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Door Brabants Haspengouw
Praktische gegevens
LENGTE: 16 km
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 40 (1:50.000), 40/3-4 (1:25000)
VERTREKPUNT: Bij de kerk van Jauche in Waals-Brabant

Zachte uitgestrekte velden, holle wegen, oneindige rust, af en toe een authentiek gehuchtje, kleine heldere beekjes. Deze
wandeling trekt door Brabants Haspengouw in het oosten van Waals-Brabant.
Twee maal kruisen we de RAVeL2, een fietsroute van meer dan honderd kilometer lang tussen Mariembourg en Hoegaarden.
Met het RAVeL-project streeft Walloniё naar een netwerk van verkeersvrije wegen voor mobiliteit en recreatie van de zwakke
weggebruiker, dat uiteindelijk 2000 kilometer lang moet worden. Waar wij de route kruisen, loopt de RAVeL2 over de oude
spoorweg van Lijn 142 tussen Jodoigne en Namen. De lijn diende oorspronkelijk vooral voor het vervoer van bieten. Bij het
aanleggen van elk nieuw stukje RAVeL ontstaan steeds weer hoog oplaaiende ruzies over de te gebruiken wegbedekking. Hier
heeft het asfalt het pleit gewonnen.
We komen op deze wandeling in de buurt van de grotten van Folx-les-Caves. Dit doolhof werd door de voorhistorische mens
uitgegraven en diende in de loop van de geschiedenis meerdere malen als schuilplaats. De plaatselijke bevolking gebruikte de
grotten als balzaal. Pas in 1989 verbood de burgemeester het ondergronds fuiven om veiligheidsredenen. Sinds vorige eeuw
worden er in de grotten champignons gekweekt.
Wij starten onze wandeling in Jauche, op het sympathieke trapezoïdale pleintje met de kerk en het kasteel ernaast. Hier
vertrekt ook de plaatselijke Promenade des Grottes, die we onderweg meerdere malen zullen tegenkomen. In dorpscafé Le
Rustique kan je de plaatselijke sfeer opsnuiven. Onderweg vinden we niet eerder dan in Offus een plaats om te rusten bij
enkele kapelletjes. In het sympathieke gehucht Autre-Eglise is het aangenaam rusten. Aan de kerk is er een bakkerij met
Waals-Brabantse kaastaart en andere lekkere dingen.
Rond Jauche zien we de rood-blauwe bewegwijzering van de Tour du Brabant Wallon, een lusvormige wandeltocht van 215
kilometer door Waals-Brabant.
Beschrijving
Je verlaat de Grand-Place met de kerk aan je rechterhand, je gaat rechtdoor in de Rue des Etangs en even verder neem je
het geasfalteerd pad linksaf, langs achtertuintjes. Op het kruispunt, waar van links een pad komt, sla je rechtsaf langs enkele
garages. Je steekt de beek Le Frambais over en je volgt de Rue de la Vallée naar rechts. Bij huisnummer 12 verlaat je de weg
en je neemt hier links een stijgend pad. Even hoger linksaf in een pad tussen huizen. Het smalle pad is hier en daar wat
overwoekerd maar je blijft steeds rechtdoor gaan, met afsluitingen aan je linkerhand, tot op een asfaltwegje. Linksaf even
dalen en dan, aan huisnummer 18, op een brede asfaltweg rechtsaf.
Aan het kruispunt neem je links de Rue Tiège des Perwez. Je laat de Rue du Bois rechts liggen en je gaat rechtdoor. Het
asfalt verdwijnt en je volgt nu een veldweg. Aan een kruispunt neem je, samen met de Promenade des Grottes, de meest
rechtse veldweg. Je laat een stijgende weg rechts liggen en je gaat rechtdoor over de modderige grasweg, nu echt de weidse
velden in. Na 750 meter sinds de zijweg rechts kom je aan een kruispunt bij een eik: hier ga je rechtdoor. Na nog een halve
kilometer krijg je het gezelschap van een veldweg die van rechts komt: je slaat hier linksaf. Aan een kruispunt ter hoogte
van een grote hoeve links sla je scherp af in de meest rechtse veldweg. Na een kilometer op deze veldweg sta je op een
kruispunt met een 360 graden panorama. Je slaat hier linksaf in de richting van een pyloon. Bij de pyloon steek je een oude
spoorweg (nu fietspad) over. Ook de rijweg steek je over en je gaat rechtuit in de richting van een boerderij.
Even voorbij de boerderij komt scherp van links een weg maar jij gaat hier in dezelfde richting verder. Ook bij het volgende
kruispunt, een kleine 200 meter voorbij de boerderij, ga je rechtdoor. De weg stijgt. Zo een 600 meter na het hoogste punt
in de velden (en niet eerder!) sla je op een gekasseide viersprong van veldwegen linksaf. Op het volgende kruispunt sla je
linksaf, langs de gebouwen van een hondenasiel. Een halve kilometer voorbij het asiel steek je een asfaltweg over en je trekt
weerom de velden in. Een halve kilometer voorbij de asfaltweg neem je niet de grasweg rechts maar je blijft de brede
veldweg verder volgen. De weg wordt hol en stijgt. Op een volgend kruispunt rechtdoor: een weg die daalt en snel hol wordt.
Je blijft deze weg altijd maar volgen. Uiteindelijk brengt hij je op het oude spoorwegknooppunt van Ramillies.
Je steekt de oude spoorweg over en je slaat linksaf in de Rue de la Gare de Ramillies. Even verder rechtsaf in de Rue d’Offus.
Deze weg loop je helemaal uit, hij brengt je bij een kruispunt van rijwegen bij de Chapelle Notre-Dame de Lourdes. Hier
neem je links van de kapel de brede betonweg, Offus uit en Autre-Eglise in. Bij de eerste gelegenheid verlaat je de betonweg
en je slaat rechtsaf in een kasseiweg. De kasseien verdwijnen en de weg wordt een mooie grasweg. Aan een kapelletje
Notre-Dame de Quatre Tièges steek je een asfaltwegje over en je volgt de veldweg in de richting van een grote witte hoeve.
Aan de hoeve neem je linksaf de asfaltweg naar het centrum van Autre-Eglise.
Boven sla je rechtsaf en je loopt langs het pleintje en de kerk van Autre-Eglise. De weg maakt een bocht naar links. Aan
huisnummer 19 sla je rechtsaf in een kasseiweg: de Rue de Frambay. Een zijweg links neem je niet. Aan het laatste huis,
met nummer 15, verdwijnen de kasseien en je loopt nu op een mooie grasweg. Ongeveer 250 meter ver op deze grasweg ga
je op een kruispunt van paadjes rechtdoor. Uiteindelijk steek je de Kleine Gete over en je neemt linksaf de kasseiweg.
Snel verlaat je de kasseiweg en je slaat linksaf in een grasweg. Deze mooie weg leidt je terug naar Jauche. Je komt uit de
Rue d’En Haut. Rechtsaf in de Chavée d’Enines. Bij huisnummer 11 linksaf: enkele paadjes brengen je terug in de buurt van
het vertrekpunt.
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