De bossen van Gerpinnes
FROMIEE

LENGTE: 16 km
VERTREKPUNT: Aan de kerk van Fromiée, gehucht van Gerpinnes
AANDACHTSPUNTEN: Goede wegen door velden en bossen, twee keer moet je
zonder pad door begroeiing lopen.
TOPOGRAFISCHE KAARTEN NGI: 53/12 (1:20.000)

we in het privébos Bois de Frècheux. Door open veld trekken we naar het gehucht
Hymiée. Hier nopen een doodlopende weg en een overgroeide weg even tot wat
aandacht. Daarna gaan we naar het Bois d’Hanzinne. Dit bos is zo groot, dat we er 6
kilometer lang doortrekken. In het bos kruisen trouwens twee interessante grote
routepaden elkaar: de GR129, ‘Dwars door België’, en de GR125, ‘Tussen Samber en
Maas’. We komen onderweg dan ook geregeld de bekende roodwitte streepjes
tegen. Langs veldwegen die mooie uitzichten bieden keert de wandeling terug naar
Fromiée.
Wil je voor of na de wandeling iets drinken, dan zal je in Gerpinnes halt moeten
houden want in Fromiée is niets te vinden. Na een zevental kilometer komt de
wandeling langs een jagershut in het bos die een uitstekende picknickplaats biedt,
als er niet gejaagd wordt tenminste.
BESCHRIJVING

Gerpinnes bevindt zich een tiental kilometer ten zuiden van Charleroi, in het noorden
van het grote gebied tussen Samber en Maas. De mooie gemeente heeft tot op
heden haar eeuwenoude tradities weten te bewaren.
De meeste dorpen rond Gerpinnes hebben hun eigen folkloristische optocht waarin
profane en kerkelijke elementen gemengd worden: processies begeleid door een
leger van gewapende ‘marcheurs’ uitgedost in Napoleontische klederdracht. Deze
optochten volgen een parcours dat dikwijls al eeuwen door de traditie is vastgelegd.
De bekendste rondgang is die van Gerpinnes ter ere van de Heilige Rolende. Deze
processie vindt plaats op pinkstermaandag en is 35 kilometer lang. Sinds de
zeventiende eeuw is het uurrooster van deze rondgang onveranderd: van 3 uur ’s
morgens tot 20 uur ’s avonds. De Heilige Rolende ligt begraven in de kerk van
Gerpinnes. Rolende stierf van uitputting in Gerpinnes onderweg op haar tocht naar
het Klooster van de Duizend Maagden in Keulen. Uit haar lichaam stroomde een
miraculeuze en geurige olie en er werden verschillende mirakels erkend. Sindsdien
werd Gerpinnes een pelgrimsoord.
Naast haar folklore en tradities draagt de gemeente Gerpinnes zorg voor haar
wandelnetwerk. Naast bewegwijzerde luswandelingen, bouwt de gemeente ook aan
een netwerk van trage verbindingswegen tussen de verschillende dorpskernen. Deze
wandeling vertrekt in Fromiée, een gehucht van Gerpinnes. We verlaten het dorp
langs een oud weggetje door de akkers dat eind 2007 hersteld werd. Al snel komen

