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1. Abdij van Villers-la-Ville
De Abdij van Villers, die in 1146 werd gesticht, maakt deel uit van het uitzonderlijk erf-
goed van Wallonië. Vandaag behoren haar nog altijd statige ruïnes tot de meest indruk-
wekkende getuigenissen van het leven van de cisterciënzer monniken. De site staat be-
kend als één van de volledigste van Europa. De Abdij is dan ook een mooi voorbeeld van 
de verschillende architectuurstijlen die elkaar in onze contreien opvolgden. Haar spiri-
tuele hoogtepunt kende ze in de dertiende eeuw. Enkele honderden jaren later, in 1794, 
werd ze geplunderd en in 1796 vertrokken de monniken. Uit wat vandaag rest, spreekt 
nog de pracht en ook het aanzien van de plek. Kuier door een site met een buitenge-
wone architectuur, midden in het groen. Ontdek er drie wondermooie tuinen (de tuin 
met geneeskrachtige kruiden, de tuin van de monniken en de tuin van de abt) en doe 
mee aan de vele evenementen die de ruïnes weer tot leven brengen ! www.villers.be

2. Kruis van Saint-Géry

3. Abdij van Gembloux 
De benedictijnerabdij van Gembloux werd in de tiende eeuw gesticht door de heilige 
Guibertus. Ze werd in de tweede helft van de achttiende eeuw heropgebouwd in neo-
classicistische stijl, onder de leiding van architect Laurent-Benoît Dewez. De Franse Re-
volutie maakte een einde aan de abdij. In 1860 nam het Hoger Landbouwkundig Insti-
tuut er zijn intrek, dat later de Universitaire Faculteit van Landbouwwetenschappen zou 
worden. Sinds 2009 en de integratie in de universiteit van Luik, heet de faculteit ‘Gem-
bloux Agro-Bio Tech’ (GxABT). U kunt op ontdekking in de oude hoeve en in de schuur, 
die nu een groot amfitheater met tribunes huisvest, op de erebinnenplaats en in het 
abdijpaleis, het kloostergedeelte en de kloostergang en ook de romaanse kelder uit de 
elfde eeuw, een uniek overblijfsel van de middeleeuwse abdij. Bezoek na reservatie.

4. Belfort van Gembloux

5. Oude abdij van Argenton (privé-eigendom)
De oude abdij van Argenton behoorde toe aan cisterciënzermonniken. Ze werd gesticht 
in 1229 en heropgebouwd in de achttiende eeuw. Ze werd afgeschaft in 1796, tijdens de 
revolutionaire periode. Het alleenstaand geheel van baksteen en blauwsteen, dat bo-
ven de vallei van de Arton uittorent, werd grotendeels heropgebouwd in de achttiende 
eeuw (1722-1747 en derde kwart van de eeuw). Met uitzondering van de kloostergang en 
de brouwerij die in de negentiende eeuw verdwenen, zijn bijna alle gebouwen er nog. 
De abdij van Argenton, die verbonden was aan de Orde van Cîteaux en afhing van de 
abdij van Villers-la-Ville, was nog in gebruik tot aan de Franse Revolutie en werd nadien 
een hoeve. Alle gebouwen werden in 1989 beschermd. De site is beschermd sinds 1992, 
evenals de lager gelegen molen van Harton, die eigendom was van de abdij.

6. Defrenne Molen 
 www.moulin-defrenne.be

7. Kasteelhoeve van Petit-Leez
www.chateaupetitleez.com 

8. ‘Ferme de la Petite Cense’ (privé-eigendom)
www.petitecense.be

9. Abdij van La Ramée (privé-eigendom)
De oude Abdij van La Ramée is een beschermd historisch monument dat met veel smaak 
en respect gerestaureerd werd. Het was een cisterciënzerabdij van 1216 tot 1997. Met 
uitzondering van de gastenruimte en enkele bijgebouwen, rest er geen enkele klooster-
constructie meer. Enkel het vroeger landbouwbedrijf, dat in de achttiende eeuw werd 
heropgebouwd, bleef behouden. Dit homogeen en goed bewaard geheel is beschermd 
als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Het is een belangrijke getuige van de regionale 
landbouwarchitectuur. Op de plaats van de vroegere boomgaard van de cisterciënzers 
werd een fruiticum aangeplant, dat meer dan 300 fruitbomen telt. De Abdij van La Ra-
mée is vandaag een privé-eigendom voor bedrijven. Vrij bezoek aan het fruiticum en 
de schuur (op voorwaarde dat de aanwezigen niet gestoord worden). www.ramee.be

