
FIETSREIS     ARDENNEN

Van   5 juni   tot   20 juni   2021

Totaal gefietst :  985  kilometer

met  5.871  hoogtemeter



DAGSCHEMA WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 72 Totaal (km) : 72

00 Fietsen van Bachte-Maria-Leerne Hoogte (m) : 316 Totaal (m) : 316

30 naar Gent Sint-Pieters

00 Thuis

30

00 Trein van Gent

30 naar Luik MIDDAGMAAL

00

30 Picknick

00 Fietsen van Luik naar Herve

30 Val-Dieu-Blonde

00

30 Middagmaal

00

30 Fietsen van Herve naar Verviers AVONDMAAL

00

30 Ansjovisjes, Olijven pikant

00 Fietsen naar Spa Zalmfilet

30 Bloemkool

00 Patatjes

30 Siesta Witte wijn

00 Herve Pecket

30 Stokbrood

00 Rode wijn

30 Koffie

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Eerste hotel, een kasteel

Overnachting :

Zaterdag 5 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Thuis gestart met fietsen naar Gent Sint-Pieters voor de 

trein van 8u24.  Trein Gent-Luik (IC stopt enkel in Brussel

9
en Leuven).

Vanaf het station in Luik start de fietsrit naar Spa.

10
Bewolkt en grijs, miezerig weertje, maar toch mooi om te

fietsen, want niet te warm en geen regen.

11
Eerst fietsen naar de Maas om het Waalse fietsnetwerk

Ravel te vinden.  Oversteek langs een zeer mooi 

12
gedecoreerde brug.

Een vlak stuk op onverhard pad langs de Ourthe, dan links

13
afslaan langs de heuvels. Van hieraf is het meer dan 20 km

enkel klimmen op een mooi fietspad in het groen.

14 Herve, een klein stadje, vooral gekend voor zijn kaas met

15
typische geur en smaak.

Hier verder langs binnenwegjes naar Verviers en het wordt

16
nu grotendeels afdalen.  Verviers is een grote stad, met

een mooi oud stationsgebouw.

17
Vanaf hier volg ik de spoorweg rond de heuvels, dus weinig

op en neer, tot in Spa.  Hier een kamer geboekt in Herberg

18
Chatoiment, een kasteeltje, mooie oude luxe.

Een biertje, siesta, en zelf avondmaal klaarmaken in de 

19
keuken van het kasteel (restaurants door corona nog niet

ten volle geopend, enkel terrassen, maar weekend, dus

20
volgeboekt).

Spa



DAGSCHEMA WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 11 Totaal (km) : 83

00 Hoogte (m) : 155 Totaal (m) : 581

30 Fruitsap

00 Ontbijt Brood, koffie

30 Ardeense ham, Paté Chimay

00

30 Stadswandeling MIDDAGMAAL

00

30 Val-Dieu Brune

00 Nootjes met honing

30 Siesta

00 Middagmaal

30

00

30 Museum Ville de l'Eau AVONDMAAL

00

30 Ansjovisjes, Olijven pikant

00 Museum Cheval Witte wijn

30 Chateau Briand

00 Tomaten-salade

30 Stadswandeling Patatjes

00 Rode wijn

30 Herve Pecket

00 Stokbrood

30 Koffie

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Villa's en Art Deco gebouwen

Overnachting :

Zondag 6 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Goed uitgeslapen tot 8 uur, na het ontbijt de stadswandeling

"Ligne Bleue" gestart.  Toch wel een mooie stad, zeer

9
toeristisch, maar nu zijn er wel weinig toeristen.

Hier was toch wel veel luxe die nu een beetje vervallen is,

10
maar toch heel wat moois nagelaten heeft.

Het is een mooie stadswandeling, met zowel architectuur,

11
natuur als de geschiedenis van Spa te zien.

s Middags nog geen honger, dus siesta met een lokaal

12
biertje (Val-Dieu blijkbaar het enige abdijbier dat door paters

in een abdij gebrouwen wordt).  Zowel de blonde als de bruine

13
zijn lekkere biertjes.

Na de middag een paar musea bezocht: Ville de l'Eau in het

14
paleis van koningin Marie-Henriette en het museum van het

paard in de paardestallen van het paleis.

15
Ze tonen beide een mooi beeld van de rijke geschiedenis van

Spa (Belle Epoque).

