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Op slechts 45 min. rijden van de Nederlandse grens bij Eijsden ligt ten oosten van de stad Namur het
dorpje Wartet. Hoog boven de Maas torent de enorme kaarsrechte rots Marche-les-Dames. Tijdens deze
avontuurlijke en pittige wandeling loopt u er over heen met schitterende uitzichten op de Maas. U wandelt
eerst, met klimmen en dalen, door de bossen naar het dorpje Gelbressée met leuke steegjes. Via graspad
langs akkers wandelt u omhoog naar het dorp Bonine. Via leuke bospaadjes loopt u naar het eerste
uitkijkpunt op de rots. Na een stuk door het bos komt u bij een 4-tal uitkijkpunten, het ene nog mooier dan
het ander. Dan daalt u door het bos af naar Abbaye de Marche-les-Dames waar u de abdijtuin kunt
bezoeken. Er is ook een mooi terras. U loopt omhoog naar het dorpje Bayet en u passeert nog het oude
kasteel Château de Ferme Wartet. In de route zit een afdaling en klim langs een touw maar dat is voor de
gemiddelde wandelaar prima te doen. Het dient slechts ter veiligheid. U dient wel goed ter been te zijn. Op
de rots kan de gpx op uw telefoon handig zijn.

blz 2 van 4
Startpunt: Parkeerplaats voor de kerk van Wartet, Grand-Rue 48, Wartet – Namur. (Marche-les-Dames).
(U neemt de snelweg richting Namur en afslag 10 Hingeon).
U kunt ook starten vanaf de parkeerplaats in Gelbressée die gelegen is op de hoek Route du Hannut
525/Rue de Gelbressée 192. Vanaf de parkeerplaats gaat u L langs de doorgaande weg (N80). Meteen
daarna gaat u aan de 3-sprong L richting Marche Les Dames. Ga dan verder bij **** in punt 3. U kunt dan
na 9 km pauzeren bij de horeca bij de abdij. In de winter gesloten.
GPS afstand

Looptijd

Hoogteverschil

Totaal omhoog

14,18 km

4.30 uur

112 m

452 m

1499. WARTET Marche-Les-Dames 14,2 km
1. Met uw rug naar de Église Sainte-Apolline
(1892-1895)
en
uw
gezicht
naar
de
“vriendschapssteen” gaat u schuin L omlaag en
ga dan L de asfaltweg omhoog. Na 50 m aan de
kruising bij zitbank en de École communale de
Wartet gaat u L (Rue de Rangnet). Aan de 3sprong gaat u RD en volg de asfaltweg, die bij
huisnr. 20 naar rechts buigt. Na 150 m gaat u
voorbij waterpompstation/waterbassin “Wartet”
en waar de asfaltweg bij Mariabeeld rechts
omlaag buigt, L over de grindweg met links de
kerkhofmuur. Volg dan de dalende veldweg, die
na 200 m haaks naar rechts en dan haaks naar
links buigt met voor u mooi uitzicht. Na 500 m
aan de bosrand bij wilduitkijk hoogzit gaat u RD
over het bospad. Negeer zijpaden en blijf het
dalende bospad geruime tijd RD volgen. Na 600 m
gaat u beneden aan de doorgaande weg R. Na
bijna 100 m, vlak voor links staande muurtje en
zijweg links, gaat u R over het bospad met links
even het beekje Gelbressée. Negeer zijpaden en
blijf het (holle) stijgende in begin “stenig” bospad
geruime tijd RD volgen. (Doe rustig aan. Dit is de
langste klim van de wandeling). Na bijna 1 km gaat
u boven aan de 3-sprong bij infobord RD langs de
slagboom nog heel even omhoog en volg dan RD
de veldweg.
2. Steek de doorgaande weg over en loop RD
(Rue Dix Bonniers) de doodlopende weg omhoog
door het dorp Gelbressée. Aan de T-splitsing,
met mooi uitzicht en waar de asfaltweg naar
rechts buigt, gaat u L de grindweg omlaag. Vlak
daarna voor inrit van huisnr. 9 gaat u R over het
grindpad dat een graspad wordt en dan passeert
u rechts een woning. Aan de T-splitsing voor
grasland en bij inrit woning gaat u R het
graspaadje omlaag, dat na 100 m bij woning een
dalende smalle asfaltweg wordt. Negeer zijwegen.
Steek voorzichtig de doorgaande weg (N80/Route
du Hannut) over en ga R omhoog. Meteen daarna
gaat u scherp L (Rue de la Bourgogne) de
doodlopende weg omhoog. Na 20 m gaat u bij
brievenbus 52 L over de grindweg. Let op! Vlak
voor het laatste huis (wit groot huis) en eind
grindweg gaat u R het trapje omhoog en meteen
daarna L de grindweg omlaag. Let op! 20 m voor