10. Hoeve van Chantraine (privé-eigendom)

11. Grote Markt van Jodoigne

12. Groeve van Opprebais

13. Tumuli van Libersart

14. Hoeve van de Abdij van Lerinnes (privé-eigendom)
Deze hoeve, aan de ingang van het gehucht Lerinnes komende van het centrum van 
het dorp Tourinnes, is de enige getuigenis van belang van de Trinitariërs in België, 
een legerorde die op ons grondgebied slechts negen vestigingen had. Het is een oude 
hoeve van een abdijgeheel dat in 1218 door Gilles de Lerinnes werd gebouwd. Het ver-
haal gaat dat hij deze priorij liet optrekken als dank aan de Orde van de Allerheiligste 
Drie-eenheid, die hem tijdens de Kruistochten in het Heilig Land bevrijdden uit de 
handen van de ongelovigen. Met uitzondering van het landbouwbedrijf liet Jozef II de 
kloostergebouwen, die hij als nutteloos beschouwde, in 1787 afschaffen. 

15. ‘Ferme Rose’ of Hoeve van Perbais
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Afbakening van het grondgebied van de 3 ‘Maisons du Tourisme’.

Ontdek het boeiend en rijk erfgoed langs uw route.

Reis licht ! Plan een halte op één van deze plekken 
om de batterijtjes weer helemaal op te laden.

Zet het avontuur de volgende dag verder en boek een over- 
nachting op één van onze logeeradressen / ‘Fiets Welkom’ logies

De tocht loopt door het grondgebied van 3 ‘Maisons du Tourisme’. 
Neem een kijkje op hun specifieke website voor up-to-date info. De 
toeristische diensten van Brabants Haspengouw, van het Land van 
Villers in Waals-Brabant en van Samber-Orneau zijn niet aanspra-
kelijk voor ongevallen die zich tijdens uw uitstap zouden voordoen.

Stations in de buurt van het circuit

Chastre • Rue Gaston Delvaux
Gembloux • Avenue de la Station
Lonzée • Rue de la Gare
Tilly • Rue de la Station
Villers-la-Ville • Rue de Mellery 
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Hoe bereidt u uw uitstap 
zo goed mogelijk voor ?

Natuur, landschappen, erfgoed. Een tocht van 91,6 km die de Abdij van Villers-la-Ville, 
verbindt met de Abdij van Gembloux, de Abdij van Argenton (Lonzée), 

de Abdij van La Ramée (Jauchelette), de Abdij van Lerinnes (Tourinnes-Saint-Lambert),
maar ook langs tumuli, een oud kasteel, 

een belfort, hoeves…
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‘Rando Around Villers-la-Ville’

en reis zonder internetverbinding !
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1,1 60,9 42,1 7 Rechtsaf op de steenweg en dadelijk naar links. De parking van de Delhaize oprijden en rechtdoor oversteken tot aan de gezondheidspiste. Linksaf. 
Groeve van Opprebais. Cafetaria tennisclub. Aan de speeltuin, linksaf naar het plein, daarna rechts om de verkaveling uit te rijden.

0,7 61,6 42,8 7,7 Rechtsaf op de hoofdweg en verder rijden, rechts aanhouden. Langs de groeve rijden. Op het eind van de afdaling en aan een kleine parking op de 
rechterkant, linksaf, de Rue d’En Haut in. Rechtdoor tot aan de kerk. Kerk van Saint-Aubin en Kasteelhoeve van Opprebais.

1 62,6 43,8 8,7 Meteen na de kerk, rechtsaf een kleine kasseiweg in, Rue du Moulin en verder rechtdoor, op de hoofdweg. Molen van Opprebais. Op de T naar links (op 
de hoofdweg blijven) : langs een sportveld en binnenrijden in Sart-Risbart langs de hoofdweg. Door Sart-Risbart rijden.

