
Chimay - Beauraing :
van de trappistenabdij naar OLV van Beauraing via een fietsweg

verboden voor auto’s
De abdij van Scourmont, beter bekend als de trappistenabdij van Chimay, is de startplaats. Een gevarieerde route leidt u naar Beauraing : eerst een 
geaccidenteerd parcours doorheen de Fagne, dan een vlak stuk van 20 km fietsweg op een voormalige spoorwegbedding van Mariembourg tot aan 
Givet, om te eindigen met een ander stuk geaccidenteerd parcours om zo de verschijningsplaats te bereiken. Het traject is redelijk lang (meer dan 70 
km) en het te overwinnen hoogteverschil op het parcours loopt op tot 570 m (dit wil zeggen: 570 m klimmen !)
Uitrusting : fietshelm en fluorescerend hesje voor de fietsers.

Respecteer de natuur.
Eerbiedig het verkeersreglement.

Noch de VZW "Pro Maria", noch de pastorale ploeg van het Heiligdom kan verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten of ongelukken 
op de beschreven route. U begeeft zich op eigen initiatief op deze route en uit vrije beweging. 

Afstand Tijd
Beschrijving

afstand ≈ 75 km       tijd voor het parcours ≈ 5 uur met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 570 meter       dalende hoogtemeters ≈ 715 meter
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Start aan de abdij van Scourmont. Breng een bezoek aan de abdij alvorens te vertrekken. Neem bij het verlaten van de abdij rechts, en 
sla 500 m verder linksaf. Enkele honderden meters verder komt u voorbij aan de 'auberge de Poteaupré' waar u de verschillende 
variëteiten van het trappistenbier Chimay kunt degusteren. Maar is het een goed idee dit te doen aan het begin van een lange etappe ?
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U komt aan in Bourlers. Let op : neem aan het kruispunt in het centrum van het dorp rechts (richting Baileux, Virelles) om dan meteen
linksaf te slaan (na 20 m). Steek 2 km verder de grote weg Chimay - Couvin over. Er is hier een fietspad dat gescheiden is van de 
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Aankomst in Virelles. Sla aan het T-kruispunt rechtsaf en daal af naar het centrum van het dorp.
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Ga door het dorp, en neem dan de weg rechts, richting Mariembourg. U komt voorbij aan de 'Aquascope' met het meer van Virelles 
aan uw linkerkant. Volg van hieruit de hele tijd de aanwijzingen voor Mariembourg.
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Passage te Aublain, met een beeld van OLV van Beauraing onderaan de parochiekerk.
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Passage te Dailly : sla in het centrum van het dorp linksaf richting Mariembourg.
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Passage te Boussu-en-Fagne, met een zeer mooi kasteeldomein (privé, niet toegankelijk voor het publiek).
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Sla een kilometer verder, na een kruisbeeld, rechtsaf richting Mariembourg.
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Aankomst in Mariembourg. Blijf op de grote weg tot aan het kruispunt met de rue de l’Eau blanche (restaurant La Thierache aan het 
kruispunt). Volg de chaussée de Givet. U overschrijdt meermaals een spoorlijn.
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Begin van de fietsweg richting Dinant.



Volg de hele tijd deze fietsweg, die verboden is voor auto’s.
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In Doische, korte onderbreking van de fietsweg. Draai naar rechts en dadelijk (50 m) weer links. Vervolg fietsweg.
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Verlaat de fietsweg bij een kruising met een weg waar er vangrails zijn. Draai rechtsaf. Sla aan het T-kruispunt een honderd meter 
lager linksaf, richting Heer-Agimont.

56 400 
m

3 u
45

min

Sla aan het kruispunt in Heer-Agimont rechtsaf, richting Beauraing - Falmignoul en steek de Maas over.
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Sla aan het kruispunt in Heer rechtsaf, richting Givet (volg hier niet de aanduiding naar Beauraing !).
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Na een afdaling komt u in Givet uit ; sla links in waar een pijl staat : 'grottes de Nichet'.
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Neem aan het grote rond punt (met vlaggen in het midden) de richting Fromelennes, Landrichamps (er is een Netto winkel in die 
richting). Neem dus niet de weg naar Beauraing, die is gevaarlijk vanwege het vele verkeer.
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Doorkruis het dorp Fromelennes. Neem de straat links waar u een pijl ziet : 'mairie'.
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Ga voorbij het gemeentehuis en blijf deze weg volgen. Deze weg leidt u naar Dion (rue de Fromelennes).

66 900 4 u U komt aan de kleine kerk van Dion. Ga voorbij het monument voor de gesneuvelden van de oorlog en vervolg de rue de Fromelennes
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die nu omhoog loopt, het dorp uit.
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Deze route loopt uiteindelijk op een T-kruispunt uit. Sla hier rechtsaf af. De weg blijft verder oplopen.
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Waar er een bocht naar rechts is : sla linksaf, en dan meteen rechtsaf. U daalt af naar Javingues.
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Neem aan het T-kruispunt in het dorp links. De weg gaat hier weerom omhoog.
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U daalt af naar Beauraing. Aan uw linkerkant merkt u een kapel op, toegewijd aan OLV van altijddurende bijstand (ND du perpétuel 



secours). Aankomst in Beauraing : aan de verkeerslichten, rechtdoor.50.099722 N
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U komt voorbij aan de parochiekerk van Beauraing. Neem de straat rechts, rue de l'Aubépine. U bent aangekomen en kan uw diploma 
van bedevaarder bekomen in het informatiecentrum (point i). Gefeliciteerd !
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