
 Het open boek  

 De Schat van Frasnes 

 De schalkse kabouters 

 Het vliegend tapijt 

 Fantasia 

 Uitzichtpunt  

 Archeosaurus, de Colinosaurus 

 De verende duivel 

 Het gesloten boek 

 De tuitbron 

 Bos van Martimont 
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Er was eens… een parcours in het bos dat veel aandacht besteedt 
aan het orale erfgoed van het Pays des Collines. Volg de gids, de 
landbouwer-beeldhouwer Patrick Jouret, luister en trek uw ogen 
wijd open. Men vertelt hier dat zich kleine wezens verbergen onder 
de bladeren, in holle boomstronken, langs de paden…  
Op sommige plaatsen moet u zich gewoon omdraaien en  
ontdekt u uitzonderlijke panorama’s.

 Laat het panorama links liggen en 
volg de weg. In de bocht, iets lager, 
neemt u het stijgende pad rechts.  
Er zijn twee mogelijkheden:

1  Ga naar links. Aan het open 
boek, volgt u de weg die overgaat in  
een pad. Sta verder door het bos en 
neem links de kiezelweg. 
of

1’  Maak een bocht langs de tuitbron  
(af te raden bij vochtig weer). Aan de 
rijweg slaat u rechtsaf en stapt u in het 
bos van Martimont langs een pad aan 
uw linkerkant. Na een bocht naar rechts 
stapt u nog een vijftigtal meter verder. 
U komt aan een kruispunt van paden. 
Neem het pad links. De tuitbron bevindt 
zich op het einde van dit pad.

2  Wanneer u het bos verlaat, aan de 
«Y», neemt u de weg links. U ontdekt de 
werken  « De schat van Frasnes » en 
de « Vrolijke kabouters ».
Ga verder tot aan het volgende kruispunt. 
Bij het « Vliegend tapijt » negeert u 
de weg rechts en stapt u rechtdoor. 

3  Na enkele bochten komt u bij een  
« T » (kapel Notre-Dame des Champs).  
Ga naar links en nogmaals naar links  
op de afdalende weg.   
( Fantasia en Uitzichtpunt)

4  Aan de « Y », slaat u linksaf.  
Ga verder tot aan het volgende kruispunt. 

5  Neem rechts. Een vijftigtal meter verder 
neemt u het pad links dat in het bosje 
verdwijnt. Aan de rijweg slaat u rechtsaf.

6  Aan de « T » slaat u rechtsaf.  
U komt bij een kruispunt. Ga opnieuw 
naar rechts. Aan de « Y » gaat u verder 
aan de linkerzijde. Deze weg gaat over 
in een pad.

7  Bij de rijweg slaat u linksaf. U bent op 
uw stappen teruggekeerd. Ga verder tot 
aan de kapel Notre-Dame des Champs. 
Negeer de weg rechts en ga rechtdoor.

8  Aan de « Y » (gehucht Bourliquet)
gaat u rechtdoor. Neem de tweede weg 
rechts, de rue du Bois de Martimont 
(een kleine geplaveide weg). Na 250 m 
neemt u het pad aan uw linkerzijde, dat 
in het bos verdwijnt. Opgelet, passeer er 
niet voorbij.

9  Volg nog altijd dit pad aan uw lin-
kerzijde tussen bos en weide, tot aan het 

Gesloten boek.

Aan de rijweg slaat u linksaf en keert 
u terug naar de chemin d’Ellignies. 
Sla rechtsaf en u keert terug naar uw 
vertrekpunt.