2,9 65,5 46,7 11,6 De hoofdweg links volgen, in de richting van Perwez en Wavre, Rue Sainte-Wivine in.
1,7 67,2 48,4 13,3 Aan de Kapel Sainte-Wivine, rechtsaf (verkavelingsweg). Op het kruispunt naar links.

1,6 68,8 50 14,9 Aan de STOP, oversteken. De enige straat die van links komt, negeren en op de Y, afdalen naar links. (Op de Y, naar rechts, mogelijkheid om de Tumuli 
van Libersart te zien). En verder op Rue de la Commune.

2,4 71,2 52,4 17,3 Onder de snelweg E411 rijden en verder rechtdoor, tot aan de square.
0,5 71,7 52,9 17,8 De rotonde oversteken en verder in Rue Malpas.
0,2 71,9 53,1 18 Aan het kruispunt, rechtdoor en op de T, naar rechts. Op de hoofdweg blijven.
0,4 72,3 53,5 18,4 Aan de tweesprong, naar rechts, Rue de la Scierie, naar Perbais. (naar links, om een kijkje te gaan nemen op de Hoeve van de Abdij van Lerinnes).
1,7 74 55,2 20,1 De 2de linksaf, L’Aulnaie en 500 m verder, het kruispunt oversteken en verder rechtdoor rijden.
1,3 75,3 56,5 21,4 Een kruispunt oversteken en Rue de la Chapelle Sainte-Anne inslaan. Sportcentrum / cafetaria links.

0,3 75,6 56,8 21,7 Op de T, naar rechts, Rue du Centre (om naar het Oude Kasteel te gaan, naar links en dan rechts). Langs het gemeenteplein (Place Communale) van 
Walhain rijden en de hoofdweg volgen die linksaf draait, Drève de Chevequeue. Fietspad links.

2,3 77,9 59,1 24 !!! De N4 oversteken en rechtdoor afdalen naar Chastre. Restaurant, Frituur.

1,2 79,1 60,3 25,2 Op de rotonde, rechtdoor naar Chastre en naar rechts voorbij de spoorwegbrug : Avenue du Castillon. ‘Ferme Rose’ of Hoeve van Perbais. Verder Rue 
du Centre volgen.

1,6 80,7 61,9 26,8 Rechts volgen, richting Villeroux, Rue des Quinze Bonniers. Franse militaire begraafplaats (mei 1940).
1,8 82,5 63,7 28,6 Op de T, linksaf naar Gentinnes, Rue du Village, daarna Rue de la Paroche.
1 83,5 64,7 29,6 Voorbij de bushalte, tegenover nr 7, Rue Destraux, rechts afslaan (boven ‘ La Houssière’) en verder rijden tot aan een kruispunt met een macadambaan.

1,3 84,8 66 30,9 Rechtsaf. Aan uw rechterkant, midden in de velden, de vliegtuigmodelbouwclub. (Bereikbaar via de 1ste rechts, bij mooi weer mogelijkheid om iets te 
drinken en te picknicken). De hoofdweg blijven volgen, die tot aan de Kerk van Mellery loopt.

1,7 86,5 67,7 32,6 Op het kruispunt, linksaf, Rue de Thébais.
0,9 87,4 68,6 33,5 1ste rechts (frituur), Rue de Strichon - Richting Tilly via Strichon. Na 400 m maakt de straat een rechte hoek naar links. Verder rijden.
1,1 88,5 69,7 34,6 Beneden rechts Avenue Pont des Prêcheurs inslaan, richting Villers-la-Ville.
0,9 89,4 70,6 35,5 Op de T, links de Drève de Chilée in. Op de T, linksaf, Avenue de la Fontaine des Fièvres.

0,8 90,2 71,4 36,3 Op het plein naar links en daarna rechts de weg nemen die begint tussen de nrs 38 en 36. Dit pad volgen. Op het eind van dit pad, op de macadamweg 
naar links onder de spoorwegbrug op 50 m.

