
We vertrekken met onze walk op de parking voor de ‘Yacht Club Genval’  
Meerlaan 227 te Overijse.  

We volgen de Meerlaan richting Terhulpen  (met de rug naar het meer 
naar links)  

Op het einde van het meer volg je niet naar links, je gaat rechtdoor en 
volgt de weg langsheen het riviertje Argentine. 

Blijf deze weg volgen en stap onder de spoorwegbrug door.  

Ga nu naar links de rue du Cerf in, naast de hoger gelegen 
spoorwegberm.  

Neem de eerstvolgende straat rechts, de klimmende rue de la Biche.  

Negeer de eerste straat rechts : avenue du Joli Mai , blijf de rue de la 
Biche volgen tot op het einde.  

Sla nu links af,  avenue Joli Mai en steek even verder de Avenue 
Albert 1er over om aan de overkant verder de avenue Joli Mai te 
volgen.  

Ga vervolgens rechts  de avenue Gevaert in en stap na 100 m links in 
de rue de la Belle Vue.  

Aan het huis met nummer 36 vertrekt links een wandelpad. Volg dit 
kronkelende pad tot je aan een straat komt. Ga naar links in de petite 
rue du Vallon.  

Aan het kruispunt ga je rechtdoor en je wandelt het andere gedeelte van 
de petite rue du Vallon omhoog tot je bovenaan de avenue des 
Combattants bereikt.  

Ga nu naar rechts en ter hoogte van huisnummer 52 neem je links het 
wandelpad tot in de vallei van de Lasne.  

Volg het wandelpad, over een aantal houten paletten, door een grasveld,  
lichtjes naar links afbuigend, …. tot je aan een houten brug over de 
Lasne komt  

Steek de brug over. Je komt nu in een klein bos. Bij de Y-splitsing volg je 
het pad naar rechts.  

Bij het verlaten van het bos zie je de bewegwijzering van een 
wandelpad.  



Neem het wandelpad ‘sentier x’  naar rechts, het pad loopt tussen twee 
afgebakende weiden met paarden.  

Blijf dit smalle pad volgen, door de weiden en velden tot je aan een 
geasfalteerde straat komt. 

Aan de overkant van deze straat (iets naar links) neem je de wandelweg 
die schuin naar omhoog loop 

Deze wandelweg blijf je volgen, steeds rechtdoor, een steile klim via 
trappen.  (Negeer dus de afsplitsing naar rechts) 

Helemaal boven, iets naar rechts, kom je op de Place Cardinal Mercier 
een verlaten dorpspleintje met kerk - dorpje Bourgeois.  

Steek het plein recht over en neem de straat rue Saint Roch.  

Bij het zebrapad neem je het eerste kleine straatje links ‘rue des 
Choristes’ 

Bij het kuispunt met de rue Haute volg je recht voor u de ravel-route 
Waterloo-Waver ( volg de groene asfaltering)   

Links van het restaurant du Mayeur loopt de chemin Ravel. Volg deze tot 
in het centrum van Rixensart.  

Steek het kruispunt over (de N 275)  richting rue du Merode ( naar de 
horeca toe) Loop rechtdoor langsheen de horeca, na een 100-tal m kom 
je aan de ingang van het gemeentepark, dat herkenbaar is aan het grote 
bronzen kruisbeeld.  

Voor het kruisbeeld sla je links af, nu kom je bij het Chateau du Héron 
(gemeentehuis) 

Neem het wandelpad dat door het park loopt en dat afdaalt in de vallei.  

Je komt bij een waterloopje dat vertakt in verschillende vijvers. Loop 
voorbij de vijvers tot je beneden aan de spoorweg komt.  

Neem hier naar links en loop vervolgens onder de spoorweg door.  

Ga naar rechts rue du Patch.  

Ter hoogte van het huisnummer 9 neem je links het een smal wegje 
sentier Marguerite tot je boven aan een straat komt. 

Steek deze straat over op het zebrapad en neem aan de overkant terug 
een wandelpadje.  



Dit wandelpad mondt uit op een ander smal pad sentier du cimetière. 

Ga nu naar links, tussen de groene beplantingen door. Je passeert links 
de muur van het kerkhof en vervolgens een school, om te eindigen in de 
rue du Plagniau.  

Ga naar rechts de rue du Plagniau in en blijf deze volgen.  Deze straat 
gaat uiteindelijk over in een wandelweg Chemin du Plagniau 

Blijf de Chemin du Plagniau volgen tot u in een bos komt. Vanaf hier volg 
je fietsknooppunt 19.  

Je volgt de wandelweg ( fietsknooppunt 19) tot je aan een soort ruine 
komt. Hier ga ja naar links en verlaat je het bos.  

Je komt nu in de rue du vieux Moulin. Je steekt de brug over de Lasne 
over.  

Volg de rue du vieux Moulin naar omhoog en sla de eerste weg rechts 
in   rue du grand Cortril  (je volgt nog steeds fietsknoop19)  

Blijf fietsknooppunt 19 volgen tot je aan de grote baan komt ‘ rue de La 
Hulpe’ 

Steek deze baan over en neem het wandelpad aan de overkant sentier 
du vieux Champetre.  

Dit wandelpad mondt uit in rue Kwakenbienne. Loop deze straat uit en 
ga dan naar rechts de rue de la procession in.  

Op de T-splitsing met de rue du Bosquet neem je links.  

Volg de rue du Bosquet tot de kruising met de rue Rosier Bois.  

Ga naar rechts op de rue Rosier Bois en na een 50 meter zie je links een 
wandelpadje, tussen twee hagen van coniferen sentier de la 
Rasbienne.  

Volg dit wandelpadje, steek een straat over, vervolg het wandelpad aan 
de overkant. Nu kom je op de rue de Genval.  

Ga even naar rechts en neem snel links het wandelstraatje rue du bois 
de Broux.   

Volg dit straatje tot je aan de Nieuwelaan komt. Ga nu links en daal de 
straat af tot de Parklaan.  

Nu verder naar het meer van Genval  


