
Rochefort - Beauraing :
van de Trappistenabdij van Rochefort via een apart fietspad naar OLV

met het gouden Hart
Deze route volgt over het algemeen kalme asfaltwegen. Ze gebruikt een oude spoorwegbedding die omgevormd is tot fietspad en nagenoeg vlak is. Bij het 
verlaten van dit fietspad in Houyet moet er toch wat geklommen worden. Het te overwinnen hoogteverschil over het hele traject blijft wel beperkt tot 220 m !
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 ≈ 30,2 km       ≈ 2 uur 15 minuten met de fiets (pauzes niet inbegrepen)
stijgende hoogtemeters ≈ 220 meter       dalende hoogtemeters ≈ 221 meter

0 m 0 min

50.178677 N
5.220405 O

183 m

http://gps.html/




Start aan de abdij St-Remy van Rochefort. Een bezoek aan deze abdij loont de moeite. Het gekende trappistenbier Rochefort wordt ter 
plaatse door de monniken gebrouwen. Laat u echter niet te veel verleiden tot het degusteren van het bier alvorens op de fiets te stappen.

1 100 m 5 min Verlaat de abdij en ga naar de openbare weg. Draai links de weg op.

50.179005 N
5.218650 O



180 m

1 800 m 7 min Sla aan het T-kruispunt linksaf, richting Rochefort-centrum. Opgelet, dit is een druk bereden weg.

50.171764 N
5.211218 O

180 m

50.165857 N
5.211779 O

180 m

2 800 m 11
min

U komt voorbij aan de parochiekerk van Rochefort die echt wel indrukwekkend is voor een klein stadje.

50.161543 N
5.222222 O

176 m

50.159504 N
5.221867 O

180 m





3 000 m 12
min

Neem na de kerk de eerste straat rechts (Rue de la Sauvenière). Daal in deze straat af.

3 200 m 13
min

De straat komt uit op een kruispunt. Neem daar de fietsroute schuin aan de overkant (richting Houyet) : deze fietsroute is niet toegankelijk 
voor auto's.

50.158645 N
5.221096 O

179 m

12 500 
m

50
min

Volg de hele tijd deze fietsweg. Opgelet bij het kruisen van andere wegen.

50.155241 N
5.178745 O

155 m

50.160591 N
5.114787 O

143 m



Villers-sur-Lesse.

14 000 
m

55
min

U bent ter hoogte van het dorp Ciergnon, dat u rechts van u ziet. Blijf het fietspad volgen, richting Houyet.

50.157843 N
5.083335 O

152 m

50.158488 N
5.072379 O

137 m

50.170377 N
5.046213 O

135 m

50.175822 N
5.034422 O



131 m



21 500 
m

1 u 25
min

Aankomst in Houyet. Begeef u naar de kerk door linksaf te slaan.

50.189056 N
5.006460 O

120 m

22 100 
m

1 u 30
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.

22 500 
m

1 u 31
min

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



50.182869 N
5.012915 O

138 m

50.179597 N
5.012697 O

158 m

27 300 
m

1 u 50
min

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

50.149970 N
4.980876 O

159 m

50.149115 N
4.974611 O

153 m

50.139458 N
4.956955 O

169 m

29 300 
m

1 u 58
min

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

50.121639 N
4.953871 O

180 m

31 500 
m

2 u 06
min

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

50.119933 N
4.955146 O

175 m



33 100 
m

2 u 11
min

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

33 300 
m

2 u 13
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