0,4 90,6 71,8 36,7 Rechtsaf en na 300 m de 2de rechts, (Rue du Goddiarch), een 2de keer onder de spoorweg rijden. Daarna linksaf. Langs het zuiveringsstation. Klim op 
kasseien gedurende 50 m. Een 3de keer onder de spoorbrug rijden en dan rechts inslaan naar de Abdij van Villers. 
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Maison du Tourisme
Sambre-Orneau

Rue Sigebert 3 • 5030 Gembloux • +32(0)81/62.69.66
info@sambre-orneau.be 
www.sambre-orneau.be

 facebook.com/mtsambreorneau

Maison du Tourisme
de Hesbaye brabançonne

Grand’Place 1 • 1370 Jodoigne • +32(0)10/22.91.15
hesbaye.brab@skynet.be 

www.hesbayebrabanconne.be
 facebook.com/mt.brabanconne

Maison du Tourisme
du Pays de Villers en Brabant wallon

Rue de l’Abbaye 55 • 1495 Villers-la-Ville • +32(0)71/88.09.90
info@paysdevillers-tourisme.be 
www.paysdevillers-tourisme.be

 facebook.com/paysdevillers 
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1 0 72,8 37,7 Met de rug naar de Abdij van Villers-la-Ville (‘Maison du Tourisme du Pays de Villers’), Avenue Georges Speeckaert inslaan, richting centrum van Vil-
lers-la-Ville. Na 800 m, twee slagerijen en een bakkerij (broodjes, dranken).

1,3 1,3 74,1 39 Rechtdoor Marbais volgen en Rue de Marbais ingaan.

0,8 2,1 74,9 39,8 Meteen na het gemeentehuis (nr 37), rechts een weg van grijs dolomiet inslaan (pad nr 25). Aan het nr 61B weer Rue de Marbais volgen. Rechtsaf en 
150 m afleggen.

0,5 2,6 75,4 40,3 Links inslaan. Kapel ‘des Savoyards’. 1ste rechts, Rue des Savoyards.
0,5 3,1 75,9 40,8 Op de T, links Rue des Savoyards. 300 m verder en vóór de 1ste huizen, links en dan 1ste rechts, Rue des Rotons. Afrijden.
1 4,1 76,9 41,8 Beneden, verder rechtdoor, Rue Général Mellier.

0,5 4,6 77,4 42,3 De overweg oversteken en verder gaan in de richting van Mellery, Rue Hanzée en daarna Rue de Gentissart. Aan de uitgang van het dorp, het wan-
del-fietspad links nemen. Verder rechtdoor.

1,1 5,7 78,5 43,4 Aan de huizen, de 2de straat rechts inslaan, in de richting van Spaque.
0,7 6,4 79,2 44,1 Op de T, rechts (weg) gedurende 200 m, daarna linksaf op het beton. Natuurreservaat van Gentissart links. De kasseiweg negeren (kruispunt).
1,1 7,5 80,3 45,2 Op de tweesprong naar rechts.

1 8,5 81,3 46,2 Kerkhof van Gentinnes. Verder rechtdoor, Rue du Cimetière. Gentinnes binnenrijden. Na 400 m, mogelijkheid tot een bezoek aan het Kongolo Memoriaal 
(rechts, eenrichtingsverkeer, behalve voor fietsen).

0,7 9,2 82 46,9 Op de T, links en weer naar links.
0,1 9,3 82,1 47 Place de Gentinnes, tegenover de hoeve, naar rechts, ‘Toutes directions’ volgen om Gentinnes buiten te rijden.
0,7 10 82,8 47,7 Aan de STOP linksaf (N273) naar Walhain / Gembloux. Bakkerij aan de linkerkant.
0,4 10,4 83,2 48,1 Kerk van Saint-Géry. Op de kasseiweg, verder rechtdoor richting Walhain, daarna het fietspad volgen.
0,5 10,9 83,7 48,6 Aan het Kruis van Saint-Géry, rechtsaf Chemin de Nivelles (gebetonneerd).
1,7 12,6 85,4 50,3 Rue de Corsal oversteken en verder rechtdoor fietsen, Chemin Sainte-Anne.
2,3 14,9 87,7 52,6 Op de T, de weg links inslaan (voor een kennismaking met de Brouwerij van de Hoeve van Bertinchamps, rechts), verder tot aan de Hoeve van La Gatte.
0,3 15,2 88 52,9 Op de T rechtsaf en 150 m fietsen.
0,2 15,4 88,2 53,1 De RAVeL 147 op naar links. Oriëntatietafel van de Slag om Gembloux 1940.
2,1 17,5 90,3 55,2 Na drie intersecties, voorbij het NMBS-station van Gembloux, Rue de la Station in.
0,2 17,7 90,5 55,4 Op de rotonde, de 3de afslag nemen, Avenue de la Faculté d’Agronomie.
0,9 18,6 91,4 56,3 Na de parking van de Espace Senghor, aan de lichten, rechtsaf.

