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WALLONIË FIETSEN  

FAVORIETE 
 FIETSTOCHTEN

in Wallonië en de Ardennen
Nu 2016 in België verkozen is tot 
het Fietsjaar, moet je wel in het 
zadel gaan om iets van de schitte-
rende streek Wallonië te zien. Pak 
er meteen de Ardennen bij. 

Tekst: Karin Anema

De perfecte manier om Wallonië en de Arden-
nen te verkennen is op de fiets. Dankzij de 
vlakke Ravelroutes zijn die voor iedere fietser 
geschikt, terwijl meer fanatieke fietsers of 
mountainbikers aan hun trekken komen op 
de routes door het prachtige heuvelland-
schap.
Wallonië en de Ardennen hebben hard ge-
werkt aan langeafstandsroutes, fietsknoop-
punten, Ravelroutes (over een oud spoor of 
langs een rivier) en mountainbikeroutes. Ook 
de fietsfaciliteiten (verhuur e-bikes) en fiets-
vriendelijke accommodaties (Bienvenue Vélo 
– Fiets Welkom) zijn welkome extra’s voor 
fietsers. Hoogste tijd voor inspiratietips!

1. FIETS TERUG NAAR DE JAREN VAN 
DE VENNBAHN 
De Vennbahn, uitgeroepen tot de fietsroute 
van 2014, heeft in 2015 met de Vennbahn  
Plus een kers op de taart gekregen: 16 lussen 
langs de Vennbahn om het glooiende land-
schap nog sportiever te ontdekken. Met de 
wind in onze haren suizen we naar beneden 
door de Oostkantons. Even later peddelen  
we rustig omhoog langs het grote natuurge-
bied de Hoge Venen tot aan Signal de Botrange, 
het hoogste punt (694 meter) van België, 
waarna we de tocht voortzetten door een 
 afwisselend landschap van wouden, graanvel-
den,  hooiweiden en ruisende beken. De Rur, Vennbahn ©eastbelgium.com



54 | ANWB Special Fietsen 2016 ANWB Special Fietsen 2016 | 55

WALLONIË FIETSEN    WALLONIË FIETSEN

de Amblève en de Our: wat zijn ze idyllisch. 
Nu eens fietsen we door Franstalig gebied, 
dan weer door Duitstalig. Na de inspanningen 
van de fietslussen van de Vennbahn Plus 
 komen we vanzelf op de vlakke Vennbahn, 
het 125 km lange fietspad over een oude 
spoorbaan. Onderweg liggen oude stationne-
tjes en locomotieven, en mooie stadjes zoals 
Malmedy en Eupen. In Montenau maken we 
een stop bij het bedrijf dat de traditionele 
Montenau Schincken (Ardenner ham) maakt. 
Het pekelen, het wekenlange rijpen en het 
roken van de ham met jeneverbessen en beu-
kenhout – het hele ambacht is een reis terug 
in de tijd. Wie het optimale uit de Oostkanton 
wil halen, doet zowel de Vennbahn als de 
Vennbahn Plus. Bijkomend pluspunt is dat de 
Vennbahn aansluit op de Ravelroutes naar 
Houffalize en Bastogne. 
De accommodaties zijn helemaal ingespeeld 
op fietsers: met verhuur van e-bikes; met 
 opladers voor de accu; met gastronomische 
3-gangen diners en een goed bed. 

2. ONTDEK HET LIEFLIJKE 
 PICARDISCH WALLONIË
Bij de historische stad Tournai (Doornik), ten 
zuidwesten van Brussel, kwam recent een 
nieuw knooppunten-netwerk gereed met 

maar liefst 1600 km fietspad. De streek werd 
vorig jaar al ontdekt door redacteuren van de 
ANWB en van het TV programma Go Cy-
cling. Ze waren enthousiast over deze zacht 
glooiende streek met gezellige stadjes zoals 
Ath en Enghien. Ineens stonden ze voor het 
nog altijd bewoonde kasteel van Beloeil met 
een tuin die Versailles-waardig is en stapten 
ze vervolgens af bij het middeleeuwse hospi-
taal Notre dame à la Rose (Gasthuis On-
ze-Lieve-Vrouw met de Roos). De grootste 
verrassing was het onvergelijkbare Pairi Dai-
za: ja, een dierentuin, ja, een Chinese tuin, ja, 
een Boeddhistische tempel en ja, 2 reuzen-
panda’s. 
Bovendien is er het netwerk Wapi Nature dat 
tijdens de Fiets&Wandelbeurs kandidaat was 
voor de fietsroute van 2016. Om dit netwerk 
te verkennen, kun je het beste de fraaie, oude 
stad Tournai (Doornik) als uitvalsbasis nemen. 

De stad ligt aan de Schelde en heeft een mooi 
Grand Place. 

3. PROEF DE CULTUUR VAN DORPJES 
IN DE FAMENNE
De ‘Famenne à vélo’ beslaat 350 km fietspad 
in de Famenne en omvat knooppunten en 
vlakke Ravelroutes. Je fietst door lieflijke 
dorpjes, zoals Chardeneux en Durbuy, in een 
fraaie streek. Favoriete pauzemomenten zijn 
hier: het Domein van de Grotten van Han en 
het kasteel van Lavaux-Sainte-Anne. Het 
dorpje Wéris met hunebedden en manshoge 
menhirs is een aangename verrassing. Geniet 
na zo’n actieve fietsdag na op de terrassen in 
Marche-en-Famenne, Rochefort of Durbuy. 

