
Vertrek uit Houyet
De gevolgde wegen zijn geasfalteerd. Deze route is dus ook geschikt voor kinderwagens, rolstoelen en fietsen.

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 ≈ 14 km       ≈ 3 uur stappen (pauzes niet inbegrepen)      ≈ 50 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 145 meter       dalende hoogtemeters ≈ 90 meter

0 m 0 min Start aan de kerk van Houyet.

50.185161 N
5.011718 O

127 m

30 m 1 min

Neem links en volg de Rue Grande in stijgende richting.50.184719 N
5.011377 O

128 m

http://gps.html/


1 300 m 18
min

U komt voorbij een Lourdesgrot.



2 200 m 30
min

50.179719 N
5.012704 O

157 m



U komt aan een kruispunt waar u rechts neemt in de richting van Beauraing en Wiesme (Route de Wiesme).



U blijft deze weg volgen tot in Beauraing !





2 500 m 35
min

Deze kleine Kalvarie is de plaats waar het gebed begint van de voetbedevaart in groep naar Beauraing, die regelmatig georganiseerd wordt 
op sommige zaterdagen en zondagen.







50.154033 N
4.998188 O

225 m

Na het doorkruisen van een bos komt u in Wiesme aan. (u bent ongeveer halfweg).

6 600 m 1 u 30
min

50.148763 N
4.979808 O

159 m

50.148856 N
4.976207 O

151 m



Houdt na de kerk rechts aan, onder de spoorwegbrug door.

7 700 m 1 u 50
min

Een paar honderd meter verder : links (wegwijzer : Beauraing 5).

50.149226 N
4.974504 O

154 m

8 800 m 2 u 00
min

50.139606 N
4.956922 O

169 m



9 000 m 2 u 00
min

Bij het binnenkomen van de wijk Maisoncelles ziet u rechts een klein kapelletje toegewijd aan OLVrouw van Beauraing (uit het Mariajaar 
1943).



Aan het Y-kruispunt na Maisoncelle, houdt links aan.



10 000 
m

2 u 16
min

U komt voorbij een monument voor roepingen.



Ingehuldigd in 1990, voor de vijfde verjaardag van het pausbezoek aan OLVrouw van Beauraing op 18 mei 1985. Hij sprak er over het 
thema : "De roepingen zijn de vrucht van gebed". (In de genadekapel op het Heiligdom is een vitrine te bezichtigen over dit thema.)

Bezinning :

Een steen en een kruis van gesmeed ijzer.

Een steen, een zuil; een rolwals voor het ruwe bewerken van de oogst.

      "De levende stenen van de Kerk"
      De wijdingsstenen,
      "Ik zeg u : Gij zijt Petrus, en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen".
      "De steen verworpen door de bouwers is de hoeksteen geworden".
      "De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig".

Met de wijde horizon van de Famenne voor zich, in het midden van de velden, weiden in de dalen, bossen op de heuvels, boven op een 
hoge berm, geplant in de rots



Een bank, aan de rand van de weg, de pelgrimsweg :
      pelgrims met Jezus, met Maria zijn Moeder,
      met Jozef te Jeruzalem
      en op de wegen van Palestina met de apostelen en de leerlingen,
op twee passen van een beekje daar beneden, de Hileau, waarvan het water in de Maas vloeit, in de oceaan en zo ook de kusten van 
Palestina raakt, onder het immense hemelse gewelf en het spel van wolken, de zon die opgaat en weer neerdaalt, van de maan, de sterren 
en het licht ...
en een kruis van gesmeed ijzer, dat zich aftekent tegen de hemel ;
een anker van een boot dat uit een haven komt,
      net zoals de vissersboten van de apostelen,
      "Ik zal van jullie voortaan vissers van mensen maken"
      de wonderbaarlijke visvangst;
het kruis van de drie theologische deugden : Geloof,, Hoop, Liefde.

Geloof van de christen in Jezus als Verlosser en Redder,
      in Maria, zijn heilige Moeder, medeverlosseres,
      in een drie-ene God : Vader, Zoon en Heilige Geest ;
Hoop van de christen op de weg naar de haven waar hij het anker van zijn boot zal uitgooien ;
Liefde van de christen die zich verenigt met de gekwetste Harten van Jezus en Maria,
Hart van Jezus doorstoken met een lans :
"Ziehier het Hart dat zo de mensen heeft liefgehad en dat enkel ondankbaarheid heeft teruggekregen".
Hart van Maria, doorboord door het zwaard van lijden ...
      "O gij die voorbijkomt, ga na of er een lijden is zo groot als het mijne".

Dubbele kroon : doornenkroon, kroon van glorie ;
      de twee gekwetste harten gekroond,
      de wonden aan handen en voeten, gekroond.

Tussen de steen en het kruis, de aarde en de hemel,
twee blauwe schijven die de ringen van verschillende planeten voorstellen en het immense universum,
      rood, blauw, goud,
      het martelaarschap, de hemel, de glorie.

We zijn allen geroepen om te oogsten,
      op ons werk, in onze roeping, onze missie,
      allen verwacht en onvervangbaar.



VIENS, SUIS-MOI
Michel CLAES (Mei 1990)

10 400 
m

2 u 22
min

Wat verder steekt u het beekje Hileau over (die u al ontmoet had in Houyet).
Na een stuk weg bergop en dan plat komt u terug in de bewoonde wereld.
Als u niet treuzelt, bent u een half uur later aan het Heiligdom.50.136751 N

4.957920 O
162 m

12 100 
m

2 u 45
min

U komt uit op de rue de Dinant die u links opdraait.

50.121712 N
4.953716 O

181 m

12 300 
m

2 u 46
min

Na het rond punt ziet u voor u een kapel uit baksteen, met een beeld van OLVrouw van Beauraing.

50.120103 N
4.955494 O

175 m



 



13 000 
m

2 u 52
min

Sla ter hoogte van het n° 88 linksaf de rue de la Gare in.

10 meter verder neemt u rechts de rue du Berry.

50.114346 N
4.955344 O

182 m

50.114298 N
4.955792 O

182 m

13 200 
m

3 u 03
min

Sla aan het nummer 55 linksaf de rue de la Genette in.
Op het einde van deze straat neemt u links en direkt terug rechts.
Steek ter hoogte van het hotel l'Aubépine de straat over en sla een paar tiental meter verder de rue de l'Aubépine in. Enkele meters verder 
ziet u het Heiligdom voor u.

50.111785 N
4.955969 O

184 m

50.108922 N
4.959664 O

182 m

13 800 
m

3 u 08
min

Gefeliciteerd. U bent aangekomen.



Vergeet niet het diploma af te halen in het "point i".50.108986 N
4.961811 O

182 m


