
Hurtebise - Beauraing :
van het benedictinessenklooster van Hurtebise, in de buurt van St-

Hubert, naar het Heiligdom van Beauraing
Deze route volgt veelal kalme asfaltwegen. Ze vertrekt aan het klooster van Hurtebise dat zich op een hoogte van meer dan 500 m bevindt. Na een afdaling 
naar Saint-Hubert, gaat de route door bossen en weide of akkerland naar Lavaux-Ste-Anne waar er een passage is bij de fraterniteit van Tibériade om 
uiteindelijk toe te komen in Beauraing dat op een hoogte van 180 m gelegen is. Ondanks een globale daling van meer dan 360 m, moet er toch 560 m 
hoogteverschil overwonnen 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 ≈ 49,6 km       ≈ 3 uur 30 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 359 meter       dalende hoogtemeters ≈ 695 meter

0 m 0 min

50.026648 N
5.405918 O

518 m

50.024855 N
5.406008 O

520 m

http://gps.html/




Start aan het klooster van Hurtebise. U kan de kapel even bezoeken voor een gebedje alvorens te vertrekken. Neem bij het 
verlaten van het kloosterdomein aan de openbare weg rechts en daal af naar St-Hubert.

2 900 m 12 min

50.027375 N
5.383736 O

456 m

50.025057 N
5.374260 O



441 m

 

50.027547 N
5.374669 O

425 m

50.050449 N
5.347912 O

528 m

50.055919 N
5.346253 O

526 m

50.086339 N
5.335705 O

305 m



U komt aan bij de basiliek van St-Hubert. Een indrukwekkend gebouw. Zeker een bezoekje waard, want ook de binnenkant loont 
de moeite ! Vervolg dan uw weg door verder af te dalen. Neem aan het rond punt enkele honderden meters verder de richting 
Nassogne, Fourneau St Michel. Deze weg stijgt naar het 'bois du Roi Albert'. Steile klims en afdalingen volgen elkaar op. Wees 
voorzichtig !



11 000 m 45 min Na een afdaling met een percentage van 14% slaat u links af, in de richting van Awenne. U bent in Fourneau St Michel, met zijn 
musea van de provincie Luxemburg.50.083973 N

5.340147 O
306 m





Vervolg uw weg door te stijgen naar Awenne toe.

14 700 m 59 min Aankomst in Awenne. Sla aan het T-kruispunt rechtsaf, richting Grupont. Daal de straat recht tergenover de parochiekerk af en 
volg de aanduidingen voor Grupont.50.073870 N

5.306750 O
348 m

50.074181 N
5.305895 O

344 m



50.073285 N
5.302912 O

334 m

50.078585 N
5.297543 O

291 m

15 800 m 1 u 03
min

U komt uit op de weg St Hubert-Rochefort. Neem rechts, richting Rochefort.

50.091226 N
5.281326 O

242 m

50.093662 N
5.276192 O

246 m

18 500 m 1 u 13
min



Passage in het dorp Grupont. Neem aan het rond punt (met everzwijnen !) na het dorp de richting naar Bure, Beauraing.

19 900 m 1 u 19
min

Sla aan de kerk van Bure rechtsaf en volg in eerste instantie de pijlen naar 'chapelle ND de Haurt'.

50.088821 N
5.254544 O

265 m

50.089741 N
5.276192 O



246 m

50.093662 N
5.276192 O

246 m

21 200 m 1 u 25
min

Na een afdaling, stijgt u weer en komt u aan een Y-kruispunt. Hier is 'chapelle ND de Haurt' aangeduid naar rechts, net als het 
voetbalterrein en 'jardin aromatique'. U ziet trouwens het voetbalterrein liggen. Volg deze aanduidingen niet, maar neem de weg 
links.50.092473 N

5.245738 O
271 m

22 100 m 1 u 29
min

Ga aan het kruispunt met de weg Tellin - Wavreille rechtdoor en volg de richting Belvaux.

50.095194 N
5.232093 O

272 m

25 400 m 1 u 42
min

Volg in Belvaux de pijlen naar Han-sur-Lesse, en nadien Ave-et-Auffe. Neem aan een Y-kruispunt niet de weg rechts naar Han-
sur-Lesse, maar hou links aan (Rue des Onais). U komt aan een garage 'Lucy' voorbij.

50.106281 N
5.196762 O

172 m

50.106852 N
5.196928 O

172 m

50.106360 N
5.193474 O

175 m

50.106897 N
5.192764 O



177 m

27 900 m 1 u 51
min

Steek in Auffe de hoofdweg Wellin - Rochefort over. U klimt.

50.112838 N
5.165927 O

181 m

50.118298 N
5.152931 O

210 m

29 800 m 2 u 00
min

Einde van deze weg. Sla rechtsaf, en een beetje verder linksaf, richting Lavaux-Ste-Anne. U ziet recht voor u gigantische 
paraboolantennes van het telecommunicatiestation van Lessive.

50.121709 N
5.145457 O

197 m

50.123809 N
5.145854 O

187 m

Telecommunicatiestation

ORG Informatics Ltd

50.123809 N
5.145854 O

187 m



32 4600 m 2 u 10
min

Steek het kruispunt met de N 94 (Dinant - Neufchâteau) over en ga onder de brug van de snelweg E 411 door.

50.121505 N
5.113255 O

160 m

50.116513 N
5.103962 O

166 m



34 200 m 2 u 09
min

In het dorp Lavaux-Ste-Anne ziet u rechts het kasteel. Ga rechtdoor.

50.114857 N
5.096220 O

170 m

50.115371 N
5.095487 O

169 m

35 800 m 2 u 23
min

In de velden komt u bij de fraterniteit van Tibériade, aan de linkerkant van de weg. Vervolg de weg die nu naar boven loopt.

Fraterniteit van Tibériade

50.101323 N
5.0827567 O

193 m







38 400 m 2 u 33
min

Aankomst in Froidlieu. Ga aan het kruispunt na de kerk niet rechtdoor (richting Beauraing), maar sla rechtsaf.

50.085786 N
5.064828 O

232 m

41 000 m 2 u 44
min

Volg de geasfalteerde weg. Sla aan het eerste grote kruispunt (met asfaltwegen) rechtsaf.

50.097198 N
5.048437 O



204 m

43 200 m 2 u 53
min

U komt voorbij een boerderij. Neem de eerste weg linksaf na een korte afdaling. Een straatnaambord geeft aan : 'Fescoux'. Deze 
weg leidt u naar andere boerderijen.

Sla net voor deze boerderijen rechtsaf. Er is een kapelletje aan de hoek van de straat. U waant zich middenin een boerderij, maar 

50.115221 N
5.045179 O

149 m



dit is een openbare weg.

43 300 m 2 u 53
min

Volg deze weg die stijgt.

45 000 m 3 u 00
min

U komt aan in Neuville (rechts ziet u een mooi, klein kerkje). Ga rechtdoor (Rue du Bois d'Uchy).

50.115879 N
5.021114 O

167 m

46 100 m 3 u 05
min

U bereikt Martouzin. Het kerkhof is links, de kerk meer naar beneden aan de rechterkant (in de 'rue du Village'). U blijft echter 
boven en gaat steeds rechtdoor.

49 600 m 3 u 23
min

U bereikt Beauraing. Vervolg uw weg. Ga aan het kruispunt, 500 meter verder, rechtdoor : rue de l'Aubépine. U gaat onder de 
spoorwegbrug door. Proficiat : u bent aangekomen ! U kan uw diploma afhalen in het informatiecentrum (point i).

50.108986 N
4.961811 O

182 m




