Passerelle Maria

Passerelle Maria
WELLIN, EVEN WEG IN DE FAMENNE-ARDENNEN
Wellin ligt genesteld tussen de Famenne en de Calestienne en zal u zeker
betoveren met de schoonheid en de diversiteit van zijn landschappen
en ook zijn erg fraai bebouwd erfgoed. Door de tijd heen schuurden de
Lesse en haar vele zijrivieren tal van valleien uit, als evenveel kansen
om met volle teugen te genieten van een boeiende tocht te voet, te
paard, met de fiets of de mountainbike.
Belvedère
Gezondheidsparcours
GR
Wandeling van Wéry
Subnatuurlijk woud
	Grote lus van Libin
‘Tussen Lesse en Lomme’
Ruitertocht
Picknickzone


Belvedère

De

Le

P

ss
e

N8

57

N40

Vissen
RAVeL
PASSERELLE MARIA

P



0

100 m

DE MARIA-LOOPBRUG
De loopbrug op de oude tramlijn Wellin-Graide overspant de Lesse aan
het oude station van Redu en verbindt de rue de Libin met de route
Pierre-Napoléon Bonaparte.
Door zijn ligging in het hart van ons mooie woud en aan de rand van de
Lesse wordt deze plek in de zomer een echte toeristische trekpleister.
Dat is zeker ook te danken aan de inrichtingen in de buurt (picknicken barbecuezones) en de mogelijkheden voor allerlei activiteiten die u
fijne momenten met vrienden of familie doen beleven.

Passerelle Maria
UITZICHTPUNT
BELVEDÈRE VAN WELLIN
De belvedère torent uit boven de vallei van
de Lesse en haar bijrivieren - de beken Couij,
Glan en Wéry - en heeft een adembenemend
uitzicht op de Ardennen voor u in petto.
4,6 km

Via SityTrail

Hoogteverschil +62
2u (heen-terug)

TE VOET
GEZONDHEIDSPARCOURS
Op een boslus van 2 km in volle natuur
worden u 20 oefeningen voorgesteld om
weer in vorm te komen. Er zijn twee versies
van de oefeningen, een ‘familieversie’
en een ‘sportieve versie’, naargelang uw
conditie van het moment.

DE GROTE ROUTEPADEN
In de buurt van de Passerelle Maria liggen
ook 2 Grote Routepaden:
•
Het Grote Routepad van de Trappistenabdijen van Wallonië verbindt drie abdijen in twee stukken: Chimay-Rochefort
(174 km) en Rochefort-Orval (116 km)
• Het GR tussen Lesse en Lomme
Bewegwijzering

		

WANDELING VAN WÉRY
De Wandeling WE06 van Wéry loopt
langs de Maria-loopbrug. U kan dus haar
bewegwijzering volgen voor een wandeltocht door bos en platteland. De route
doet ook de belvedère aan.
Bewegwijzering
Via SityTrail

16,4 km
Hoogteverschil +477
4u47

Bewegwijzerde wandelkaarten te koop voor 7,5€ bij
de toeristische dienst (Office du Tourisme) van Wellin
(+1€ verzendingskosten).

ONDERDOMPELING IN HET HART VAN
HET SUBNATUURLIJK WOUD
Ga op verkenning in een woud van meer
dan 250 jaar oud, langs een verbazend parcours met onderweg borden die u veel doen
bijleren. Geef u een beeld van de kracht,
de statigheid van deze bomen die eeuwen
doorstonden, voel hun wijsheid. Een heuse
herbronning midden in het woud.
Bewegwijzering
3,6 km
Hoogteverschil +170
1u15

Via SityTrail

Passerelle Maria
TE PAARD
RUITERTOCHT
«Dit is mijn gezichtspunt en ik deel het»
is een bewegwijzerde paardrijtocht, die
u zeven wondermooie landschappen zal
doen ontdekken.
Vertrek aan de grote parking langs de RN40
(richting Redu).
Bewegwijzering
22 km

Via SityTrail

Hoogteverschil +634
3u20
	Niet toegankelijk voor
gespannen.
Er hoort een topogids bij die u kan opgestuurd worden
op gewoon verzoek aan de toeristische dienst (Office du
Tourisme) van Wellin.

ONTSPANNEN
PICKNICKZONES
Onze picknick- en barbecuezones zijn ideaal
voor een ontspannen moment aan de rand
van de Lesse en verwelkomen u op zonnige
dagen.
Vergeet zeker niet om uw afval mee te nemen.

OP DE FIETS OF TE VOET
RAVEL EN PRE-RAVEL (Lijn 518)
De oude tramlijn die tot 1958 Wellin met Graide
verbond, werd helemaal hersteld om u fijne
ogenblikken te doen beleven. Hij biedt u een
weinig hellend parcours langs de Lesse en
haar zijrivier de Almache. U komt voorbij een
gedenksteen voor prins Pierre Bonaparte, de
neef van de keizer die tussen 1838 en 1848 in ballingschap leefde op de hoeve van Mohimont.
Vanaf Le Molen de Daverdisse komt u op de
Pre-RAVeL, een iets sportiever parcours langs
de beek de Gembes en door het bos.

RAVeL (Passerelle Maria  Brug van de Almache): 3 km
Pre-RAVeL (Brug van de Almache  Gembes): 9 km
RAVeL (Neupont  Passerelle Maria): 3 km

30 km (heen-terug)
Hoogteverschil +300
3u30

VISSEN
Van aan de Passerelle Maria mag er gevist
worden in vrije sectoren, aan weerskanten
van de loopbrug en ook op de linkeroever
of op het voorbehouden parcours Lesse/
Wellin.
In beide gevallen is de Waalse vergunning
verplicht. Aanvullend is voor het voorbehouden parcours ook de viskaart Lesse/
Wellin nodig, evenals reservatie vooraf.
Zoek alle info op in de brochure ‘Visvangst’
of op de website:
www.wellin.be/loisirs/tourisme/peche

OFFICE DU TOURISME DE WELLIN
Grand-Place 2 • 6920 WELLIN
 +32(0)84 41 33 59
 tourisme@wellin.be
 www.wellin.be/loisirs/tourisme
 officedutourismewellin
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OPENINGSUREN
Van 1 oktober tot 30 april
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag: 9 tot 13 uur | Gesloten op donderdag, zaterdag en zondag
Van 1 mei tot 30 juni en van 1 september tot 30 september
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag: 9 tot 13 uur | Gesloten op donderdag en zondag
Van 1 juli tot 31 augustus
Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag: 10 tot 16 uur | Gesloten op donderdag
Deze gids werd samengesteld op basis van de informatie die in 2019-2020 werd verzameld. Het ‘Office du Tourisme de Wellin’
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele wijzigingen die zich nadien kunnen voordoen.
Er wordt aangeraden om voor het vertrek na te vragen of de vermelde gegevens nog steeds juist zijn.

Met de steun van

Verantwoordelijk uitgever: B. CLOSSON, Burgemeester
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