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Mélin, het mooiste dorp
van Waals-Brabant
Op de taalgrens tussen Hoegaarden en Jodoigne ligt een een dorp te
soezen in de heuvelplooien van Brabants-Haspengouw. Mélin is één van
de 24 plus beaux villages de la Wallonie en vooral zijn gehucht Gobertange
toont zich op zijn mooist. Alle huizen werden er lang geleden opgetrokken
in de beroemde crèmekleurige Gobertingse zandsteen.
Ferme la Hesserée

enorme Romeinse tumulus op. Deze grafheuvel
is 12 m hoog en heeft een omtrek van 50 m.
Neem de trap en geniet boven van een prachtig
panorama. Na de oversteek van de Grote Gete
klimt de weg naar een monumentaal complex:
La Ferme de la Ramée. In Glimes was vanaf
de 13e eeuw een cisterciënzerinnenabdij actief.
Zij verpachtte heel wat gronden aan boeren
die jaarlijks één tiende van hun graanoogst
moesten afstaan. Die opbrengst werd opgeslagen in een tiendschuur die tijdens de Franse
Revolutie gespaard bleef. Je kan gerust een
kijkje nemen in de enorme schuur. De andere
gebouwen uit 1772 worden nu gebruikt voor
seminaries, congressen en als bistro.

Monumentale vierkantshoeves

Ravel

In het kasseistraatje naar de kerk staat de
‘cense du Seigneur’. Cense is Waals voor grote
boerderij. In Mélin ligt het dorpsplein opvallend genoeg niet aan de kerk. Op dit driehoekig plein ontdek je ook de Fortempshoeve,
gebouwd in baksteen én witte zandsteen. Maar
ook de vierkantshoeve Ferme La Hesserée ligt
op nauwelijks een boogscheut van de kerk. De
gesloten hoevebouw in de vorm van een vierkant gaat ver terug in de geschiedenis. Om
zichzelf en zijn onderdanen te beschermen
tegen vijandelijke aanvallen, liet de heer zijn
hoevegebouwen in een vierkant bouwen. De
ingang was het zwakste punt en daar werd een
versterkte poort met toren gebouwd. In de loop
van de 16de en 17de eeuw verloor de toren zijn
rol als woontoren maar bleef het versterkte
poortgebouw behouden… als fier uithangbord.

Na Bomal gaat het in rechte lijn naar Ramillies
waar zich een eertijds een belangrijk spoorwegknooppunt bevond. Aan het oude station sluit
je aan op de RAVeL naar Jodoigne. Het spoorwegpad tussen Hoegaarden en Namen was in
2000 het spitsproject van de Waalse Gewestregering om het RAVeL-netwerk uit te tekenen
op oude spoorwegbeddingen en jaagpaden. Het
autovrij pad is volledig geasfalteerd. Laagten
werden opgevuld en heuvels doorstoken om
een vlak traject te bekomen. De voormalige lijn
142 werd 150 jaar geleden aangelegd voor het
vervoer van bieten en andere landbouwproducten. De enige buurtschap dat het pad aandoet
is Hédenge. Van Huppaye en Molembais-SaintTrond krijg je alleen de kerk in de verte te zien.
Na Jodoigne komt de Gete je gezelschap houden,
maar niet voor lang want het eerste kruispunt na
de N29 verlaat je het spoorwegpad naar links. In
Saint-Remy-Geest moet je kort op de trappers
naar de kerk. Na 1 km lastige kassei steven je
over asfalt af op de kerk van Mélin.

Tiendschuur
Via Lathuy en Dongelberg daal je af naar de
beekvallei van L’Orbais. Daarna is het terug
klimmen én dalen naar Glimes. Daar doemt een
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Pierre de lumière
Wanneer je de kerk van Mélin nadert, komen
de witstenen gevels je van overal tegemoet. In
het zonlicht krijgen ze zelfs een verblindende
uitstraling, zoals de kerktoren die recent
werd gezandstraald. Een andere naam voor
de Gober
tangesteen is trouwens ‘pierre de
lumière’. In 1686 telde Mélin 7 steengroeves en
in de 19de eeuw niet minder dan 50. Bekende
gebouwen opgetrokken met deze witsteen zijn:
de stadhuizen van Brussel en Leuven, de SintMichielskerk van Brussel en de Sint-Rombouts
kathedraal van Mechelen. Op dit ogenblik is
nog één steengroeve actief. Zij levert vooral
bouwstenen voor restauraties.
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Aangezien in Wallonië 2016 nog steeds
fietsjaar is, fietsten we deze tocht uit het
‘Groot Fietsboek Ardennen’ (uitgeverij
Lannoo). Daarin staan 50 fietstochten in
heel Wallonië, met kaartjes, beschrijving
en achtergrondinfo. Op het heuvelachtig
parcours van 36 km is er maar één steile
helling. Ongeveer 12 km fiets je op de
RAVeL tussen Hoegaarden en Namen.
Info:

www.hesbayebrabanconne.be.

Voor een bezoek aan de laatste Gober
tangesteengroeve: Pierrot Bernard (eigenaar) 010/ 81 04 29.
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