
Hauts Buttés - Beauraing :
van het Bedevaartsoord van Hauts Buttés (Frankrijk) via de Maasvallei

naar het Heiligdom van Beauraing
Het bedevaartsoord van de heilige Antonius van Padua bevindt zich te Hauts Buttés op een hoogte van 450 m over de Franse grens. Het bedevaartsoord is 
gekend in de wijde omgeving en trekt veel bedevaarders op bepaalde dagen van het jaar. Na een spectaculaire, snelle afdaling volgt het traject een fietsweg 
langs de Maas over tientallen kilometers. Het te overwinnen hoogteverschil van 340 m situeert zich vooral in het laatste deel van het parcours.
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 

≈ 52,1 km       ≈ 3 uur 30 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 340 meter       dalende hoogtemeters ≈ 614 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.

49.938010 N
4.780170 O

493 m

4 400 m 17
min

U rijdt in het bos op een hoogplateau. Sla na enkele kilometers linksaf, richting Haybes. Een kilometer verder begint deze weg te dalen. 
OPGEPAST ! De afdaling is lang (een hoogteverschil van 370 m) en soms steil naar beneden. Beperk de daalsnelheid, zeker in het dorp 
Haybes aan het einde van de afdaling.

49.961768 N
4.770578 O

491 m

12 900 
m

51
min

Volg de weg tot aan de Maas. Steek de Maas niet over, maar neem de weg rechts die langs de Maas loopt.



50.010728 N
4.705627 O

118 m



Deze weg gaat verder over in een prachtige fietsweg (niet toegankelijk voor auto's). Het is de 'voie verte Trans-Ardennes'. U gaat de hele 
tijd deze 'voie verte' volgen, ver van het gemotoriseerde verkeer. U bent en blijft op een hoogte van ongeveer 110 m.

23 200 
m

1 u
33

min

Passage te Vireux, dat uit twee delen bestaat. Aan deze kant is het Vireux-Wallerand, aan de andere kant van de Maas is het Vireux-Molhain.
Blijf de 'voie verte Trans-Ardennes' volgen.

50.085068 N
4.726375 O

110 m





29 400 
m

1 u
57

min

Onderbreking van de 'voie verte'. Gedurende enkele kilometers zullen we de normale wegen moeten volgen. Volg de speciale aanduidingen 
voor fietsers (pijlen die de richting aangeven voor Chooz). U steekt de Maas over alvorens te stijgen, en nadien terug te dalen in de richting 
van Chooz. U bent vlakbij de kerncentrale van Chooz, waarvan u duidelijk de koeltorens kan zien.

50.114334 N
4.784404 O

106 m



50.117285 N
4.786090 O

131 m

50.116669 N
4.789210 O

137 m

50.107651 N
4.798883 O

118 m

33 200 
m

2 u
15

min

Volg in het dorp Chooz verder de pijlen voor fietsers (pijlen in de richting van Givet). U steekt opnieuw de Maas over en draait dan linksaf. 
Herneming van de 'voie verte Trans-Ardennes'.

50.104397 N
4.805962 O

106 m

50.102207 N
4.809512 O

102 m



50.102415 N
4.810914 O

116 m

38 000 
m

2 u
32

min

50.135270 N
4.827984 O

102 m

50.131670 N
4.835747 O

119 m





Aankomst te Givet en einde van de 'voie verte'. Links van u ziet u de citadel aan de andere kant van de Maas. Blijf op de rechteroever. 
Doorkruis het kleine stadje en rijd in de oostelijke richting (weg van de Maas), richting Beauraing.

40 000 
m

2 u
40

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.

50.133288 N
4.841160 O

109 m

41 800 2 u Doorkruis het dorp Fromelennes. Neem de straat links waar u een pijl ziet : "mairie".



m 47
min

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

50.123100 N
4.857895 O

116 m

50.122470 N
4.877181 O

169 m

50.121603 N
4.877875 O

165 m

44 700 
m

2 u
59

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.

50.117730 N
4.889223 O

189 m



46 000 
m

2 u
04

min

Deze route loopt uiteindelijk op een T-kruispunt uit. Sla hier rechtsaf af. De weg blijft verder oplopen.

50.121367 N
4.901710 O

220 m

47 500 
m

3 u
10

min

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

50.109550 N



4.910896 O
244 m

50.109436 N
4.911418 O

244 m

48 500 
m

3 u
14

min

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

50.102378 N
4.917646 O

221 m

50.102217 N
4.919010 O

218 m

50 500 
m

3 u
22

min

U daalt af naar Beauraing. Aan uw linkerkant merkt u een kapel op, toegewijd aan OLV van altijddurende bijstand (ND du perpétuel 
secours).

50.106458 N
4.954409 O

201 m

50.106445 N
4.956084 O

207 m

50.108176 N
4.957740 O

187 m



Aankomst in Beauraing : aan de verkeerslichten, rechtdoor.

52 100 
m

3 u
29

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