16
Spa werd destijds zo beroemd dat het nu overal ter wereld

gebruikt wordt om een kuuroord aan te duiden.

17
Daarna nog een korte wandeling gemaakt via enkele oude

Art-Deco gebouwen.

18
Tijd om mijn tweede avondmaal (alles gisteren gekocht in de

nabije Carrefour) klaar te maken.

19
Daarna mijn dagboek ingevuld in de "living" van het kasteel.

20
Spa



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 87 Totaal (km) : 170

00 Hoogte (m) : 762 Totaal (m) : 1343

30 Fruitsap

00 Ontbijt Brood, koffie

30 Ardeense ham, Paté Chimay

00 Fietsen van Spa

30 MIDDAGMAAL

00 Hoge Venen

30 6 bollen ijscrème

00 Fietsen naar Eupen (chocolade, noten, tiramisu x2)

30 Koffie

00 Middagmaal

30 Lupulus Blonde + nootjes

00 Vennbahn

30 AVONDMAAL

00

30 Fietsen naar Butgenbach Frituur / Fiterie

00 Frieten, tartare saus

30 Brochette, Boulette

00 Rode wijn

30 Siesta

00 Koffie

30

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Fietsroute 42 km langs Vennbahn

Overnachting :

Maandag 7 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Eerste deel fietsroute is langs gewone weg (geen Ravel) en

al vlug 2 km klimmen aan 10%.  Dat lukt vrij goed, want ideaal

9
weertje, een beetje zon, maar niet warm (max. 18°C).

Daarna de ganse dag prachtig fietsweer, zon afgewisseld 

10
met wolken, 18°C tot 21°C.

Eupen is een gezellig stadje, boven op een heuvel (steile

11
helling naar het centrum).  Van hier is er al een lus naar de

fietsroute Ravel.  En net voor de aansluiting is er een Italiaans

12
"Eissalon" (Duitsprekende deel van België).  Er staan veel

fietsen op de parking, en het is bijna 12 uur, dus tijd voor mijn

13
middagmaal (Grosse Coupe, dat is blijkbaar 6 bollen ijs voor

6 Euro - mijn keuze chocolade, noten en tiramisu, 2 bollen

14
van elk).  Nog een kopje zwarte koffie erbij en dat was het.

15
De Vennbahn, super om er te fietsen, gewoon langs een 

oude spoorwegbedding rond de Hoge Venen.  Ik heb er 

16
42 km langs gefietst met wel wat hoogtemeters, maar nooit

een steile klim, wel 10 km aan 2%.

17
In Weywertz had ik mijn hotel geboekt, is nog gesloten, maar

men had me verwacht en zo was ik de eerste klant sinds

18
oktober vorig jaar.  Het restaurant gaat ook pas overmorgen 

open, dus ook geen ontbijt.

19
Krijg een bon voor de lokale frituur als compensatie.

20
Weywertz



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 71 Totaal (km) : 241

00 Hoogte (m) : 496 Totaal (m) : 1839

30 Ontbijt Schwarzbrott

00 met Würst

30 Fietsen van Weywertz Koffie

00

30 MIDDAGMAAL

00

30 Schwarzbroot

00 met Käse

30 Fruitsap

00 Middagmaal

30 Diekirch Amber bier / nootjes

00

30 AVONDMAAL

00

30 Groentensoep

00 Fietsen naar Sankt-Vith Kalkoen Hawaï

30 Spätzle

00 Siesta Ijscoupe

30 Bruisend water

00 Koffie

30 Dorpswandeling

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00 Geur van de bloemen

30 Geluid van het water

Gezang van de vogels Overnachting :

Dinsdag 8 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Opgestaan om 7u30 en het was al volle zon.

Goed dat het fietsen hoofdzakelijk langs de Ravel-route is en

9
ook dikwijls in de schaduw van de bomen.

Gelukkig ook wat witte wolkjes af en toe, want het zou anders

10
al te warm worden (eerste warmte is altijd wennen).

In de namiddag wordt het dan toch vrij warm en gezien het

11
zwaarste stuk van de rit op het einde komt, begin ik toch al

te zweten bij elke klimpartij.

12 Door een paar steden gefietst met bekende namen, zoals

13
Malmedy, Stavelot, Vielsalm, allemaal typische Ardense stijl

maar wel mooi onderhouden en veel bebloemd.  Toerisme

14
is hier duidelijk een belangrijke industrietak geworden.

