
Vanuit Gedinne
Voor fietsers en sportieve wandelaars.

U kan Gedinne bereiken vanuit Beauraing met de trein of met de bus.
De gevolgde wegen zijn geasfalteerd. U kan deze tocht dus ook per fiets doen.

Uitrusting : wandelschoenen en fluorescerend hesje voor de wandelaars; 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 ≈ 23 km       ≈ 6 uren stappen (pauzes niet inbegrepen)      ≈ 1 uur 45 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)

stijgende hoogtemeters ≈ 122 meter       dalende hoogtemeters ≈ 336 meter

(sportieve
wandelaar)

(fietser)

0 m 0 min 0 min Vertrek aan het station : verlaat het station en volg de richting Gedinne-centre.

49.984657 N
4.978104 O

396 m

http://gps.html/


1 600 m 23 min 7 min Aan de rechterkant van de weg : een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw.



3 000 m 45 min 12 min Kruisbeeld bij het binnenkomen van het centrum van Gedinne.

3 300 m 50 min 13 min Kerk van Gedinne.

49.980827 N
4.937131 O

314 m



Aan het kruispunt, rechtdoor (rue Albert Marchal, richting Rienne, Willerzie).
Vertrekpunt voor diegenen die met de bus gekomen zijn. .

4 400 m 1 h 05 min 17 min Rechtsaf, richting Sart-Custinne.

49.987269 N
4.929777 O

346 m



6 400 m 1 u 35 min 26 min Blijf in het dorpscentrum van Sart-Custinne de weg volgen tot aan de kerk en neem daar de richting naar Vencimont.

50.023228 N
4.926313 O

287 m







6 900 m 1 u 43 min 27 min Kleine kapel toegewijd aan de heilige Aegidius (Saint-Gilles) : begin van een lange afdaling in het bos.





10 400 
m

2 u 35 min 41 min Aankomst te Vencimont. Sla rechtsaf en ga het dorp binnen. U bent nu bijna halfweg. Hier is gelegenheid om wat te rusten en
iets te eten en te drinken, hetzij op één van de banken bij het binnenkomen of verlaten van dit pittoreske dorpje, hetzij op het 
terras van één van de aanwezige cafés.







11 000 
m

2 u 48 min 44 min Doorkruis het dorp en ga de kerk voorbij. Bij het verlaten van het dorp, neem richting Winenne (links).

50.033392 N
4.926927 O

274 m





15 300 
m

3 u 50 min 1 u 05
min

Lange klim in het bos.
Aan het kruispunt, rechtsaf, richting Sevry.

50.051354 N
4.932313 O

357 m

50.062869 N
4.916244 O

363 m

50.089784 N
4.925134 O

332 m





19 000 
m

4 u 45 min 1 u 16
min

Bij het binnenrijden van Sevry is er een steile afdaling.
Opgepast voor de fietsers !
Aan een waterbak, draai rechtsaf (rue de Wancennes), en kom tot aan de parochiekerk. Links van de kerk : een mooi beeld 
van Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing.

50.090751 N
4.924935 O

323 m



 

21 500 
m

5 u 20 min 1 u 26
min

Volg dezelfde straat (rue de Wancennes) die het dorp verlaat in stijgende richting (bovengekomen heb je een prachtig uitzicht 
over de streek), en die nadien weer stijl naar beneden duikt : opgepast voor de fietsers ! Blijf de geasfalteerde weg volgen.
50 m na een klein elektriciteitsgebouw slaat u linksaf (aan een paal met een document "eerste zorgen in geval van 
elektrocutie").



 



22 000 
m

5 u 30 min 1 u 28
min

Aan het kruispunt (rue des Ardennes), sla rechtsaf.
U kan hier het park van Castel St Pierre binnengaan en de weg naar beneden volgen die langs de muur loopt (parallel aan de 
rue des Ardennes).
Enige honderden meters verder kan u het park weer verlaten en de rue des Ardennes rechts opdraaien.
Aan de verkeerslichten, het kruispunt oversteken.
U komt voorbij de parochiekerk.

50.099722 N
4.932731 O

241 m

50.103462 N
4.951857 O

218 m

23 300 
m

5 u 50 min 1 u 40
min

Neem voorbij de parochiekerk rechts, rue de l'Aubépine.
Gefeliciteerd !
U bent aangekomen en kan uw diploma bekomen in het "point i" van het Heiligdom.50.110182 N

4.955503 O
184 m



50.108986 N
4.961811 O

182 m


