
Meer info?
Maison du tourisme Hesbaye brabançonne
+32 10 22 91 15 – hesbayebrabanconne.be
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km Met de fiets op verkenning langs de vierkantshoeves 

> Het hoevekasteel van Opprebais 
Dit monument dat wordt beschermd door 
ronde hoektorentjes maakt indruk door 
zijn dikke muren in  kwartsietstenen uit 
Opprebais. Het hoevekasteel is gelegen op 
een geklasseerde site met een kerk, een 
begraafplaats en een weide die klimt in 
noordelijke richting.
Place d’Opprebais in 1315 Opprebais
PN 42

Ga enkele mooie voorbeelden 
bekijken van typische Haspengouwse 
vierkantshoeves.
Uw tocht zal van bij het begin 
rijke erfgoedontdekkingen voor 
u in petto hebben. Laat u op de 
place d’Opprebais, uw vertrekpunt 
charmeren door het hoevekasteel 
met de middeleeuwse dikke muren. 
Verder is er een groot wateroppervlak 
op de site van de kwartsietsteengroeve 
die Opprebais bekend maakte vanaf 
de 18de eeuw. Maak dat u zeker de 
steengroeve hebt gezien vanaf het 
Maison de la Nature.

Onderweg komt u langs het landelijke 
landschap van Incourt en van Roux-
Miroir. Uw tocht zal u brengen langs oude 
bezittingen van de abdij van Villers, en zal u 
laten kennismaken met het erfgoed van het 
dorp Sart-Risbart. Neem in Malèves-Sainte-
Marie-Wastines de tijd om een bezoek te 
brengen aan het musée du Souvenir 40-
45. In Thorembais-les-Béguines kunt u één 
van de allereerste landbouwuitbatingen 
van de abdij van Villers bewonderen, en de 
meest spectaculaire van Perwez: de hoeve 
van Mellemont waar u één van de grootste 
wijngaarden van Waals-Brabant aantreft. 
Bekijk op weg naar uw vertrekpunt ook 
zeker eens de ‘ferme du Mont’, ook een 
opmerkelijke vierkantshoeve in gebleekte 
steen.

> Musée du Souvenir 40-45
Het museum is ondergebracht in de oude 
stallen van een hoeve en kadert in het 
herinneringstoerisme. Het museum is geschikt 
voor alle doelgroepen en laat toe om meer te 
weten te komen over de geschiedenis van de 
oorlog 40-45, en meer specifiek over de periode 
van de bevrijding van België en Waals-Brabant 
door de geallieerde legers.
www.muséedusouvenir.be
Bezoek enkel op afspraak
Rue d’Orbais, 2 te 1360 Malèves
Entre le PN 40 et le PN 84
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Musée du Souvenir 40-45

> Roux-Miroir ---> Malèves-Sainte-Marie-Wastines

> De steengroeve van Opprebais
De kwartsietexploitatie van Opprebais gaat 
terug tot 1754. Die heel harde steen werd 
vaak gebruikt als steen om te plaveien en in 
mindere mate als bouwsteen. De ontginning 
werd stopgezet rond 1975. De site werd 
getransformeerd in een gezellige landelijke 
zone.
Chemin de la carrière aux pavés 
te 1315 Opprebais – PN 43
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De Hoeve van Mellemont
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Op het parcours
Het hoevekasteel van Opprebais

> De Hoeve van Mellemont 
De gigantische hoeve van Mellemont werd 
gerenoveerd vanaf de 17de eeuw. Opmerkelijk 
qua architectuur is de gigantische schuur en het 
imposante portaal dat het belang aantoont van 
de landbouwactiviteit die verbonden was aan de 
abdij van Villers tijdens het Ancien Régime.
www.domaine-de-mellemont.com
Avenue Lieutenant Bigourdan, 1 te 1360 Perwez 
Vlakbij de PN 84

De steengroeve van Opprebais
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