15
Voor mijn overnachting had ik een hotel geboekt in het dorpje

Rodt, klein dorpje (deelgemeente van Sankt-Vith) maar toch,

16
net als gisteren, wat een grote en mooie zaak, zowel hotel

als restaurant.  En met redelijke prijzen, toch wel anders dan

17
in een stad.

18
Half pension, dat is hier in de Ardennen toch telkens een

lekkere maaltijd (en grote porties, misschien omdat ze wel

19
gezien hebben dat ik per fiets kom, dus grote honger heb).

20
Rodt



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 86 Totaal (km) : 327

00 Hoogte (m) : 361 Totaal (m) : 2200

30 Ontbijtbuffet

00 Ontbijtbuffet Broodjes, charcuterie, kaas

30 Fruitsap, koffie, yoghurt

00

30 Fietsen van Rodt MIDDAGMAAL

00

30 700ml drinkyoghurt

00

30

00 La Chouffe

30 Middagmaal Knabbelkoekjes

00

30 AVONDMAAL

00

30 Gerookte forel en visfilet

00 Fietsen naar Vaux-sur-Sûre met slaatje

30 Kip, worst, kotelet

00 Siesta met ratatouille

30 Frietjes

00 Bruisend water

30 Dorpswandeling Bavarois

00 Koffie

30

00

30 Avondmaal HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Hotel Moulin de Godinval

met halfpension Overnachting :

Woensdag 9 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Zonnig vanaf 's morgens vroeg, een weertje om zonder

mouwen te fietsen.  Gelukkig ook veel schaduw van de

9
bomen, dus goed om niet te verbranden van de eerste

zonnestralen.

10
Toch weeral een zeer mooie fietsroute met enkel de

laatste 10 km veel te klimmen.  Wel warm, 30°C en meer.

11 Een stuk door Groothertogdom Luxemburg gefietst, en daar

12
was het bijna vlak.  Deze hoogvlakte loopt ook nog een stuk

verder in de Belgische Ardennen.

13
De laatste 20 km wordt het wel totaal anders, de ene heuvel

na de andere, nooit lang maar wel pittig.

14
Tot ik in de verte al mijn geboekt hotel zie, net voor het dorp

Remoiville.  Een klein dorpje, prachtige ligging in een dal

15
(deelgemeente van Vaux-sur-Sûre),

16
En bovendien ben ik hier ook zeer goed gevlogen: 

half pensioen voor 70 Euro, geen luxe (wil ik trouwens ook

17
niet) wel zeer proper en wat voor een uitgebreid avondmaal.

Hier waren toevallig zelfs nog anderen van Deinze, om te

18
mountainbiken in de vele bossen en heuvels,

19
Nog een "Trappist Rochefort 10" bij het opmaken van dit

verslag en het was een super gezellige reisdag.

20
Remoiville



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 51 Totaal (km) : 378

00 Hoogte (m) : 208 Totaal (m) : 2408

30 Ontbijtbuffet

00 Ontbijt Broodjes, charcuterie, kaas

30 Fruitsap, koffie, yoghurt

00

30 Fietsen naar Bastogne MIDDAGMAAL

00

30 Kaneeltaartje

00 Bezoek oorlogsmuseum Koffie

30

00 Orval

30 Middagmaal Nootjes en koekjes

00

30 AVONDMAAL

00 Stadsbezoek Bastogne

30 Ardeense ham met meloen

00 Kalkoenroulade

30 Champignongsaus, erwtjes

00 Fietsen via Vaux-sur-Sûre Dauphiné aardappelen

30 naar Remoiville Bruisend water

00 Sorbet

30 Koffie

00 Siesta

30

00

30 Avondmaal HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 War Museum in Bastogne

Overnachting :

Donderdag 10 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Vandaag een "rustdag" gepland, dat is wel stadsbezoek van

Bastenaken, maar geen grote fietsroute enkel heen en terug

9
hotel-stad-hotel,

Hoofdzaak is het bezoek aan het oorlogsmuseum, dat zeer

10
mooi ingericht is en veel duidelijke informatie geeft (alhoewel

ik het oorlogsmuseum in Canberra nog een trapje hoger

11
plaats).

12
Mijn middagmaal als een echte toerist op een terrasje in de

schaduw van de parasol, want in de zon is het al te warm

13
vanaf 's middags.

