15,3 km
Van het kruispuntje in Opprebrais
naar kerk van Beauchevain
F

Aan het kruispuntje sla je rechts af naar
de Rue de Chisebais. Op de T fiets je
naar rechts. Je klimt op een kasseistrook
tot aan de Sint-Pieterskerk van Incourt,

In het gezellige centrum van Jodoigne herken je links het Château Pastur, nu stadhuis,
en rechts de Onze-Lieve-Vrouwekapel met zijn gedraaide torenspits.
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waar je rechts afslaat. Rijd rond de kerk
en volg de Rue Henri Lecocq. Houd aan
de Y links aan tot in Roux-Miroir. Je krijgt
alweer een stevige kasseistrook voorgeschoteld. Pas op, net voorbij het kerkje
moet je rechts een klein pad in. Steek
vervolgens de straat over en volg de Rue
Vieille Cour en de Rue de la Haie. Twee
keer kom je bij een Y. De eerste keer
zwenk je naar links, de tweede keer naar
rechts. Het autovrije pad met twee fietsstroken bezorgt je een tweetal kilometer
onbekommerd fietsplezier. Daarna is het
uit met de pret en moet je een kasseiweg en een veldweg op. Let goed op, op
de kasseiweg moet je schuin rechts een
dalende holle weg in. In Piétrebais steek je
de weg over om even naar links te fietsen
en dan rechts de Rue Écoles des Filles in
te duiken. De site Les Grosses Pierres op
de hoek dankt zijn naam aan de kwartsietrotsen die lukraak in het bos verspreid
liggen. Je klimt langs de school, een elegant bakstenen gebouw uit 1904. Aan een
Y met een bankje zwenk je naar rechts. In
de Ferme de la Chise verkoopt men appel- en perensappen, siropen en jam. Aan
de poort van de hoeve draai je mee naar
links. Je steekt twee grote wegen over.
Wees extra aandachtig!
Op de Chaussée de Namur volg je links
een gloednieuw fietspad. In de verte verschijnt de luchtmachtbasis van

A
Houd in Beauvechain even halt bij het opvallende
oorlogsmonument.

Beauvechain. Na 2,4 km moet je plots
rechts afslaan naar een zware kasseistrook, gelukkig gaat het bergaf.
La Petite Chapelle Gossin beneden is
ideaal om even op adem te komen. Neem
de veldweg en sla aan de Y links af, naar
de voorlaatste kasseistrook van de dag.
Op een kruising van vier wegen houd
je rechts aan. Je dokkert over een holle
kasseiweg bergaf naar Tourinnes-la-Grosse. Heel onverwachts beland je bij een
relatief drukke weg zonder fietspad. Draai
er rechts af. Je komt in een woonwijk
en fietst richting Saint-Sulpicekerk van
Beauchevain A .
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