
Eerste vertrekpunt : van de

Benedictijnerabdij van

Maredsous

Tweede vertrekpunt : van de

vrouwelijke Benedictijnerabdij
van

Maredret

Derde vertrekpunt : van het

Benedictijnerklooster van

Ermeton-sur-Biert

naar OLVrouw van

Beauraing
via fietswegen

De abdij van Maredsous, een toeristisch en religieus centrum. Maar u kan ook vertrekken vanuit de nabij gelegen Benedictijnergemeenschappen van 
Maredret of Ermeton-sur-Biert. Ga vanuit deze startplaatsen naar de abdij van Maredsous. Van hieruit doorkruisen we de vallei van de Molignée via een 
fietsweg (ravel ligne 150). Deze fietsweg eindigt aan de oevers van de Maas waar een andere fietsweg (ravel 2) ons naar Dinant brengt. We blijven de Maas 
stroomopwaarts volgen tot aan de Franse grens, om van daaruit naar Beauraing te fietsen waarbij we de grote verkeersassen vermijden. Het parcours is vlak 
tot aan de Franse grens. Om van daaruit Beauraing te bereiken zullen we toch wat moeten klimmen (in totaal : 221 m klimwerk).
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 ≈ 57,1 km       ≈ 3 uur 50 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)

stijgende hoogtemeters ≈ 221 meter       dalende hoogtemeters ≈ 256 meter

http://gps.html/


50.300158
N

4.721513 O
204 m

Start aan het Benedictijnerklooster van Ermeton-sur-Biert.

50.297835
N

4.756779 O
227 m

Start aan de vrouwelijke Benedictijnerabdij van Maredret.



0 m 0
min

Start aan de abdij van Maredsous. Alvorens te vertrekken, kan u de abdijkerk bezoeken en/of van de abdijproducten proeven in de taverne.

50.302387 N
4.764766 O

217 m





1 200 m 5
min

Neem, alvorens de weg Denée - Anhée te bereiken, rechts van u de fietsweg (ravel ligne 150) in de richting waar u een oude trein ziet en een 
spoorweg met 'railbikes'. Volg de hele tijd deze fietsweg.

50.307053 N
4.766600 O

178 m



2 900 m 12
min

U komt voorbij het dorp Sosoye, dat deel uitmaakt van de mooiste dorpen van Wallonië. U kan even de fietsweg verlaten en het dorp 
bekijken. Herneem nadien de fietsweg. Opgepast aan de kruispunten !

50.294989 N
4.781701 O

157 m









13 800 
m

54
min

De fietsweg mondt uit op de Maasoever. Neem de fietsweg die langs de Maas loopt in de richting van Dinant (u gaat onder een 
spoorwegbrug door).

50.305538 N
4.891239 O

88 m







20 000 
m

1 u
20

min

Aankomst in Dinant en einde van de fietsweg. Rijd tot aan de brug die de twee oevers met elkaar verbindt. U heeft van hieruit een prachtig 
zicht op de citadel en de decanale kerk van Dinant, die zich op de andere oever bevinden. Een bezoek is mogelijk.

50.260184 N
4.910531 O

99 m



Neem nadien de weg in de richting van Givet, Hastière.

21 800 
m

1 u
27

min

Aan de andere oever ziet u de beroemde Rocher Bayard, de gespleten rots.

Rocher Bayard

50.244656 N
4.921235 O

111 m



26 100 
m

1 u
49

min

Passage aan het kasteel van Freyr.

50.226154 N
4.889578 O

95 m





33 500 
m

2 u
16

min

U ziet voor u de brug ter hoogte van Hastière. Volg de richting Givet, Heer-Agimont (onder de brug door). Neem hier dus niet de richting 
Beauraing. Enkele honderden meters na de brug, steekt u de straat over om de fietsweg te nemen die langs de Maas loopt.

50.216098 N
4.826375 O

100 m

50.213920 N
4.824280 O

96 m



39 200 
m

2 u
37

min

Bij de volgende brug over de Maas verlaat u de fietsweg (die trouwens een beetje verder ophoudt) en steekt u de Maas over via de brug 
(richting Beauraing, Falmignoul).

50.171004 N
4.825074 O

101 m

50.170140 N
4.828462 O

116 m



40 500 
m

2 u
22

min

Sla aan het kruispunt in Heer rechtsaf, richting Givet (volg hier niet de aanduiding naar Beauraing !).

50.161730 N
4.832169 O

177 m

44 100 
m

2 u
57

min

Na een afdaling komt u in Givet uit ; sla links in waar een pijl staat : "grottes de Nichet".

50.138036 N
4.8343822 O

106 m

50.137413 N
4.831600 O

102 m

50.133007 N
4.837191 O

104 m

45 000 
m

3 u
00

min

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.

50.133263 N
4.841011 O

108 m

46 800 
m

3 u
07

min

Doorkruis het dorp Fromelennes. Neem de straat links waar u een pijl ziet : "mairie".

50.123097 N
4.857937 O



116 m

50.121995 N
4.859202 O

122 m

50.122455 N
4.877239 O

168 m

50.121593 N
4.877902 O

165 m



Ga voorbij het gemeentehuis en blijf deze weg volgen. Deze weg leidt u naar Dion (rue de Fromelennes).

49 700 
m

3 u
19

min

U komt aan de kleine kerk van Dion. Ga voorbij het monument voor de gesneuvelden van de oorlog en vervolg de rue de Fromelennes die 
nu omhoog loopt, het dorp uit.

51 000 
m

3 u
16

Deze route loopt 
uiteindelijk op 



min een T-kruispunt 
uit. Sla hier 
rechtsaf. De weg 
blijft verder 
oplopen.

50.121443 N
4.901574 O

219 m

52 500 
m

3 u
30

min

Waar er een bocht naar rechts is : sla linksaf, en dan meteen rechtsaf. U daalt af naar Javingues.

50.109562 N
4.910922 O

244 m

53 500 
m

3 u
34

min

Neem aan het T-
kruispunt in het 
dorp links. De 
weg gaat hier 
weerom omhoog.

50.102200 N
4.919020 O

218 m

50.098595 N
4.941053 O

235 m

55 500 
m

3 u
46

min

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.

50.106428 N
4.954387 O

201 m

50.106380 N
4.956038 O

209 m



50.108220 N
4.957768 O

186 m

57 100 
m

3 u
49

min

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 !

50.108986 N
4.961811 O

182 m