Dan een stadsbezoek en een rondritje door en rond het 

14
centrum om via een andere weg terug naar mijn hotel te

fietsen.

15
Uiteindelijk heb ik toch 51 km gefiets vandaag, maar met

slechts 208 hoogtemeter (doordat ik zowel heen als terug

16
hoofdzakelijk voor de Ravel fietsroute gekozen heb).

Er van afwijken is dan wel degelijk flink op en neer tussen

17
de kleine dorpjes.

18
Het avondmaal is opnieuw super lekker en porties meer dan

groot genoeg.

19 Dagboek aanvullen en een biertje "Trappist Orval" om 

20
de dag af te sluiten.

Remoiville



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 63 Totaal (km) : 441

00 Hoogte (m) : 662 Totaal (m) : 3070

30 Ontbijt Ontbijtbuffet

00 Broodjes, charcuterie, kaas

30 Fruitsap, koffie, yoghurt

00 Fietsen van Vaux-sur-Sûre

30 MIDDAGMAAL

00

30 1/2 L Arlon Pils

00 Forêt route VTT Knabbelnootjes en -koekjes

30

00

30

00

30 Fietsen naar Arlon AVONDMAAL

00

30 Siesta Olijven en groentenblokjes

00 Middagmaal Gemarineerde lamsfilet

30 Gestoofde champignons

00 Rode wijn

30 Stadswandeling Frangipanne / Koffie

00

30

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00 Fietsrit door het woud

30 (per vergissing mountainbike route)

Overnachting :

Vrijdag 11 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Fietsen langs Ravel naar Martelange, mooi en redelijk vlak.

Dan een stuk door Luxembourg (o.a. dorpje met mooie naam

9
Koetschette).

Voorbij het dorpje heb ik een kortere weg genomen, maar dat

10
was niet de gemakkelijkste.  Dwars door de bossen, smal

pad, onverhard en een paar kilometer langs een Mountainbike

11
parcours.

Wel heel mooi, maar ik was tevreden om terug verharde weg

12
onder de wielen te krijgen.

13
Vanaf hier dan toch redelijk op en neer, het ene heuveltje na

het andere.  Maar wel door mooie dorpjes tot in Arlon.

14 Het hotel was hier wel iets anders dan gewoonlijk, alle kamers

15
waren appartementjes (met een keukentje voorzien van

koelkast, kookplaat, microgolfoven en zelfs vaatwasmachine).

16 Hierdoor heb ik zelf mijn avondmaal klaargemaakt en tegelijk

17
mijn ontbijt ingekocht (Aldi naast het hotel).

18
Arlon, een mooie stad om tond te wandelen, maar wel met

overal steile straatjes en zelfs veel trappen.;

19

20
Arlon



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 94 Totaal (km) : 535

00 Hoogte (m) : 672 Totaal (m) : 3742

30 Ontbijt Fruitsap

00 Frangipanne

30 Fietsen van Arlon Koffie

00

30 MIDDAGMAAL

00

30 Orval / nootjes

00 Cuvée de Bouillon

30 Bezoek abdij Orval Médiéval Amber

00 Koekjes en chips

30

00

30 AVONDMAAL

00 Fietsen naar Bouillon

30 Ardeense paté met slaatje

00 Siesta Varkensmedallion in biersaus

30 Middagmaal met witloof en kroketjes

00 Bruisend water

30 Eclairs met slagroom

00 Koffie

30 Stadswandeling

00

30

00

30 Avondmaal HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Abdij van Orval

Overnachting :

Zaterdag 12 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Na het ontbijt gestart met fietsen en 5°C minder warm dan

gisteren, het verschil blijft zo de ganse dag.

9
Een mooie fietsroute door de bossen van Arlon naar Virton.

Vanaf hier grotendeels op binnenwegen, met een omwegje

10
naar de abdij van Orval.

Gestopt om te bezoeken en is was verbaasd van de grootte

11
van het complex.  Een mooie combinatie van ruïnes en 

nieuwe gebouwen.

12
De brouwerij en kaasmakerij konden niet bezocht worden.

Ook de volledige omgeving is mooi, midden in de natuur

13
en overal gewoon de stilte hoorbaar.

14
Nog een vrij pittige beklimming op weg naar Bouillon (3 km

aan 10%) maar de laatste 6 km enkel nog afdalen.

