
Deze kapel uit 1836 ontleent haar 
charme aan de polychrome 

keramiek gerealiseerd door 
Max van der Linden van 

1950 tot 1965. Deze kera-
miek toont de geschie-
denis van de kleine 
Marie-Thérèse Gosin, 
de grootmoeder van de 
keramist.

De ontginning van kwartsiet 
in de steengroeve van 

Opprebais begon in 
1754 en nam een einde 
rond 1975. Men kan de 
steengroeve bekijken 
vanuit het Maison de 
la Nature.

Mélin is een van de mooiste 
dorpen van Wallonië. Het 

is bekend voor haar 
witte steen van Gober-
tange die lokaal werd 
ontgonnen. Tal van 
architecten hebben 
dit materiaal gebruikt 
vanwege zijn schoon-
heid en kwaliteit om 

grandioze monumenten 
te realiseren zoals de 

Grote markt en het stadhuis 
van Brussel.

Dit uitzonderlijk erfgoed van 
Wallonië (sinds 1971) getuigt 

van de bewoning van het 
dorp sinds de Romeinse 

tijd. De heuvel is 15 
meter hoog en heeft 
een diameter van 52 
meter; daarmee is het 
de grootste tumulus 
van België.
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DE VERBORGEN SCHAT-
TEN VAN HASPENGOUW
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1. De steengroeve van Opprebais

3. Mélin
4. De tumulus van Glimes

2. De Gosin kapel

Afstand: 38 km
Moeilijkheidsgraad: 
gemiddeld
Vertrekpunt: 
De steengroeve 
van Opprebais
Nummer circuit: 10
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INTERESSANT LANGS HET PARCOURS

Scan mij 
om het parcours 

online te zien

GEMIDDELD GEMIDDELD 

Meer info op:



Interessant punt:

De steengroeve van Opprebais

De Gosin kapel

Mélin

De tumulus van Glimes

Producent:
Ferme d’Agbiermont 
Ferme de la Daulerie
Verger de la Chise
Domaine de Mellemont
Brasserie Valduc-Thor
Ferme Mandelaire
Biscuiterie de Thorembais

Etablissementen ‘Fiets Welkom’: 
Au Pont d’Arcole in Beauvechain
Le Relais Saint-Martin in Beauvechain
Hôtel Koru in Ramillies

Fietsherstellers:
Tisio Bike
Go Vélo

Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS
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