het volgende witte huis gaat u R het graspad
omhoog. Voorbij zitbank (mooi uitzicht) en bij
achtertuinen buigt het pad haaks links omlaag
met links afrastering. Voorbij woning en bij trap
gaat u RD het verharde pad omlaag met links
afrastering. Let op! Aan het einde van de
afrastering gaat u scherp L het graspaadje
omlaag.
3. Beneden steekt u bij wegversmalling de
asfaltweg over en gaat u bij oorlogsmonument
RD de smalle asfaltweg omlaag langs de
zitbank/3 stoelen. Via bruggetje steekt u de
Gelbressée over en ga dan L over de asfaltweg.
Negeer doodlopende weg rechts omhoog. Steek
bij kapel Saint Donat (1873) weer de doorgaande
weg (N80/Route du Hannut) over en loop RD
richting Marche Les Dames. **** Na 50 m gaat u
bij plaatsnaambord “einde bebouwde
kom
Gelbressée” R de steile, smalle half verharde
weg omhoog, die na 100 m bij woning een smal
hol pad wordt. 200 m verder wordt het hol smal
pad een licht stijgend graspad gelegen tussen
akkers, dat u geruime tijd RD volgt met rondom
mooi uitzicht. Na circa 500 m wordt het graspad
weer een hol smal stijgend pad. Aan het einde bij
zitbank en de uitspraak “Het kapitalisme put twee
bronnen uit waaruit alle rijkdom vloeit: het land
en de arbeider” van Karl Marx op steen gaat u R
over de parkeerplaats en dan gaat u Boninne L
langs de doorgaande weg omhoog.
Negeer
zijwegen.
(Na 400 m bij de Rue des Inhauts passeert u links
een boulangerie waar u broodjes kunt krijgen).
Na 700 m voorbij de École de Boninne en huisnr.
234 gaat u aan de 4-sprong L (Rue Arthur
Blairon). Na 50 m gaat u aan de 3-sprong bij
verbodsbord L. Let op! Na ruim 50 m, vlak vóór
huisnr. 10 en aan de achterkant van de school,
gaat u bij verbodsbord R het smalle pad gelegen
tussen haag en afrastering omlaag. Aan de Ysplitsing, einde afrastering, gaat u L met rechts
de bosrand en na 250 m loopt u het bos in..
4. Na 400 m gaat u aan de 3-sprong R de veldweg
omhoog met rechts de bosrand.

