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3. De Basiliek Notre-Dame de 
Basse-Wavre
Op het einde van de 11e eeuw 
vestigden de monniken van Affligem 
zich op deze oude moerassige 
vlaktes waar ze een priorij stichtten. 
Door de eeuwen heen ontwikkelde 
de site zich als een centrum gewijd 
aan Mariaverering en als een 
belangrijk bedevaartsoord. Van 
het oorspronkelijke architecturale 
ensemble blijft alleen de kerk over. 
Deze plek verbergt heel wat moois. 
Ga naar binnen om het te ontdekken...

4. De boerderij van la Bawette
Het majestueuze gebouw, ingesloten in een 
golfterrein, is veel meer dan een boerderij en 
dankt zijn naam aan de familie die het leengoed 
in de 11e eeuw bezat, destijds de enige adellijke 
familie in Waver. Het goed bestaat uit een kasteel, 
een boerderij en een oranjerie, naast nog enkele 
gebouwen die in de loop der jaren zijn toegevoegd. 
Het centrale herenhuis met een vierkante 
plattegrond, toont het jaartal «1662», waardoor 
de plaats gedeeltelijk kan gedateerd worden. Het 
paviljoen, neoclassicistisch van uiterlijk en geel 
van kleur, valt op bij de rest van het pand. Aan 
het architectonisch ensemble zijn verschillende 
reconstructies en restauraties uitgevoerd. De site 
draagt ook een stukje Napoleontische geschiedenis 
mee, want het was hier dat generaal Grouchy de 
nederlaag van Napoleon in Waterloo vernam.
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Praktische informatie

Sporen van de prehistorie

Chaumont-Gistoux 

Afstand: 4,8 km
Vertrekpunt: 
Parking van het Sportcentrum
Avenue du Ronvau, 8 in Chaumont-Gistoux

65
Ontdek de wandeling online, 
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en de logiesmogelijkheden 
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Le Ronvau

Het Domaniale natuurreservaat van de Ry du Pré Delcourt

De Moulin blanc

De Saint-Jean-Baptistekerk

De archeologische site van de Michelsberg
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Verlaat de parking langs de ingang. Steek de avenue du Ronvau niet over en neem onmiddellijk 
rechts het trottoir-pad. Ongeveer 400 meter verder neemt u het zebrapad en steekt u de 
avenue over. Ga verder en laat deze keer de weg rechts.
Aan de linkerkant van de weg ziet u een domaniaal natuurreservaat waar zich opnieuw bevers 
hebben gevestigd. Nog steeds links merkt u een wit gebouw met een schoepenrad: het is de 
Moulin blanc of Moulin Valériane.
Opgelet, u komt bij een gevaarlijk kruispunt, zowel voor voertuigen als voor voetgangers. Neem 
aan de overzijde, via de barrière, de drève Eddy du Perron. 200 meter verder steekt u de rue 
Collebrine over.
Ga verder rechtdoor. De weg volgt een beek, de Ry du Pré Delcourt, aan de linkerkant. Passeer 
over de brug die de beek ‘le Train’ overspant en 50 meter verder duikt links de kerk van 
Gistoux op.
Volg de kleine weg aan uw rechterkant. Aan het kruispunt van de wegen gaat u rechtdoor. Het 
geluid van een waterval wordt steeds sterker. Ga tot het einde van het pad en sla linksaf tot aan 
de rue d’Inchebroux. Neem deze straat naar rechts. Volg rechts de weg van de vijver nadat u de 
barrière hebt geopend.
Wandel links rond de vijver. Aan het einde van de vijver, net na een automatisch hek met kleppen, 
steekt u een brug naar links over en gaat u verder naar een T-splitsing bij een wit huis. Sla linksaf, 
neem de brug over de beek ‘le Train’ en volg ‘sentier particulier’ tot een de geasfalteerde rue 
Collebrine.
Ga 40 meter naar links en dan naar rechts in een kleine doodlopende straat die omhooggaat 
in de richting van het bos. Bij het teken dat aangeeft dat het pad nog enkel toegankelijk is voor 
voetgangers, fietsers en ruiters, gaat u linksaf. Ga dan verder langs het pad dat zo recht mogelijk 
loopt. Bovenaan, bij de eerste splitsing (eilandje met bomen in het midden), neemt u de rechtse 
aftakking. Negeer 25 meter verder een pad rechts dat in een oude zandgroeve duikt. Nog 35 
meter verder, bij de volgende splitsing, neemt u rechts een pad dat afdaalt in de vallei. Dit pad is 
behoorlijk steil (mengsel van zand en klei: wees voorzichtig).
Ga beneden onder een houten portiek om het einde van de rue Pont des Brebis te bereiken. 
Neem links het pad langs de rand van het bos. Aan de eerste splitsing kiest u links voor de 
sentier Pont des Brebis. Volg dit pad en aan de T neemt u links tot aan de ‘bank van de 
verliefden’ (banc des amoureux). Hier ontdekt u een bord dat verwijst naar de archeologische 
site van de Michelsberg, opgegraven in 1958.
Ga naar links en dan meteen naar rechts op een recht pad dat steeds dichter bij de verhoging 
van de Michelsberg loopt, duidelijk zichtbaar aan de rechterkant, vooral in de winter. Het pad is 
breder en krijgt gezelschap van een pad dat van rechts komt. Bij de volgende T bevindt zich een 
tweede archeologische vindplaats die werd opgegraven in 1958. Sla rechtsaf en verlaat het bos 
in de richting van de velden via een onverharde weg.
120 meter voorbij de uitgang van het bos negeert u links een herverkavelingsweg in beton 
en neemt u de rue des Bruyères. Negeer de aftakking die van rechts komt. 50 meter verder 
neemt u schuin rechts de rue des Vignes die overgaat in een afdalende bosweg. Bijna op 
het einde van de afdaling, bij een witte Normandische barrière, slaat u scherp rechts af op de 
sentier des Vignes die afdaalt naar de parking van het sportcentrum.

