HERBERG ‘T KLEIN VERZET
Van plaatselijk tot Europees bereik

TE VOET
1. Wandelnetwerk Zuid-Dijleland, 300 km wandelplezier
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/hoofdthema/wandelen/
Herberg ‘t Klein Verzet is gelegen tussen de knooppunten 310 en 311.
2. GR 579 Brussel - Luik
De GR 579 start bij de wandelboom achter de Sint Michielskathedraal in Brussel; op die plaats komen ook
de GR 12 en de GR 126 voorbij. Van Brussel gaat het door het Terkamerenbos en Watermael-Bosvoorde
naar het Zoniënwoud. Als je dat verlaat kruis je in Huldenberg de GR 512.
Na een lange holle weg (Zavelstraat) te zijn afgedaald kan de wandelaar naar links de
Varrendelwandelweg volgen richting het dorp van Terlanen en aldus een bezoek brengen aan Herberg
‘t Klein Verzet.
Vandaar kun je de GR 579 verder zetten doorheen het Rodebos richting Ottenburg om door een
glooiend landschap naar Pécrot het Waals grondgebied te bereiken.
Doorheen het mooie Waals-Brabant trek je naar Jodoigne en dan door Waals Haspengouw naar Orp-lePetit en Avernas-le-Bauduin, waar je de GR 564 ontmoet, die uit de Kempen komt en de weg wijst via
Hannut naar Hoei.
Als je de GR 579 verder volgt kom je langs kasteelhoeven en kastelen zoals Jehay-Bodegnée en
Warfusée. Boven de Maasvallei trek je naar Luik terwijl je de Terrilroute (de GR 412) nog kruist.
3. Moerassen van de Dijlevallei
7,5 km lange lus in het samenlopingsgebied van Lane- en Dijlerivier, gelegen tussen de dorpskernen
van Terlanen (gemakkelijk te bereiken vanuit knooppunt 255) en Sint-Agatha-Rode (knooppunten 227 en
228).
Wandelnetwerk Zuid-Dijleland knooppunten 228, 227, 226, 235, 236, 255, 238, 237, 232, 231, 230, 229, 228
4. Charlepoeng, legendarisch
5. Het Klein- en Groot-Terlanen wandelpad

MET DE FIETS
1. Vlaams-Brabants Fietsnetwerk, 2000 km fietsplezier
https://www.toerismevlaamsbrabant.be/pagina/werken-fietsnetwerk/index.html
Herberg ‘t Klein Verzet is gelegen tussen de knooppunten 6 en 36.
2. Rando Vélo 4-Ouest De Manneken-pis à Tchantchès: Zaag je een weg dwars door Brabant naar
het Haspengouws plateau.
De RV4 West Van Manneke Pis tot Tchantchès verbindt de hoofdstad Brussel over een afstand van 118
km met de grootste stad van Wallonië, Luik. Na een korte doortocht door Vlaams Brabant, doorkuist de
route het oosten van Waals Brabant en het noorden van Haspengouw. Het eerste deel van de route is
niet eenvoudig. Nadat je de 'sloppenwijken' van Brussel (de Zennevallei) hebt overwonnen, word je
achtereenvolgens geconfronteerd met de valleien van de Maalbeek, de Woluw, de IJse, de Lasne, de
Dijle, de trein en Piétrebais. Het hoogteprofiel lijkt wel een zaagtandpatroon. Eenmaal voorbij
Jodoigne worden de valleien groter en breder (de Grote en Kleine Gette). Vanaf Orp-Jauche rol je op
hoog tempo naar het plateau van Haspengouw. Bij de poorten van Luik, ter hoogte van Burenville, stijg
je naar 191 m alvorens bijna letterlijk in het dalvallei van de Maas te duiken.
De RV4 Ouest kruist met heel wat andere langeafstands routes.
Van west naar oost:
• de RV4 Ouest en de LF 2 Stedenroute lopen samen tussen Brussel centrum en Tervuren.
• in Huldenberg is er een knooppunt met de LF 6 Vlaanderen Fietsroute.
• ter hoogte van Grez-Doiceau kruist de RV4-Ouest met de RVU L'Universitaire.
• bij Jodoigne kan je overstappen op de RV2 la Namuroise.
• In Luik is er aansluiting met de RV4-Est Herve-Fagne welke je helemaal tot aan Frauenkron, in
Duitsland, begeleidt.
http://www.groteroutepaden.be/nl/route/868/rando-velo-4-ouest-de-manneken-pis-atchantches.html
3. EuroVelo 5: Londen – Rome/Brindisi (3.900 km), Sectie 04: Brussel - Waver
http://eurovelobelgium.be/section/04.html
4. Charlepoeng, commandant
5. Charlepoeng, vogelvrij
6. De Oostflank (in ontwikkeling)
7. Van Corniche tot Corridor (in ontwikkeling)