Rijsel Doornik

Laon

FRASNES-LEZ-ANVAING
Frasnes-lez-Anvaing

Chemin d’Ellignies 
7911 Frasnes-lez-Anvaing
GPS : 50.67419 - 3.602505 

 7 km -  2.30 u

Bewegwijzering : borden in grijs en groen 

  De paden in de bossen hebben geen 

wegbedekking en sommige passages in de 

velden zijn steil.

nr2.11

7 km

Panorama

GPS : 50.67419 - 3.602505 

Audioluisterpunt
Download de audiopistes op 
www.familiewandelingen.com



Familiewandelingen.com biedt u een honderdtal leuke en gemakkelijke wandelingen, niet ver van 
u vandaan, tussen Brussel en Parijs. De Aisne (Frankrijk), de Nord (Frankrijk) en Henegouwen 
(België) hebben zorgvuldig deze korte, ludieke en gezellige wandelingen geselecteerd om u en 
uw gezin optimaal te laten genieten. Voor elk circuit zijn activiteiten, bezienswaardigheden en 
restaurantvoorstellen opgenomen, langs de weg of er niet ver vandaan.
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 De werken van Patrick Jouret
Patrick Jouret is een plaatselijk kunstenaar. Hij is de man die het bos van Martimont bezaaid 
heeft met zijn betoverde creaturen. Hij is landbouwer-beeldhouwer en maakt werken met 
recuperatiematerialen en materialen uit de industrie en de landbouw. Open uw ogen!  
Deze wandeling met audiogids is beschikbaar op familiewandelingen.com of op de 
applicatie Familiewandeling voor Iphone en Androïd.

 De tuitbron
De bron ligt verborgen in het bos van Martimont. Hij werd gerestaureerd in 1990 en 
is al 150 jaar een distributiepunt voor water Iedereen in de gemeente kent wel iemand 
die zich ooit ging bevoorraden bij de bron. 

 Het bos van Martimont
Het is hier, vlakbij de « Fontaine de l’Enfer », dat een arbeider op 5 februari 1864 
de  grootste schat vond die ooit ontdekt werd in het Pays des Collines: twee Keltische 
halskettingen en gouden geldstukken die vandaag bewaard worden in het Metropolitan 
Museum in New York. Kopieën ervan vindt u in het Suikermuseum van Frasnes. 

  Het Suikerhuis (2 km) 
Een museum waar u alles te weten komt over suiker.

 Place de la Station, 12  – 7911 Frasnes-lez-Buissenal  
 00 32 69 54 53 26 - GPS : N 50.6631 - E .61463  

  De Ezelfokkerij van het Pays des Collines (5km)
 Ontdekking van de wereld van de ezels: het fokken, verkoop 

verzorgingsproducten, voedingsproducten.
 Château des Mottes – 7911 Frasnes-Lez-Buissenal 

 00 32 69 87 50 44 - GPS : N 50.6798 - E 3.63708

  Het « Maison du Pays des Collines »
 & Het Pad van het Vreemde (12 km)
 Informatiepunt, winkel, spektakelparcours, vertrek van de 

artistieke wandeling met audiogids van Familiewandelingen 
« Het pad van het Vreemde » met werken van kunstenaar 
Watkyne. Spelboekje Wap Aventure 5-8 jaar. 

 Rue des Ecoles,1 – 7890 Ellezelles 
  00 32 68 54 46 00 - GPS : N 50.7351 - E 3.68217 

 Archeosite & Museum van Aubechies-Beloeil (17 km) 
Dorp met archeologische wedersamenstellingen.

 Demonstraties en ambachtelijke activiteiten elke 
zondagnamiddag, van half april tot half oktober.

 Rue de l’Abbaye, 1y – 7972 Aubechies.   
 00 32 69 67 11 16 - GPS : N 50.574 - E 3.6755

Meer informatie?
Maison du Pays des Collines 
Place d’Ellezelles, 1 
7890 Ellezelles 

 00 32 68 54 46 00
GPS : N 50.714 - E 3.70686

Om een gebrek te signaleren 
aan de bewegwijzering of een 
verbetering te suggereren, kunt u 
het Maison du Tourisme van 
Picardisch Wallonië contacteren: 

 00 32 69 35 42 85 
info@visitwapi.be

In noodgevallen,  
contacteer 112
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