
Hauts Buttés - Beauraing :
van het bedevaartsoord van H Buttés (Frankrijk) naar OLV met het

gouden Hart

Alternatieve route door het bos
Het bedevaartsoord van de heilige Antonius van Padua bevindt zich in het plaatsje les Hauts Buttés, over de Franse grens, op een hoogte van 450 m. Het 
bedevaartsoord is gekend in de wijde omgeving en trekt veel bedevaarders op bepaalde dagen van het jaar. Het grootste deel van deze route brengt u door in 
de bossen. De weg daalt en stijgt voortdurend, maar zonder echt steile stukken. In totaal moet er 450 m (hoogteverschil) geklommen worden.
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 ≈ 39,4 km       ≈ 2 uur 40 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 450 meter       dalende hoogtemeters ≈ 724 meter

0 m 0 min

49.933718 N
4.767437 O

456 m

49.933005 N
4.767629 O

450 m

http://gps.html/




1 000 m 4 min U bereikt deze weg na ongeveer 1 km. Ga hier links de weg op, richting Hargnies. Na enkele kilometers vlak begint de weg langzaam maar
zeker te dalen. Deze afdaling zal bijna 10 km duren.49.993251 N

4.778008 O
476 m

11 100 
m

45
min

U komt aan in Hargnies. Sla aan het kruispunt in het dorpscentrum rechts af, richting Gedinne - Willerzie.

50.018339 N
4.788485 O

298 m

50.019816 N
4.793300 O

309 m

14 900 
m

1 u Volg deze weg. U overschrijdt de Frans-Belgische grens.

50.018490 N
4.7940530 O



302 m

21 100 
m

1 u 25
min

U komt voorbij in Willerzie. Ga rechtdoor. In Rienne slaat u linksaf, richting Vencimont.

49.987779 N
4.850813 O

331 m

49.992406 N
4.884495 O

373 m



27 800 
m

1 u 51
min

50.012174 N
4.901554 O

352 m

50.030738 N



4.918166 O
253 m

Na een korte helling volgt een lange afdaling in het bos. Bij het verlaten van het bos bereikt u Vencimont. Doorkruis het dorp al klimmend. 
Bij het verlaten van het dorp neemt u links, richting Winenne.

50.032135 N
4.921906 O

256 m

50.033377 N
4.926426 O

273 m

32 100 
m

2 u 09
min

50.0431147 N
4.929643 O

321 m

50.063475 N
4.915385 O



363 m

Er wacht u een lange klim in het bos, daarna enkele kilometers vlak. Sla na een bocht rechtsaf aan het kruispunt, richting Sevry.

35 800 
m

2 u 23
min

U bereikt Sevry. Steile afdaling, opgelet ! Sla aan een klein bassin met water even rechtsaf (rue de Wancennes), en ga de kerk voorbij. 
Links van de kerk vindt u een mooi beeld van OLVrouw van Beauraing.

50.093489 N
4.927046 O

294 m







37 000 
m

2 u 28
min

Ga terug naar de hoofdweg en daal verder af. Sla aan het T-kruispunt rechtsaf.

50.0999702 N
4.932729 O

241 m

50.098542 N
4.941065 O

235 m

37 800 
m

2 u 31
min

U gaat verder bergaf en komt voorbij een veldkapel links van de weg, toegewijd aan OLVrouw van altijddurende bijstand (Notre-Dame du 
Perpétuel Secours).
Vervolg uw weg.50.106375 N

4.956002 O
209 m

39 100 
m

2 u 37
min

Aan de verkeerslichten, rechtdoor.

50.108201 N
4.957784 O

186 m

39 400 
m

2 u 39
min

U komt voorbij aan de parochiekerk van Beauraing. Neem de eerste straat rechts, 'rue de l'Aubépine'. U bent aangekomen en kan uw 
diploma van bedevaarder afhalen in het informatiepunt (Point i) van het heiligdom.
Proficiat !50.108986 N

4.961811 O
182 m