15 Bouillon is een mooi stadje, prachtig gelegen in een meander

16
van de Semois, met de burcht in het midden hoog op de rots.

Eén en al toerisme, de hele stad leeft er van denk ik.

17 Mooie stadswandeling gemaakt, langs de oevers van de

18
rivier met aan de overkant restaurants, bars, ...

19
Ook hier het half pension geboekt,het avondmaal was zeer

lekker.

20
Bouillon



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 102 Totaal (km) : 637

00 Hoogte (m) : 889 Totaal (m) : 4631

30 Ontbijt Ontbijtbuffet

00 Brood, eitje, vlees, kaas

30 Koffie, fruitsap, yoghurt

00 Fietsen van Bouillon

30 MIDDAGMAAL

00

30 Drinkyoghurt

00

30 Croisette de Dinant

00 Middagmaal Olijven

30

00

30 AVONDMAAL

00

30 Terrine de gibier met salade

00 Fietsen naar Dinant Tête de veaux

30 (vertaald als kalveren hoofd)

00 met patatjes

30 Siesta Bruisend water

00 Koffie

30

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Veel mooie hellingen om te fietsen

Overnachting :

Zondag 13 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Zeer uitgebreid en lekker ontbijtbuffet (ik zal niet veel honger

hebben onderweg).

9
Fietsen uit Bouillon begint met een flinke klim, en de eerste

30 km zijn niet anders, veel mooi, korte maar stevige 

10
hellingen.  Het middenstuk is vlakker, maar op het einde zijn

er nog heel wat hellingen, kort na mekaar.

11
4 jonge Vlaamse wierlertoeristen stopten boven op de

zwaarste en langste helling om eens met mij te spreken en

12
te bewonderen (hadden mij halverwege voorbijgefietst).  Het

was een leuke ontmoeting met deze Vlaamse Brusselaars.

13
Zij stopten even verder in Wellin om te overnachten, ik fietste

nog 35 km verder tot in Dinant (ik was dan wel tevreden dat

14
de laatste 4 km enkel afdalen was) en in Dinant zelf had ik

dan nog 3 km te fietsen langs de Maas naar mijn hotel.

15
Dit was dan wel de "Koninginnerit" van deze reis met op het

einde moe maar tevreden.

16
Verder alleen nog een rustpauze / siesta en een restaurantje

zoeken voor het avondmaal.  Iets gevonden met vooral

17
lokale gerechten (op de kaart zelfs "vertaald" in het Vlaams)

zeer lekkere menu gekozen met "Wildpaté van het huis" en

18
"Kalveren hoofd in Madeirasaus".

19
Dit was een zeer geslaagde dag.

20
Dinant



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 17 Totaal (km) : 654

00 Hoogte (m) : 156 Totaal (m) : 4787

30 Fruitsap

00 Pannenkoeken à volonté

30 Pannenkoeken ontbijt Koffie / Fruitsalade

00

30 MIDDAGMAAL

00 Bezoek Citadelle de Dinant

30 Lupulus

00 Chips

30 Lupulus

00 Stadswandeling

30

00 Middagmaal

30 AVONDMAAL

00 Stadswandeling

30 Chinees buffet

00 Zeevruchten, nems

30 Rondvaart op de Maas Tomatensoep

00 Krokante eend, kip champignons

30 Tepanyaki van vis, scampi, mossel

00 Tepanyaki van lams- paardenvlees

30 Siesta Witte en rode wijn

00 Fruitbord en Ijscoupe

30 Mei Kwei Lu

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Citadel van Dinant

Overnachting :

Maandag 14 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Een echte rustdag vandaag, lang uitslapen en niet fietsen,

De dag begonnen met een heel speciaal ontbijt, voor 8,50 Euro

9
pannenkoeken vers gebakken en aan volle bak (ik heb er

6 stuks gegeten) zeer lekker, met koffie, een fruitsap erbij

10
en nog een verse fruitsalade.

11
Dan heb ik een "3 in 1" ticket besteld voor de citadel (dat is

kabellift, bezoek citadel, boottocht op de Maas).

12
In de voormiddag heb ik de citadel bezocht, de boottocht kon

ik dan in de namiddag nemen.

13
Mooi om de stad eens van op het water te zien.

14
s Middags had ik nog geen honger, dus een uitgebreide

siesta met een biertje uit de buurt: Lupulus (lekker, type Duvel

15
maar smaakte me beter).

