
ONTDEKKING VAN DE BOVEN-LESSE

De wandeling van Maissin naar het beroemde boekendorp Redu met zi-
jn vele boekhandelaren, combineert natuur en (lees)cultuur. In 1984 
hebben twee plaatselijke journalisten van dit leeglopend plattelands-
dorp met 450 inwoners, een enorme boekenmarkt gemaakt. Naar het 
voorbeeld van Hay-on-Wye in Wales, dat sinds 1961 een uniek twee-
dehandsboekencentrum werd, vindt men vandaag in Redu een 20-tal 
boekhandels in oude stallingen en boerderijen. Men kan er ook zeld-
zame strips op de kop tikken. En uiteraard heeft ook de gastronomie 
zijn plaats in Redu.

WEGBESCHRIJVING / BEZIENSWAARDIGHEDEN 
Rechtover de kerk (S) is de rode ruit al zichtbaar op het wandelingenbord. 
Het parcours brengt u in de Rue du Châtelain. Rechts aanhouden en de 
Rue des Chevaliers/Rue de Brest volgen. Na enkele honderden meters 
splitst de Rue de Brest zich. Neem links (rode ruit). De landbouwweg ‘Che-
min du Sarté’ brengt u uit het dorp door de weiden naar de rand van het 
bos. Na ca. 2 km splitst de weg zich opnieuw in het bos. Blijf rechts en volg 
verder de bewegwijzering. Blijf op de hoofdweg tot de volgende grote Y.
Neem hier links het kleine bospad. Het goed bewegwijzerde pad leidt 
u naar een straatje kort voor het dorpje Lesse. Het straatje gaat rechts 
bergaf naar het dorpscentrum. Kort voor de brug draait het circuit met de 
bewegwijzering ‘rode ruit’ af naar rechts. Opgelet! Wanneer u de wande-
ling met 10 km wilt verkorten, neemt u deze weg. Het parcours via Redu 
passeert voorbij een zitbank, over de brug (1) en draait af naar links.
Hier kunt u de bewegwijzering met de rode rechthoek volgen, het dor-
pje Lesse doorkruisen, en aan de splitsing naar links afdraaien tot aan 
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14,5 km / 5-6 u. 

BEWEGWIJZERING

VERTREK, AANKOMST 
Vertrek/Aankomst:  
Voor de kerk van Maissin.
Parking rechtover de super-
markt.

TIP VAN DE AUTEUR 
Voorzie voldoende tijd voor 
een bezoek aan de boekhan-
dels en de antiekhandelaren 
van Redu. Een gastronomische 
pauze kan bv. in restaurant ‘Le 
Fournil‘ of in een van de vele 
bistro’s van Redu.
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de rand van het dorp. Aan de rand van het bos, blijft u rechts en gaat u 
bergopwaarts verder op een geasfalteerde landbouwweg. Het parcours 
maakt een scherpe bocht naar rechts en loopt verder tot het bos dunner 
wordt. Het is mogelijk om hier een omweg van ongeveer 15 minuten naar 
links te maken naar de ‘Roche aux Chevaux’ met een mooi uitzichtpunt 
op de vallei van de Lesse (2 km). Aan de volgende splitsing in open veld 
moet u de bewegwijzering met rode rechthoek verlaten en rechts blijven 
(2). Hier hebt u een interessant uitzicht op de infrastructuur van het ESA 
met tal van ruimtetelescopen en antennes. De geasfalteerde veldweg 
loopt rechtdoor, rechtstreeks naar Redu (3). Het parcours doorkruist 
het dorp tot aan de kerk. Daar vindt u de meeste boekhandels en cafés. 
Bij de terugkeer begint u de bewegwijzering ‘rode rechthoek’ te volgen.
Ter hoogte van een houten kruis draait de weg naar rechts en brengt u 
in het bos en nadien naar de oever van de Lesse. U moet nu kortstondig 
stoppen met de bewegwijzering te volgen. Steek de brug (4) over en volg 
een pad tot aan de bosweg aan de andere kant. Links ontdekt u opnieuw 
de bewegwijzering ‘rode ruit’. Volg nu de hoofdweg richting N899. Kort 
voor u de straat bereikt, wordt de weg een pad naar de omgeving van 
de oever en steekt de beek over. Blijf links op de N899, passeer over 
de Lesse en neem de eerste straat rechts, richting Villance/Transinne.
Na ca. 300 m splitst een bredere bosweg zich rechts af en voert u over de 
Maria-Theresia-brug (5) naar de N899 die u oversteekt. De ‘Route Ma-
rie-Thérèse’ mondt aan de andere kant van de rijksweg uit in de Rue de 
Brest, die u rechtstreeks terugbrengt naar het vertrekpunt in Maissin.
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PROFIEL

Het oude boekendorp 
Redu

Unieke natuur in de 
vallei van de Lesse

VOORBEREIDING VAN UW 
CIRCUIT 
Stevige wandelschoenen en 
aangepaste kledij.
Picknick en voldoende water, 
in de zomer zonnecrème.
 
KAARTEN / LITERATUUR 
NGI 1:25.000 ‘Paliseul’
NGI 1:25.000 ‘Libin’

INFO
Maison du Tourisme de la 
Forêt de Saint-Hubert
Place de l’Esro 60 B 
6890 Redu 
Tél. 0032 (0) 61 65 66 99 
info@foretdesainthu-
bert-tourisme.be 
www.foretdeainthu-
bert-tourisme.be 
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