Wandelroute – België – Wallonië – DR 2011.02
Deze Op Verkenning beschrijft een ca. 23 km lange rondwandeling vanuit Waver.
Het gebied ten oosten van Waver is dun bevolkt en heeft een landelijk en groen
karakter. De wandeling gaat behoudens de eerste en de laatste kilometers en
rond Gistoux-Chaumont vaak over onverharde en halfverharde wegen en paden
door een licht geaccidenteerd terrein. De verdeling verhard/onverhard van het
wandelgedeelte is 40/60 procent.

Openbaar vervoer naar en vanaf Wavre

Raadpleeg voor uw treinreis voor alle vanuit Nederlandse bestemmingen naar
Wavre (Waver) en terug: www.b-europe.com/Reizen/Kopen/Treinticket.
Wandelroute
1. Loop na het verlaten van het station of het busstation van Waver naar links,
Rue Théophile Piat. Aan het eind van deze straat RA, Rue du Chemin de Fer.
2. Ga op de kleine rotonde – gemeentehuis aan de rechterkant – RD en volg de
geleidelijk naar rechts draaiende weg, Rue du Pont du Christ. Ga de brug over
de Dijle over en vervolg de wandeling globaal RD, Pl. Alphonse Bosch.
3. Negeer alle zijwegen en wandel nog steeds RD; N239. Vanaf een niet te
missen rijbaanverdubbeling heet de weg Rue de Namur. Kort daarna staat u
op de met voetgangerslichten beveiligde oversteek van de N4, Chaussée. Ga
naar het oversteken van deze drukke weg verder via de Chaussée de Huy
(N243) (niet via de Rue de Louvranges).
4. Ga ongeveer honderd meter voorbij het restaurant La Péniche (in de vorm
van een boot) verder via de naar rechtsvoor wegbuigende en slecht
onderhouden Venelle de Terlongval; het wegdek bestaat uit kasseien.
5. De dalende en landelijk ogende weg buigt eerst een weinig naar rechts en
daarna een weinig naar links. Negeer de zijwegen; de meeste bevinden zich
aan de rechterkant. Ga op een verschoven viersprong met o.a. de Rue
Paquerettes. De Venelle de Terlongval komt uit op de Chemin de Vieusart. Ga
RA.
6. Op ca 80m voor de N25 buigt een aan uw rechterhand liggende weg naar een
onderdoorgang van deze autoweg.
7. Eenmaal andere zijde van de autoweg gaat u LA. U loopt via de Venelle de
Notre-Dame des Champs verder. Deze weg maakt naar verloop van tijd een
haaks bocht naar rechts en voert u langs de vroegere Ferme Minet. Toen wij
de wandeling in het voorjaar van 2010 maakten legde men de laatste hand
aan de verbouwing tot opleidingsinstituut.
8. Voorbij een vijver – linkerhand – buigt de weg naar links en komt uit op de
verharde Rue de Louvranges. Steek deze over en wandel via de Rue des
Glaneurs verder.
9. In het verlengde van een flauwe bocht naar rechts begint een onverhard smal
en overwoekerd pad tussen de bebouwing. Even verder is de naam Chemin
du Botaniste de Dion-Valmont te lezen op een door condensvocht en zonlicht