16
Al bij al een actieve dag gehad, maar wel zeer rustig en

niet echt vermoeiïend.

17
Mijn principe tijdens een fietsvakantie is dat ik slechts 4

opeenvolgende dagen fiets en dan een rustdag inlas (deze

18
laatste meestal in een stad waar één en ander te bezoeken

valt).  Soms zijn het wel eens 5 fietsdagen, maar hier waren

19
het telkens slechts 3 fietsdagen.

20
Dinant



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 69 Totaal (km) : 723

00 Hoogte (m) : 361 Totaal (m) : 5148

30 Ontbijt Pistolets met makreelfilet

00 Koffie

30 Fietsen van Dinant

00

30 MIDDAGMAAL

00

30 Maasvallei Chimay Rouge

00 Chimay Blanc

30 Chimay Bleu

00 met knabbels

30

00 Fietsen naar Lompret / Chimay

30 AVONDMAAL

00

30 Siesta Escavèche maison

00 Middagmaal Konijn in Chimay-saus

30 Slaatje en frieten

00 Natuurwandeling Bruisend water

30 Koffie 

00

30 Siesta Chimay Dorée

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00 Hotel en Restaurant

30 in dorpje Lompret (170 inwoners)

Overnachting :

Dinsdag 15 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Er is geen ontbijt voorzien in het hotel, maar ik had gisteren

al iets gekocht.  Koffie en thee is er wel om zelf te maken.

9
Dan Dinant uit fietsen is heel makkelijk en niet lastig: gewoon

de Maas stroomopwaarts volgen tot aan de splitsing in Givet

10
waar ik langs de Ravel kan verder fietsen,

Er is wel een probleem om het vervolg van de Ravel te

11
vinden in Mariembourg, ik loop tweemaal vast op de auto-

snelweg en kan er nergens over.

12
Dan gewoon van dorpje naar dorpje gefietst tot in Lompret,

waar ik een hotel geboekt heb.

13
Dat is een mooie fietsroute, maar wel de ene helling na de

andere, elk dorpje ligt daar op een heuvel.

14
Vrij vroeg in Lompret aangekomen, dat is een dorpje met

slechts enkele huizen (172 inwoners) maar wel een goed

15
hotel en restaurant.  Men heeft me verwittigd in het hotel om

vroeg te geen eten want anders risceer ik om geen plaats

16
meer te hebben.

Een goede raad, want ik kreeg nog een tafeltje langs de rivier

17
maar zag er daarna veel een half uur wachten en sommigen

zelfs wegrijden (nochtans telde ik daar 72 couvers, en telkens

18
een tafeltje vrij kwam, onmiddellijk opnieuw bezet, dus toch

maar dan 120 personen gegeten op een dinsdagavond).

19
Ik heb hun specialiteiten besteld, lekker was het wel en

veel ook.

20
Lompret



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 84 Totaal (km) : 807

00 Hoogte (m) : 165 Totaal (m) : 5313

30 Bruin brood

00 Ontbijt kaas,vlees, confituur, honing

30 Koffie / Yoghurt

00 Fietsen van Lompret

30 MIDDAGMAAL

00 Bezoek Chimay

30 Ciney Blonde

00 Nootjes

30 Ciney Brune

00

30

00

30 AVONDMAAL

00 Fietsen naar Charleroi

30 Cocktail "Mochito"

00 Siesta Mixed apero bord

30 Middagmaal Ribbetjes à volonté

00 Frieten en sla

30 Witte wijn / Rode wijn

00 Stadswandeling Dame Blanche

30 Koffie / Notenlikeur

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00 Avondmaal "Ribs House"

30 Avenue de l'Europe

Overnachting :

Woensdag 16 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Een flinke klim om te starten na het ontbijt.  Maar eens boven,

kom ik aan de Ravel en is het al veel vlakker tot in de stad

9
Chimay.  Mooi stadje, maar niet echt groot.

Vanaf Chimay is het een licht stijgend parcours tot aan de 

10
Samber.

Onderweg ben ik een fietser van Oudenaarde tegengekomen

11
en heel wat reisindrukken uitgewisseld (pas zijn tweede reis,

maar wil er wel meer doen zoals ik gedaan heb).

