
Rond twee abdijen

Praktische gegevens

LENGTE: 15 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 53 (1:50.000) of 53/1-2 en 53/3-4

(1:25.000)
VERTREKPUNT: Op de parking van de abdij van Maredsous in Denée,

een deelgemeente van de gemeente Anhée

Net als de wandeling in vanuit Haut-le-Wastia, loopt deze wandeling langs beide kanten van de vallei van de Molignée. In

Ermeton-sur-Biert, dat op de tocht ligt, wordt deze beek een rivier. Het wordt een veld- en boswandeling met prachtige
vergezichten. De abdijtorens van Maredret en Maredsous laten zich van alle kanten bewonderen. We vertrekken trouwens
aan de abdij van Maredsous. Het traject volgt voor meer dan de helft de rood witte bewegwijzering van het Grote Routepad

GR129 Ronse-Dinant. 
Op deze  wandeling krijg  je  het  voorrecht  om door  het  Bois  du  Gros  Tilleul  te  trekken.  Het  bos is  genoemd naar  een
eeuwenoude linde bij de ingang. Het hele bos is privé terrein en er  wordt het ganse jaar  door gejaagd, dat zal  je onder

andere merken aan de vele rode borden bij  de ingangen. In  het verleden brachten deze borden sommige wandelaars in
verwarring.  Onze  wandeling volgt  een  van  de  twee  publieke  paden  door  het  domein,  namelijk  het  mooie  pad  richting
Furnaux.

Op weg naar het dorp Ermeton-sur-Biert wandelen we langs een prachtige veldweg met geklasseerde beuken.

Beschrijving

Met de rug naar  het  parkje met banken en speeltuinen aan de abdij  van Maredsous stap je rechtdoor, ook wanneer  de
asfaltweg naar rechts wegloopt. Je daalt af langs een geasfalteerd wegje naar een kasteel. Je steekt de Molignée en de rijweg
over en volgt aan de overkant een stenige weg. Deze steekt de oude spoorweg over en stijgt door bos. Je blijft altijd maar

dezelfde weg volgen, ook wanneer deze het bos uitloopt en in open veld verdergaat. De weg ontvangt een pad van links,
stijgt verder naar het hoogste punt van de omgeving en daalt tenslotte af naar de eerste huizen van Denée. Daar ga je naar
links, een stijgende asfaltweg. Deze wordt voorbij de laatste huizen een veldweg met alweer prachtige uitzichten. Je moet

naar het bos op de heuveltop recht voor je maar daarvoor moet je eerst aan een sparrenbosje naar links afdalen en op het
kruispunt verder naar rechts stijgen langs de flank.
Voor de rijweg en aan vlak aan een pyloon snijd je  even een hoekje van een bos af naar links om daarna de rijweg te

dwarsen en door een poort een domein binnen te gaan langs een kapot asfaltwegje, de Rue Gros Tilleul. (De eigenaar van het
bos verwelkomt wandelaars, maar vraagt uitdrukkelijk om geen enkel spoor van afval achter te laten, honden steeds aan de

leiband te houden, stilte in acht te nemen, alle borden en materiaal te respecteren en niet te wandelen waar een ketting, lint

of touw gespannen is.) De Rue Gros Tilleul passeert inderdaad een eeuwenoude linde. Het asfalt stopt aan een eigendom. Je
loopt rechts langs de omheining verder. Aan een kruispunt net voorbij een kapel kies je voor rechts. Dit pad blijft eerst op
dezelfde hoogte op de beboste heuvel maar daalt dan plots rechts naar beneden (een parallel pad links van het onze blijft

rechtdoor en bovenaan het bos verderlopen). Rechts zie je het gehucht Furnaux. Op het einde van het pad ga je op de
splitsing enkele meters naar rechts, maar je duikt vrijwel onmiddellijk links naar beneden, tot op een oude spoorweg, nu
omgevormd tot fietspad. Dit fietspad volg je een eindje naar links, tot op een kruising met een andere oude spoorweg. Op

deze tweede spoorlijn zijn sporen en dwarsliggers verwijderd. Je verlaat hier het fietspad en volgt de tweede oude spoorweg
eventjes naar rechts tot je voor een brug over de rijweg rechts naar beneden kan. Linksaf op de weg, onder de spoorweg
door en via de rijweg eventjes terug in de richting waaruit je kwam.

Via een brug steek je de Molignée, die hier nog slechts een beek is, over. Bij de volgende vier kruispunten ga je telkens
rechtdoor: bij een eerste kruis je een asfaltweg, bij een tweede met een oprit naar rechts wordt de weg onverhard, bij een
derde dwars je een mooi pad van Ermeton naar Biesme en bij een vierde dwars je een asfaltwegje. Je loopt zo het Bois de

Boufosse in en ook daar sla je geen acht op zijwegen. De weg komt aan de rand van een grote akker te lopen en stijgt
tenslotte naar een T-kruispunt. Linksaf door een prachtige dreef met geklasseerde beuken.
Vanaf hier tot aan het eindpunt volg je de rood witte bewegwijzering van de GR129. Je neemt niet een privé-weg rechts maar

na twee haakse bochten kom je op de rijweg. Rechtsaf hier, de Ruisseau de Behoude over en onmiddellijk rechtsaf naast een
huis langs een pad dat langs vijvers en achtertuinen loopt. Het brengt je in het centrum van Ermeton-sur-Biert. Linksaf,
voorbij de kerk naar rechts in de Rue des Roches en op de splitsing onmiddellijk naar links. De weg stijgt licht.

Aan het laatste huis (met ook een grasweg naar links) wordt hij onverhard en draait naar rechts. Je neemt niet een grazig
pad links en een privé-weg rechts maar blijft rechtdoor gaan door open veld; aan een kruispunt zonder herkenningspunten
neem je links. Je steekt een asfaltweg over en je loopt het Bois Gilles in. Het pad draait naar links, steekt een beekje over en

stijgt langs een open plek links naar een sparrenbos. Op een kruispunt aan het einde van de naaldbomen linksaf en tijdens de
afdaling rechtsaf, een mooi graspad. Dit pad maakt twee haakse bochten en daalt af. Aan huizen ga je links op asfalt, de
volgende bocht draai je mee naar rechts en je komt voorbij een sportplein aan de kapel Notre-Dame de Grâce. Je steekt de

weg over en vind aan de overkant een pad dat naar de abdij van Maredret stijgt. Daar rechtsaf tussen de abdijgebouwen. Nog
eenmaal moet je links en je bent weer aan de abdij van Maredsous.
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