0,2 18,8 0 56,5
Abdij van Gembloux, ‘Gembloux Agro-Bio Tech’, Belfort, ‘Maison du Tourisme Sambre-Orneau’ en Toeristische dienst van Gembloux. Fietsstallingen, 
tal van cafés en restaurants, zwembad… Met de rug naar het ‘Maison du Tourisme’, links Rue Sigebert inslaan, tot aan de verkeerslichten, dan verder 
rechtdoor tot aan de lichten van de N4 (Chaussée de Namur).

0,5 19,3 0,5 57 De steenweg oversteken en dadelijk het fietspad rechts volgen gedurende een tiental meter en links inslaan : de ingang van een weg die een bocht naar 
links maakt (Rue de Liroux) om voorbij een alleenstaande hoeve te rijden, de asfaltbaan volgen.

1 20,3 1,5 58 Rechtsaf, Rue du Zémont (richting Lonzée).
1,4 21,7 2,9 59,4 Op de T, links Rue de l’Église inslaan (straat met kleine kasseien), vervolgens rechtsaf Vieux Chemin de Namur in, die daarna Rue Try Baudine wordt.
0,5 22,2 3,4 59,9 Links afslaan, Rue de l’Abbaye en op het kruispunt, rechts (richting Saint-Denis) nog altijd Rue de l’Abbaye. Voorbij de oude Abdij van Argenton.
1,6 23,8 5 61,5 Op de T, links, Rue de Saint-Denis.
0,7 24,5 5,7 62 ,2 Rechtsaf Rue de Lonzée. Na 2,6 km wordt Rue de Lonzée de Rue de Petit-Leez. Mogelijkheid voor een bezoek aan de Defrenne Molen (linksaf slaan).
2,9 27,4 8,6 65,1 Voorbij de Kasteelhoeve van Petit-Leez. Verder rechtdoor. Op de Y, links blijven.
1,2 28,6 9,8 66,3 Rechts afslaan, Rue Warichet, daarna meteen naar rechts. Op de T linksaf en onmiddellijk rechts om aan Rue d’Aische-en-Refail te komen.
0,6 29,2 10,4 66,9 Voorbij de vijver van Grand-Leez. (Winkeltje, bakkerij, restaurant, picknicktafels en speeltuin). Langs de vijver rijden en vervolgens links Rue de l’Étang in.
0,8 30 11,2 67,7 Op de T, rechtsaf Rue de Perwez. Langs het bos rijden en na een korte rit door dit bos, 
1,3 31,3 12,5 69 linksaf op Chaussée Romaine aan de wijk ‘Cinq-étoiles’ en daarna de 1ste rechts. 

1,1 32,4 13,6 70,1 Na het bosje, de RAVeL 147 in de richting van Jodoigne oprijden. In het centrum van Perwez (cafés, restaurants, broodjeszaken), Chaussée de Wavre 
oversteken en verder rijden op de RAVeL aan de overkant. Picknicktafels langs de RAVeL.

5,3 37,7 18,9 75,4 De RAVeL aan de linkerkant afrijden op het 1ste kruispunt (vlak voor het RAVeL-bord ‘Perwez’ en aan de Poneyclub ‘Le Manège Enchanté’).
0,5 38,2 19,4 75,9 Op de T, rechts, daarna de 1ste links en weer de 1ste links (1 km verder). Verder rechtdoor tot in Thorembais-les-Béguines.

2,3 40,5 21,7 78,2 In Thorembais-les-Béguines, meteen naar rechts, Rue de la Petite Cense. ‘Ferme de la Petite Cense’. Op het kruispunt, naar rechts. Op de T, links en 
daarna achter de kerk, naar rechts, Rue Masset. Saint-Martin en Saint-Roch kerk. Rechtdoor tot aan de uitrit van Thorembais-les-Béguines.

2 42,5 23,7 80,2 !!! Chaussée de Namur oversteken en rechtdoor rijden, Rue de Thorembais. Aan het kruispunt, links en daarna de 1ste rechts, Rue du Fort. Pilet-Hoeve, 
recht voor u. 