verteerd informatiepaneel rechts van het pad.
10. Aan het eind van het pad kruisen de Avenue de la Seigneurie. Aan het eind
van het korte onverharde pad komen we uit op een betonweg, een soort
rondweg, Rue du Brocsous; RA.
11. Ga op de viersprong RA, Rue du Relais. Wandel via deze stijgende en
dalende weg verder met kasseien in het midden en asfalt langs de bermen.
12. Net voorbij de bushalte (links) van de lijnen 29 en 33 neemt u de weg naar
links, La Place. Op T-splitsing LA en even verder RA. Na het verkeersbord met
voetganger, paard en tractor wordt de weg onverhard. Nu steeds RD.
13. Na ongeveer 1.100m begint naar links een verharde weg. Vervolg de
wandeling via de naar rechts buigende onverharde weg. Deze stijgt en daalt
verderop met een bocht naar links. Hier is de foto gemaakt die staat op
bladzijde 32/33 van DR 2011.02.
14. De onverharde weg komt uit op de kaarsrechte, verharde Rue de Tout-Vent,
RA. Vijftig meter verder LA. Deze onverharde weg komt aan de rand van
Gistoux uit op de Rue Bonneveau; steeds RD.
15. Ga op een splitsing RD via de Rue de Wavre en steek verderop eerst de
Chaussée de Huy en direct daarna het riviertje Le Train over. Naar links
brengt de Chaussée de Huy u in het zeer bescheiden centrum van Gistoux.
16. De Rue de Wavre gaat over in de Rue Colleau, die zich op een T-splitsing
naar rechts voortzet. We gaan dus RA.
17. Op de volgende viersprong waarvan de zijwegen naar linksvoor- en rechts
steken, gaan wij RD, Rue Fme du Mont. Negeer de zijwegen naar links en
rechts. Deze weg heet na een kruising Rue de Gros Médard.
18. Voorbij de witte watertoren – Château d’eau – gaat de rechtdoorgaande weg
over in een onverharde. Hier is de foto gemaakt die staat op bladzijde 34 van
DR 2011.02.
19. Ga op een splitsing RA, Rue Pré Delcourt. Nog geen 5om verder gaat u RA,
Rue de l’Eau. Deze straat komt uit op de Rue de Fontaine, RA.
20. Even verderop begint rechts een trappenpad naar de flank van de rots waar
de Église du Saint Bavon op staat. Volg dit naar links draaiende pad, Sentier
de Messe, dat zich om de rots krult. Na een splitsing naar links en een
verdere klim komt u uit op het voorplein van de kerk.
21. U daalt af via de Rue Goffinet, die uitkomt op de Rue de Fontaine; rechts
aanhouden. Steek de kruising RD over en vervolg de wandeling via de Rue
Champtaine die door het gelijknamige gehucht voert.
22. Ga ook op de zessprong RD en ga ter hoogte van het huisnummer 10 LA,
Rue des Vignes. De straat gaat over in een klimmende, holle bosweg. Rechts
aanhoudend en eenmaal boven aangekomen komt u uit op de Rue des
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Bruyères. Ga even verder op naar links; de weg houdt dezelfde naam. Twintig
meter verder houdt u rechts aan. De betonweg gaat in een bocht over in een
onverharde weg. Volg deze.
23. Volg de mooie bosweg die steeds een beetje naar rechts draait, over
ongeveer een kilometer. Van rechts komt een andere onverharde weg. De
beide wegen vloeien samen. De samengevoegde bosweg buigt naar links en
komt uit op een betonweg, Rue d’En Haut. De naam staat niet meteen
aangegeven.
24. Volg de Rue d’En Haut. Deze komt uit op een T-splitsing, RA; Chemin du
Fond des Goffes. Vlak voor het bereiken van de volgende T-splitsing ligt
rechts de hoger gelegen Église Sainte-Catherine de Bonlez. Honderd meter
voor de kerk kruist u opnieuw Le Train.
25. Op de T-splitsing RA, Chemin de l’Herbe. Ga na ruim 200m LA, Chemin
Bernard Croix. Ga op de splitsing RD en steek verderop de Allée Chappelle A
Chantrant over, Av. Chardonnerets. Deze vertakt zich; neem de linkerpoot.
26. Een onverhard pad naar links voert naar de Rue Fontenelle, RA. Nu steeds
RD. Vervolg deze weg over ruim 1.100m. Helaas bleek een onverhard pad
naar links onvindbaar te zijn.
27. Ga op de Rue J Delforge LA en volg deze (onverharde) weg RD. Neem het
rechtdoor gaande onverharde pad en negeer de weg naar links, Orangerie.
28. Het pad met de naam Rue J Delforge komt uit op de verharde Boulevard du
Centenaire, RA.
29. Ga na ca 300m op de viersprong LA, Rue de l’École. Deze weg gaat over in
een onverhard pad langs akkers en loopt richting de in het begin van de
wandeling via een onderdoorgang gekruiste N25.
30. Kort voor het bereiken van de autoweg komt het pad uit op een T-splitsing;
ga RD om de autoweg opnieuw via een onderdoorgang te kruisen.
31. Meteen na de onderdoorgang volgt een bocht naar links en meteen daarna
naar rechts, Sentier des 24 Hêtres.
32. Het pad komt uit in een bocht van de Avenue de Procession aux Reliques. Ga
globaal RD. Doe dat ook wanneer de straat overgaat in de Avenue Bruyère
Saint Job.
33. U wandelt steeds RD en steekt bij de verkeerslichten de N339 over,
Chaussée de Louvain. Voor u ligt het langwerpige Place Polydore Beaufaux
met aan de rechterkant gelegenheid om de dorst te lessen.
34. Vervolg de wandeling over het plein in de lengterichting en ga via een brug
de Dijle over. Nu meteen RA, Avenue de Belle Voie.
35. Wandel steeds globaal RD. De wandelweg ondergaat diverse
naamsveranderingen. Uiteindelijk komt u uit op de Rue du Pont du Christ. Om
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bij het (bus)station te komen gaat u RA.

LA = linksaf; RA =rechtsaf, RD =rechtdoor.
Horeca
In Wavre zijn cafés en eetgelegenheden te kust en te keur. Onderweg in het
dubbeldorp Gistoux-Chaumont is daarmee mager gesteld; vele gelegenheden
zijn alleen ’s avonds open.
2011.02.28
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