
Leffe - Beauraing :
van de Norbertijnerabdij van Leffe (Dinant) al zigzaggend naar OLV met

het gouden Hart
Deze route volgt over het algemeen kalme asfaltwegen. Dat houdt wel in dat het niet de kortste weg is tussen Leffe en Beauraing (langs de grote baan is de 
afstand maar 23 km). Het gekozen parcours gaat in zigzag, om onderweg interessante plekjes mee te pikken. De weg stijgt en daalt voortdurend. Er moeten 
tijdens het traject 660 hoogtemeters 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 ≈ 43,6 km      ≈ 3 uur met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 600 meter       dalende hoogtemeters ≈ 524 meter

0 m 0 min Start aan de Norbertijnerabdij van Leffe. Een bezoek aan de abdij en zijn kerk loont de moeite.

50.269350 N
4.907541 O

106 m

50.268424 N
4.905684 O

93 m

http://gps.html/




Rijd bij het verlaten van de abdij naar de Maas, ga naar links en rijd langs de Maas.

1 500 m 6 min

50.260443 N
4.912036 O

99 m





U rijdt door het centrum van Dinant, een toeristische trekpleister met zijn citadel, zijn kerk, zijn casino, en zijn vele winkels, restaurants en 
cafés. Rijd verder langs de Maas.

3 300 m 13
min

50.244639 N
4.920948 O



107 m

U komt aan de beroemde 'Rocher Bayard'. Rijd rond de rots heen, en sla 100 m verder linksaf (richting Celles). U verlaat de Maas en klimt 
het bos in. Eerst licht klimmend, daarna steiler (5 % met pieken van 7%).

50.243239 N
4.9213748 O

96 m

50.2395099 N
4.968548 O

281 m

9 100 m 36
min

U komt op de plaats waar een weg u naar het Heiligdom van Foy-Notre-Dame leidt. De omweg tot aan de kerk van Foy-Notre-Dame loont 
de moeite. Deze bedraagt 1,3 km x 2 = 2,6 km, extra kilometers die niet opgenomen zijn in de telling van deze beschrijving.

50.238089 N
4.988711 O



264 m

Foy Notre
Dame

50.247330 N
4.989420 O

252 m



11 300 
m

45
min

Vervolg de weg die u naar Celles brengt, één van de mooiste dorpen van Wallonië. Sla aan het kruispunt rechtsaf, richting Hulsonniaux en 
Beauraing. Daal even af tot in het centrum van het dorp met zijn kerk. Echt mooi om zien.

50.230115 N
5.006407 O

199 m

50.229627 N
5.004762 O

196 m





Ga dan terug naar boven en neem de weg in de richting van Hulsonniaux.

13 300 
m

43
min

De weg daalt. Rechts van u is er een weg die stijgt naar het kasteel van Vêves.

50.221450 N
4.986355 O

161 m

50.211210 N
4.964533 O



118 m



U kan dit kasteel bezoeken als u dat wilt. Vervolg nadien uw weg richting Hulsonniaux.

16 100 
m

1 u 05
min

Beneden steekt u de Lesse over. Begin van de klim naar Hulsonniaux.

50.211168 N
4.963323 O

121 m

18 900 
m

1 u 12
min

Passage door het dorp Hulsonniaux.

50.201303 N



4.944880 O
240 m

22 600 
m

1 u 30
min

Neem de weg links naar Mahoux. U bent nu op het hoogste punt van de route : 300 m. Daal af en klim dan weer.

50.196003 N
4.943281 O

249 m

50.177360 N
4.917335 O

300 m

25 600 
m

1 u 45
min

Na de klim slaat u linksaf aan de grote weg, richting Houyet (er is geen aanduiding). U rijdt nu op een hoogplateau en heeft een prachtig 
zicht op de omgeving en dit zowel links als rechts.

50.168761 N
4.926038 O

239 m

50.160715 N
4.940038 O

283 m

50.181094 N
4.989861 O

231 m

50.185928 N
5.007485 O

130 m

31 800 
m

2 u 07
min

Aankomst in Houyet na een afdaling. Neem rechts, richting Hour, Wiesme.

50.185499 N



5.009963 O
121 m

32 400 
m

2 u 10
min

Terwijl de weg stijgt, komt u voorbij aan een voedingswinkel (Super Louis Delhaize) voor u aan de kerk komt. Blijf deze weg volgen die 
verder stijgt (Rue Grande). U bemerkt een Lourdesgrot rechts van de weg.

32 800 
m

2 u 15
min

De weg blijft stijgen. Sla enkele honderden meters verder rechtsaf (richting Wiesme, Beauraing).

50.1829350 N
5.012896 O



138 m

50.179855 N
5.012615 O

157 m

37 600 
m

2 u 30
min

Volg deze weg tot in Wiesme. Doorkruis het dorp. Sla aan de andere kant van het dorp linksaf, richting Beauraing.

50.149976 N
4.980826 O

159 m

50.149180 N
4.974551 O

154 m

50.139552 N
4.957084 O

169 m

39 600 
m

2 u 38
min

Volg deze weg. U doorkruist de wijk Maisoncelle. Neem in de afdaling die volgt links aan het Y-kruispunt.

41 800 2 u 47 Deze weg brengt u tot in Beauraing. Neem aan het kruispunt met de grote weg Beauraing -Dinant links, richting Beauraing-centrum.



m min

50.121723 N
4.953734 O

181 m

43 400 
m

2 u 53
min

U volgt deze grote weg tot aan de verkeerslichten. Sla daar linksaf.

50.119997 N
4.955093 O

175 m

50.110168 N
4.955463 O

184 m

43 600 
m

2 u 54
min

U komt voorbij aan de parochiekerk van Beauraing. Neem de volgende weg rechts, rue de l'Aubépine. U bent aangekomen en kan uw 
diploma afhalen in het informatiecentrum (point i) van het Heiligdom. Proficiat !

50.108986 N
4.961811 O

182 m