0,8 43,3 24,5 81 Op de T, naar links en verder Rue du Fort in.

0,3 43,6 24,8 81,3 Molen van Glimes (links net achter de beek Thorembais). De beek niet oversteken ! Verder rechtdoor rijden, Rue des Meuniers in, vervolgens de 1ste 
rechts en daarna naar links, Rue de Bomal.

0,9 44,5 25,7 82,2 Vlak voor de uitrit van Glimes, linksaf, Rue du Baulois en verder rechtdoor, tot aan de volgende T.
0,2 44,7 25,9 82,4 Rechtsaf, Rue de l’Abbaye. Verder rechtdoor tot aan Huppaye. Abdij van La Ramée.

3,3 48 29,2 85,7 Na de 1ste woonhuizen van Huppaye, de 3de rechts inslaan, Rue de la Chantraine, daarna onmiddellijk naar links. Hoeve van Chantraine. Verder recht-
door in een eenrichtingsstraat. Kerk van Huppaye.

0,7 48,7 29,9 86,4 Op de T, naar rechts, Rue de Fauconval, daarna rechtdoor in de richting van Énines tot aan de RAVeL 142.
0,6 49,3 30,5 87 De RAVeL volgen in de richting van Jodoigne.

3,1 52,4 33,6 90,1 Aan een RAVeL-bord ‘Jodoigne centre’, links afrijden, Chemin du Stocquoy in. Verder rechtdoor naar de Saint-Médard kerk, waarvan de klokkentoren te 
zien is.

0,5 52,9 34,1 90,6
Rechts-links om Chaussée de Charleroi over te steken. Kerk van Saint-Médard. Verder rechtdoor, met de kerk aan uw linkerkant. In de eenrichtingsstraat 
linksaf, Rue des Fabriques, daarna rechts aanhouden en verder rechtdoor, Rue Entre Deux Ponts. Langs de Grote Gete rijden. Speeltuin. De steenweg 
rechtdoor oversteken. Rechtsaf op Place Saint-Lambert. Aan de T, naar links.

1 53,9 35,1 0
Aankomst op Grote Markt van Jodoigne (cafés, restaurants, voedingswinkel, ‘Maison du Tourisme Hesbaye Brabançonne’). ‘Hôtel des Libertés’ - Kapel 
‘Notre-Dame du Marché’ - Huis van het Burggraafschap. Rechtsaf en rechtdoor (voorbij de kapel aan de linkerkant). Op de T, rechts, Rue du Château. 
Rechts aanhouden en onder het portaal aan de ingang van het park van het Kasteel Pastur rijden. Het park rechtdoor oversteken. Aan de uitgang van 
het park, rechtsaf Rue Sous le Château in en daarna naar links, weer naar Place Saint-Lambert.

0,4 54,3 35,5 0,4 Verder rechtdoor, Rue Saint-Lambert in (richting Wavre), vervolgens Place du Peuple. De steenweg oversteken, links-rechts in de richting van Dongel-
berg, Rue de la Maladrerie.

1,7 56 37,2 2,1 In Jodoigne-Souveraine, de 1ste links inslaan, Rue de la Basse Charlotte. Aan de T, naar links. De ingang van het domein van het kasteel van Jodoigne-Sou-
veraine ligt links, vlak achter de Grote Gete. Kasteel van Jodoigne-Souveraine. Langs het domein rijden en de 1ste rechts inslaan, Rue Mont au Pont.

2 58 39,2 4,1 Aan het kruispunt, rechtdoor Rue Bois Godet (rechts, uitzicht op het Kasteel van Dongelberg) daarna rechtdoor, Rue des Carrières in. Op de Y, rechtsaf 
naar beneden.

1,4 59,4 40,6 5,5 Aan een klein pleintje op de rechterkant (Sentier le Long du Tram), de weg volgen die links draait, daarna 50 m verder, de weg inslaan die recht voor u 
ligt. Rechtdoor, langs de Groeve van Dongelberg (rechterkant).

0,4 59,8 41 5,9 Aankomst op Place de Dongelberg (groot wandelbord en kleine parking), linksaf, Rue des États. Verder rechtdoor tot aan Chaussée de Namur.
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