12
Fietsrit gaat dan verder langs de Samber, een mooi parcours

met overal de oude sluiscomplexen.

13
Maar dan ook fietsen tussen de oude vervallen industrie-

gebouwen van Charleroi (lelijk dus).  Charleroi stond vroeger

14
zelfs bekend als de lelijkste stad ter wereld, is nu al veel

mooier gemaakt.  Men is nog volop bezig aan verfraaiïng, er is

15
toch nog wel wat tijd nodig tot het af is.

Wat me wel opviel is de mooie stationsbuurt, waar dat in vele

16
andere steden dikwijls een verloederde buurt is.

17
De hotelkeuze in Charleroi is nog heel beperkt (duidelijk nog

geen toeristenstad) dus ik overnachtte als nummer 412 in

18
een Ibis hotel.

Maar later op de avond, toen Italië won in het EK voetbal,

19
was de hele stad in feestvreugde (duidelijk veel inwoners

met Italiaanse roots).

20
Charleroi



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 60 Totaal (km) : 887

00 Hoogte (m) : 119 Totaal (m) : 5432

30 Drinkyoghurt

00 Fietsen van Charleroi

30

00 Ontbijt

30 MIDDAGMAAL

00

30 De Samber Blanche de Namur

00 Nootjes

30

00 Bertinchamps Triple

30

00 Fietsen naar Namen

30 AVONDMAAL

00 Siesta

30 Middagmaal Bruschetta

00 Pasta alle vongole

30 Saltimbocca a la Romana

00 Stadswandeling Bruisend water

30

00

30

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Mijn makkelijkste fietsroute

Overnachting :

Donderdag 17 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Vandaag volgt de gemakkelijkste fietsroute van allemaal,

niet lang en volledig langs de Samber stroomafwaarts.

9
Daardoor ook wel een beetje eentonig tot in Floreffe, waar ik

al van ver de abdij zie, hoog op de rots.

10 Dan is het wel een mooi stuk fietsen tot in Namen, en hier

11
zie ik in de verte al de citadel verschijnen.

12
Vandaag verder rustig aan, eerst een paar lokale biertjes

eerst een Blanche de Namur van de dorst en daarna een

13
ander van de goesting.  Triple Bertinchamps (flesje van een

halve liter en 8% alcohol) heel lekker bier uit de streek, van

14
een hoevebrouwerij.

15
Ook hier veel halve Italianen, dus 's avonds ben ik eens

lekker en uitgebreid Italiaans gaan eten (3 van mijn lievelings-

16
gerechten uit de Italiaanse keuken).

17

18

19

20
Namur



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 14 Totaal (km) : 881

00 Hoogte (m) : 168 Totaal (m) : 5600

30 Fruitsap

00 Ontbijt Pistolets, omelet

30 Sirop de Liège / Koffie

00 Stadswandeling

30 MIDDAGMAAL

00

30 Citadel van Namen Houppe de Jambes

00 Knabbelkoekjes

30

00 Siesta Gauloise

30 Middagmaal Knabbelnootjes

00

30 AVONDMAAL

00

30 Griekse Meze

00 Stadsbezoek Lamskoteletten

30 Griekse Pasta en salade

00 Mokka

30

00 Blanche de Namur

30 Siesta

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Site Citadelle de Namur

Overnachting :

Vrijdag 18 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Geen grote inspanningen gepland vandaag, enkel één en

ander in de stad gaan bezoeken.  Mijn hotel is langs de Maas

9
in Jambes (dat is heen en terug toch al een afstand van 6 km

wandelen).

10
Eerst een bezoek aan de citadel van Namen gepland, die toch

wel heel anders is dan deze van Dinant.

11
Hier is het een groot complex waar je vrij kunt rondwandelen

en ondertussen wel een hoogteverschil van 200 meter

12
overbruggen.

Vanaf hier wel mooie uitzichten op de stad, op de Samber

13
en op de Maas.

14
Dan dorst lessen (28 à 30°C rond de middag) en behoefte

aan een lange pauze / siesta / middagmaal.  En dat kan in

15
de cafetaria van de citadel, op een gezellig pleintje onder de

parasols.

16 Nog een grote wandeling door de stad zelf met onder andere

17
een mooi groen park.

Onderweg zag ik een Grieks restaurant, en het was beslist

18
voor mijn avondmaal.