1. Le Ronvau
Deze term verwijst naar een ‘val rond’ of ronde 
vallei. Het is een oude zandgroeve die werd 
geëxploiteerd na de oorlog van 1940-1945. 
Een aftakking van de buurtspoorlijn Incourt-
Courcelles die langs de vallei liep, zorgde ervoor 
dat het zand rechtstreeks in de wagons kon 
worden geladen. Het gebied is gemeentelijk 
bezit en de gemeente vestigde er in 1970 haar 
sportcomplex ‘André Docquier’, genoemd naar 
de burgemeester van Chaumont-Gistoux (1970 
tot 2000), die is overleden in 2003.

2. Het Domaniale natuurreservaat 
van de Ry du Pré Delcourt
Dit natuurreservaat omvat een deel van de 
oude ‘Riga’-vijvers. Het is niet toegankelijk 
voor het publiek vanwege de gevaarlijke aard 
van de plaats sinds de kolonisatie door een 
familie van bevers. De aanwezigheid van de 
bever heeft de oorspronkelijke ecosystemen 
van het reservaat sterk gewijzigd. De weide 
die zichtbaar is vanaf de rue du Pont des 
Brebis is veranderd in een moeras. Het is 
mogelijk om het reservaat te bezoeken, onder 
begeleiding van de plaatselijke boswachter of 
een geautoriseerde natuurgids. 
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4. De Saint-Jean-Baptistekerk
Dit sobere neoclassicistisch gebouw werd in 1841 
opgetrokken volgens de plannen van architect 
A. Moreau. Het bakstenen gebouw met een 
leien dakbedekking omvat een toren met een 
achthoekige spits, een schip met zijbeuken en een 
koor met een platte apsis onder een groot zadeldak. 

5. De archeologische site van de 
Michelsberg
Het gaat hier om een kunstmatige verhoging, 
in boogvorm, 700 meter lang, 12 meter breed 
en voorafgegaan door een sloot. Er was hier 
al menselijke aanwezigheid in de zogenaamde 
Michelsberg-tijd (+/-2500 tot 3000 voor J.-C.), 
daarvan getuigen ontdekte fragmenten van 
vuursteenaardewerk en verzameld stuifmeel.

3. De Moulin blanc
De oude ‘Witte Molen’, ook ‘Debienne’ 
genoemd, werd soms als oliemolen, soms 
als graanmolen gebruikt. Hij werd gebouwd 
in 1836-1837 door Marc Valériane, een 
voormalige eigenaar van het huidige 
gemeentehuis. Het ijzeren mechanisme van de 
molen is bewaard gebleven.
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Tussen natuur en cultuur

Louvain-la-Neuve

Afstand: 9,3 km
Vertrekpunt: 
Place de l’Université in Louvain-la-Neuve
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