Let op! Na 200 m, 50 m voordat de veldweg
flauw naar rechts buigt, gaat u bij opening in
afrastering (2 paaltjes) L over het pad over de
akker richting hoek bos en struikgewas. (Soms is
het pad omgeploegd, kijk dan goed op de routekaart).
Aan de overzijde van de akker volgt u RD het pad
met links de bosrand en rechts mooi uitzicht. Aan
de 4-sprong gaat u RD verder omlaag met rechts
afrastering weiland/akker en links de bosrand. Na
100 m, bij waterpoel en einde weiland/akker, buigt
het pad naar links. Meteen daarna gaat u R de
bosweg omlaag. Aan de omgekeerde Y-splitsing
gaat u RD. Vlak daarna aan de ruime 4-sprong bij
infobord gaat u R de bosweg omlaag. Na 300 m
aan de Y-splitsing gaat u L het smalle bospad
omlaag (U verlaat de route naar Santiago). Omlaag
lopend gaat u na bijna 500 m aan de 3-sprong L
(pijl op boom).
Bijna 50 m verder loopt u
voorzichtig het steile pad met behulp van het
dikke touw omlaag. Na 150 m, aan het einde van
het touw, gaat u L verder omlaag. Vlak daarna
gaat u beneden voor hoge rots aan de T-splitsing
L (groene rechthoek) het stenige pad omhoog.
(As u hier R omlaag loopt. dan heeft u na 50 m bij de
spoorlijn mooi zicht op de lange rotswand, genaamd
de rots van Marche-les-Dames die gelegen is langs
de Maas.
De lange rotswand zult u tijdens de wandeling bij
enkele uitlijkpunten nog vaker zien. De rots van
Marche-les-Dames is vooral bekend door de
tragische dood van de Belgische koning Albert 1).
5. Let op! Na 100 m gaat u R het steile pad over
boomwortels met behulp van een dik touw
omhoog. (U verlaat hier de groene rechthoek). Na
150 m aan het einde van het touw negeert u
zijpaadje rechts en loopt u verder omhoog.
(Na 50 m passeert u een over het pad liggende
boomstam, een mooie uitpufplek).
Na 100 m gaat u aan de 3-sprong RD. Vlak daarna
bij paal met markeringen gaat u R met links de
steile rand. Aan het einde komt u op een rotspunt
met prachtig uitzicht op de Maas. Loop hetzelfde
pad terug omhoog en boven aan de T-splitsing bij
paal met markeringen gaat u R (groene
rechthoek) verder over het pad, dat u verlaten
had. Negeer zijpaadjes en blijf het pad, dat later
een breder pad wordt, geruime tijd RD (groene
rechthoek) volgen. (Na bijna 150 m passeert u links
twee infoborden). Negeer na 600 m zijpad rechts
omlaag. 150 m verder gaat u aan de Y-splitsing R
(groene rechthoek). Negeer 100 m verder zijpad
rechts. Vlak daarna gaat u aan de 3-sprong R. (U
verlaat hier de groene rechthoek). Negeer zijpaadjes
rechts en volg het smalle pad dat een eindje
verder langs de steile rand loopt. Na 250 m gaat
u aan de T-splitsing R over het bredere pad. Na
30 m gaat u aan de 3-sprong RD en dan komt u na
50 m bij het volgende (ruim) uitkijkpunt, een fijne
pauzeplek met zitpaal.
(Hier heeft u weer mooi zicht op de Maas en op de
lange rotswand Marche-les-Dames)