19
Nog een Blanche de Namur (licht en verfrissend biertje) als

slaapmutsje en tevens goed om de dorst te lessen.

20
Namur



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 86 Totaal (km) : 967

00 Hoogte (m) : 254 Totaal (m) : 5854

30 Fruitsap

00 Ontbijt Brood, kaas, hesp

30 Koffie / Platte kaas

00 Fietsen van Namen

30 MIDDAGMAAL

00

30 De Maas Drinkyoghurt

00

30 Val-Dieu Blonde

00 Middagmaal Koekjes en nootjes

30 La Chouffe

00

30 Fietsen naar Luik AVONDMAAL

00

30 Champignons Tunesien

00 Siesta Couscous Royal

30 (met lam, kip, rund)

00 Tunesische rode wijn

30 Stadsbezoek Thee

00

30

00

30

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00

30 Fietsen door de stad Luik

Overnachting :

Zaterdag 19 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Eerst naar de overkant van de Maas om mijn laatse fietsroute

te starten, de rivier volgen tot in Hoei, een zeer mooi stadja

9
met kasteel en een oud centrum.

Daarna al vlug in Tihange (met de 3 kerncentrales die bijna

10
industrieel erfgoed worden).

Vanaf hier is het af en toe eens van de Maas weg omwille van

11
de industrie en kleine haventjes, en dan is het telkens een

beetje klimmen tot in aan de Ourthe kom, waar die in de Maas

12
uitmondt.  De lus is rond, want dit is een punt waar ik bij de

start ook geweest ben.

13
Dan is het toch nog meer dan 5 km fietsen naar het centrum

van Luik.

Aan de rand van de stad is er nog veel (vuile) industrie,14

Na de siesta even door de stad gewandeld, en je ziet al

15

onmiddellijk dat hier een grote geschiedenis aanwezig is.

Dit is een heel belangrijke stad geweest in het verleden.

18

maar in het centrum zie je daar niets meer van.

19
Ik wou 's avonds wel eens Bulgaars gaan eten, maar volzet,

en dan heb ik voor een Tunesisch restaurant gekozen.

16

Nu is dit de grootste stad van Wallonië en de vierde grootste

van België.

17

20
In het stadsdeel Outrmeuse is veel keuze aan keukens.

Liège



DAGSCHEMA FIETSEN / WANDELEN NOTITIES

ONTBIJT Afstand (km) : 18 Totaal (km) : 985

00 Hoogte (m) : 17 Totaal (m) : 5871

30 Brood, koffie

00 Ontbijt Eitje, hesp, kaas

30 Yoghurt met honing

00

30 Stadsbezoek MIDDAGMAAL

00

30

00 Geen

30

00 Fietsen naar station Guillemins

30

00 Trein Luik-Gent

30 AVONDMAAL

00

30 Fietsen van Gent Sint-Pieters Ardense worst en Feta

00 naar Bachte-Maria-Leerne Droge Sherry

30 Carpaccio

00 met rucola en Parmesan

30 Rode wijn

00 Relaxen Mixed grill van vis

30 met spinazie

00 Witte wijn

30 Espresso

00 Avondmaal

30 HOOGTEPUNT VAN DE DAG

00 Architectuur 

30 Gare Guillemins

Overnachting :

Zondag 20 juni 2021 ARDENNEN

7

8
Stadsbezoek van de verschillende delen van Luik.

Overnachting was in Outremeuse, op de rechteroever van de

9
Maas.  Het grootste deel van de stad ligt op de linkeroever.

Liège is de grootste stad van Wallonië (vierde grootste van

10
België) en is ook een historisch belangrijke stad.

Veel mooie oude gebouwen, enkele spectaculaire nieuwe

11
gebouwen ook.  Alles wel mooi onderhouden.

12
Nu nog een korte fietsrit naar het station Guillemins (en dan

nog ééntje van Gent naar huis).

13 Eerst zie ik de Paradis-toren, een hoog glazen gebouw en

14
daar dichtbij dan het prachtige stationsgebouw Guillemins.

15
Met de fiets op de trein gaat ook hier vlot (wel speciale

begeleiding voor alle reizigers ten gevolge van Corona).

16 In Gent Sint-Pieters afstappen, nog 11 km fietsen en deze

17
reis zit er op.

Nu heb ik wel honger, dus maak ik wel een vrij uitgebreid

20
Thuis

18
avondmaal.

19