Ga van aan de kerk van Fromiée even de weg op naar Mettet, dan op het pleintje
richting Hymiée en dan onmiddellijk rechtsaf in de Rue des Champs. Uit de
bebouwde kom van Fromiée, in een bocht naar rechts, verlaat je de asfaltweg en je
duikt links van de weg in een pad langs de rand van een akker waarmee je rechtdoor
gaat. Het pad leidt tussen akkers en in een valleitje naar het Bois de Frècheux. Je
gaat met de bewegwijzering rechtdoor het bos in. De doortocht van het Bois de
Frècheux verloopt altijd langs dezelfde bosweg, de enige toegankelijke in dit bos. Bij
een akker stap je rechtdoor, langs de bosrand. Bij het einde van het bos, ter hoogte
van een tranformator rechts in het veld, ga je nog een kleine tweehonderd meter
rechtdoor over de veldweg en dan sla je linksaf. Deze weg leidt naar het gehucht
Hymiée dat je al van ver ziet liggen. Na een kleine 800 meter kom je aan de rand
van het gehucht. Sla bij de waterpomp, die water oppompt van een naar het schijnt
onuitputtelijke bron, linksaf in een brede en licht stijgende weg langs achtertuinen.
De weg schijnt te stoppen aan de rand van een grote akker. Dat is ook zo maar je
kan hier toch verder: ga rechtdoor over de brede grasstrook aan de rechterkant van
de akker. Ga rechtdoor tot bij een sparrenbos aan je rechterkant en recht voor je:
hier zoek je rechtsaf een weinig gebruikt en overgroeid grasspoor, langs de rand van
het sparrenbos met dit bos aan je linkerhand. Volg de bosrand. Bij het einde van het
sparrenbos kan je normaal gesproken zonder problemen over een grasveld afdalen
naar de asfaltweg tussen Fromiée en Hymiée. (Als de weg langs het sparrenbos echt
niet bruikbaar zou zijn wegens de begroeiing, geraak je ook op het grasveld als je
even door het sparrenbos loopt.)
Je volgt de weg slechts enkele meters naar links want vrijwel onmiddellijk kan je
rechtsaf een veldweg in. Deze mooie grasweg biedt je een mooi uitzicht op een
beekvalleitje. Van op een bepaald punt kan je niet verder: de weg is overgroeid en
wordt niet meer gebruikt. Sla hier linksaf en stap door de weide in de richting van
een alleenstaand huis aan de rand van het bos. Zie je het niet zitten om door deze
weide te gaan, kan je uiteraard terugkeren en via het asfaltwegje kom je zonder
problemen bij het alleenstaande huis. Door een portiekje kan je de weide uit en je
volgt rechtsaf de berijdbare weg. De weg loopt een eindje door bos en klimt dan
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verder tussen weiden. Langs de rand van een sparrenbos brengt de weg je op een
kruispunt, tweehonderd meter voor een boerderij links van je. Sla op dit kruispunt
rechtsaf in een brede weg die naar het bos loopt. Je loopt langs een houten gebouw
en je blijft de hoofdweg volgen. Je laat een eerste bospad links liggen maar een
tweede zijpad links sla je wel in: dit pad begint bij het einde van een klimmetje op
de plaats waar even verder rechts van de weg een steen met rode kop staat. Langs
een houten hek kan je het pad in.
Volg dit rechtlijnige bospad over meer dan een halve kilometer rechtdoor. Onderweg
steek je een keer een kruispunt van paden over. Bij het einde van een omheind stuk
jong bos aan je rechterkant kom je op een brede zandweg: neem deze weg naar
rechts. Je ziet hier de roodwitte bewegwijzering. Je komt bij een kruispunt dat je
oversteekt. De jagershut op het kruispunt biedt een uitstekende en stille rustplaats
als er geen jagers zijn.
Al snel steek je een onduidelijk kruispunt over, de bosweg is nog steeds roodwit
bewegwijzerd en wordt een mooi pad. Het pad begint na een tijd te dalen en brengt
je het bos uit, even voor een chalet. Je slaat hier linksaf in de stijgende veldweg.
Iemand heeft het slechte idee gehad om stroken van de weg te verharden met
lastige keien maar je hebt wel een mooi uitzicht op de weiden langs de Ruisseau
d’Hanzinne. Bij het einde van de weiden sla je rechtsaf. Het pad loopt eerst nog
langs de rand van de weide en gaat dan het bos in. Je loopt langs jonge aanplant en
nadien begint het mooie pad door het bos te dalen. Minder mooi is de rommel
beneden bij de Ruisseau d’Hanzinne. Sla hier snel linksaf in de brede bosweg. De
weg stijgt en daalt dan weer af naar de Ruisseau d’Hanzinne. Hier laat je een
bosweg naar rechts liggen en je volgt de bosweg langs een beekje.
Na een kleine 400 meter langs het beekje verlaat je de bosweg: net voor het begin
van een omheinde aanplant links van de weg sla je met de roodwitte
bewegwijzering rechtsaf. Het bospad stijgt. Bij een ander pad volg je de
bewegwijzering naar rechts. Als je links open veld ziet, laat je rechtdoor een spoor
liggen en je draait licht naar rechts, nog steeds met de bewegwijzering. Bij het einde
van een omheinde aanplant aan de rechterkant van de weg ga je door een klein
valleitje. Weer uit het valleitje moet je opletten: op een grote beuk met een cirkel
erin gegrift wijst de roodwitte bewegwijzering naar rechts maar jij kiest hier voor
links, een mooi recht bospad, langs het roodwit SintAndrieskruis.
Op een berijdbare weg ga je rechtdoor en je komt het bos uit. Hier heb je een zeer
mooi uitzicht op het dorp Oret. Op het kruispunt in de velden sla je linksaf. Bij het
bos ga rechtdoor, langs de bosrand. In de buurt van een pompstation in het bos laat
je een weg rechts liggen en je gaat nog steeds rechtdoor, naar de huizen van het
gehucht Les Bruyères. In dit gehucht ga je verder langs de bosrand, eerst klimmend
en later weer dalend. Bij stallen met silo’s daal je links over asfalt. De kapotte
asfaltweg loopt verder tussen de gebouwen van een boerderij. Bij een kruispunt ga
je rechtdoor de veldweg in. Deze brengt je in drie kwartier naar Fromiée, tenminste
als je onderweg twee keer links kiest.
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