blz 3 van 4
6. Vanaf het uitkijkpunt loopt u 10 m terug en gaat
u R over het smalle bospad met rechts de steile
wand. U passeert rechts nog twee paadjes naar
prachtige uitkijkpunten op de rots. Waar rechts
twee staalkabels over het ravijn lopen, gaat u RD
over het smalle pad met rechts steile rand. Aan
de T-splitsing, met rechts een diepe kloof, gaat u
R. Negeer zijpaadjes links en voorbij de stalen
kabels over het ravijn komt bij het mooie laatste
(ruime) uitkijkpunt, waar u weer prachtig uitzicht
heeft.
(Hier staat rechts circa 600 m vandaan, 100 m voorbij
parkeerplaats, aan de doorgaande weg langs de
Maas het monument t. h. a. koning Albert 1, die hier
graag kwam klimmen en die hier op 17 febr. 1934 bij
een ongeval van de rotsen stortte en ter plaatse
overleed.
Hier ziet u o. a aan de andere kant van het ravijn een
smalle laddertje tegen de rotswand. Dit punt is een
oefenplek van de Belgische commando’s van het in
1942 opgerichte Quartier Général Roman, die hier
vlakbij hun basis Camp de Wartet hebben).
Loop hetzelfde pad terug. Aan de 3-sprong met
links de diepe kloof gaat u RD over pad dat na 20
m links omhoog buigt. Aan de T-splitsing gaat u
R (groene rechthoek) over het bredere bospad.
Na 50 m aan de 4-sprong bij markeringspaaltje
(blauw) gaat u RD. Negeer zijpaden en volg RD
het pad dat een dalend pad wordt. Na 500 m gaat
u beneden aan de T-splitsing R de grindweg
langs het infobord omlaag. Aan de 3-sprong bij
de met breuksteen gebouwde woningen, die
vroeger bij de abdij hoorden, gaat u R (groene
rechthoek) over de smalle asfaltweg. Aan de Tsplitsing bij verkeersspiegel gaat u L de
asfaltweg omhoog. Na 200 m gaat u L de smalle
asfaltweg omlaag met links het kerkhof en u loopt
het abdijterrein op.
(Als u voor de kerk, die uit de 13e eeuw dateert en in
1904 werd herbouwd, R gaat, dan komt u bij de
uitspanning Chapelle Bethleem waar u binnen op het
terras iets kunt nuttiggen. In de winter gesloten.
Als u bij de kerk RD loopt, dan komt in het park en bij
de vijver. Hier ziet u het gastenverblijf en de twee
tuinprielen, die in de tuin aan de kant van de
asfaltweg staan.
De abdij van Notre-Dame du Vivier is een voormalige
cisterciënzerabdij. De abdij werd in het begin van de
12e eeuw gesticht door de echtgenoten van Naamse
kruisvaarders die samen met Godfried van Bouillon
waren vertrokken. Naar verluidt bleven de dames
wier man niet terugkeerde, definitief in het klooster.
Het vierkante abdijcomplex omvat een kerk, een
kloosterhof, een gastenverblijf en kloostergebouwen.
De gebouwen, die met
kalksteenblokken zijn
gebouwd dateren hoofdzakelijk uit de middeleeuwen.
De gebouwen die met baksteen en blauwe steen,
met een onderbouw in kalksteen, zijn gebouwd
stammen uit de 18e eeuw.

7. U loopt terug naar het de uitgang van het
abdijcomplex en ga dan R over de asfaltweg met
rechts de muur en de twee tuinprielen.
Aan de 3-sprong met de doodlopende weg en
verkeerspiegel gaat u RD (groene rechthoek). Na
150
m
gaat
u
tegenover
zitbank
en
waterpunt/waterbak L de inrit in en ga dan
meteen schuin R het graspaadje omhoog gelegen
tussen muur en haag. Boven in Marche-lesDames gaat u L de asfaltweg omhoog. Na 150 m
gaat u tegenover huisnr. 14 schuin L (Ruelle du
Mont Ardoux) de doodlopende asfaltweg
omhoog, die na bijna 200 m een stijgende
veldweg wordt. Na 400 m gaat u voorbij de met
breuksteen gebouwde woning L het holle steile
bospaadje omhoog. Na ruim 50 m gaat u boven
R de asfaltweg omhoog. Na 50 m gaat u bij
huisnr. 71 aan de omgekeerde Y-splitsing scherp
L (Rue Jean Tousseul) omhoog. 50 m verder vlak
voor huisnr. 34 gaat u scherp R de inrit in en volg
RD het graspad omhoog met rechts de garage.

blz 4 van 4
Voorbij
boomhut
gaat
u
aan
de
3-sprong R de smalle asfaltweg langs enkele
huizen omlaag. Aan de T-splitsing gaat u L de
holle asfaltweg omhoog en u passeert na 100 m
links Château Ferme de Wartet (18e eeuw).
(Hier heeft u rechts mooi uitzicht over het Maasdal en
op o. a een oorlogsbunker.
Aan het einde van het kasteel ziet u links bij ronde
toren met schietgaten (donjon) de vervallen kapel).
Voorbij het kasteel aan de 3-sprong bij
“kapelletje”
(Borne-potale
Notre-Dame)
in
staande steen met vervaagde tekst gaat u L
(Grand-Rue) omhoog en u passeert meteen links
de grote ommuurde kasteelhoeve/Ferme de
Dames. Negeer zijwegen. Na 300 m, meteen
voorbij
huisnr.
44
met
waterpomp
en
Mariabeeldje in muurnis, gaat u L het trapje
omhoog en u komt weer bij de parkeerplaats.
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verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van de auteur.