4. ONTDEK LUIK EN MONS VANUIT 
HET ZADEL
Bij het futuristische station Liège-Guillemins, 

Je fietst 
door liefli jke 
dorpjes

Oude loc op de Vennbahn  ©eastbelgium.com

Fiets dwars door de natuur op de Vennbahn ©Karin Anema

Belfort en Grand Place Tournai ©www.wapinature.be Coralie Cardon Belfort en Grand Place Tournai ©www.wapinature.be Coralie Cardon

Een bos onderweg in Picardisch Wallonië ©www.wapinature.be Coralie Cardon

Het terras van Brasserie Bellevaux bij Malmedy ©Karin AnemaKleinste stadje Durbuy ©WBT Bruno d’Alimonte
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ontworpen door architect Calatrava, pikken 
we een fiets op. De populaire studentenstad 
Luik kan zich meten met andere uitstekende 
fietssteden. Fijnste fietsroute: langs de Maas 
en stap af voor een bezoek aan het nieuwe La 
Boverie museum. Als je je fiets weer aflevert, 
bezoek dan vooral de Dalí-expositie (www.
expodali.be) in het station.
Ook de hippe culturele hoofdstad Mons (Ber-
gen) heeft tegenwoordig fietsroutes, onder an-
dere in de voetsporen van Vincent van Gogh. 
Fijnste pauzes: het historische centrum, de 
Grand Place en vijf nieuwe musea. In diverse 
Waalse cultuursteden zijn fietsen te huur.

5. TOER OP DE FIETS LANGS DE MAAS
Langs de Maas is hard gewerkt aan een fiets-
route. Bij het station van de elegante en histo-
rische stad Namen, centraal op de route, zijn 

ZIE VOOR ROUTES: 
WWW.BELGIE-TOERISME.NL EN  
INFORMATIE@BELGIE-TOERISME.NL.
Er zijn tevens twee gidsen te downloaden 
met 24 en 45 fietsroutes en de Ravel- 
kaarten zijn hier verkrijgbaar.

fietsen te huur. Verken eerst het rijke cultuur-
aanbod van de stad, zoals de Citadel en het 
Ropsmuseum. Vanuit de stad kun je vervol-
gens langs de Maas en de Samber mooie 
tochten maken richting Dinant, Luik en 
 Charleroi. Favoriete pauzes: de kasteeltuinen 
van Annevoie en de abdij van Maredsous in 
de vallei van de Molignée met heerlijk abdij-
brood, abdijkaas en abdijbier. En wie nog niet 
genoeg energie kwijt is, kan zijn hart ophalen 
bij Dinant Evasion om te kajakken en te 
mountainbiken.

6. OP DE FIETS DWARS DOOR DE 
 ARDENNEN
Slechts 3 uur rijden vanaf Utrecht ben je in 
het hart van de Ardennen. Snelstromende ri-
viertjes, weidse panorama’s, machtige bossen, 
en Belgisch bier in een typisch Ardens dorpje, 

zoals Saint-Hubert. Je vindt het allemaal op 
de lange afstandsroute van 153 km, de 
Transardennaise, onderdeel van de Grande 
Traversée des Ardennes. De route is geschikt 
voor wandelaars, fietsers, e-bikers, mountain-
bikers en zelfs ruiters. Andere bekende rou-
tes, zoals de Escapardenne die start in 
La-Roche-en-Ardenne, sluiten aan op de 
Transardennaise. 

7. ONTDEK ORCHIDEEËN IN DE 
VIROINVAL 
In het zuiden van België, tegen de Franse 
grens aan, wacht de vallei van de Viroin en 
van de Semois op rustzoekers. Hier is alom 
natuur, afgewisseld met stille, natuurstenen 
dorpjes in het groen. Je kunt de Ravel afwis-
selen met wandelen of fietsen in een natuur-
park vol bloeiende orchideeën. 
Tussen Vresse en Bouillon en tussen Couvin 
en Treignes liggen vele bewegwijzerde rou-
tes. Bij het Maison du Tourisme krijg je alle 
informatie. En in veel dorpscentra vind je 
overzichtskaarten. De Semois biedt schitte-
rende panorama’s in alle stilte. Kom daar eens 
om in de drukke Randstad. 
Favoriete route: fiets naar het canyon-achtige 
landschap van Fondry des Chiens. Dwars 
door de Viroinval loopt een voor België unie-
ke kalklaag. Door de tijd heen heeft het re-
genwater dit gesteente opgelost en 
gemodelleerd in de huidige rotsformaties.
Onderweg kom je van alles tegen, zoals het 
Stoomtreinmuseum in het oude station van 
Treignes, waarvandaan je met een stoomloco-
motief naar Mariembourg kunt; in Dourbes 
kun je klimmen en kajakken, onder de top 
van de ruïnes van het kasteel Hauteroche. 
In de zomer vind je hier volop vides greniers 
of brocantes. Als we tenslotte in Olloy-sur-
Viroin remmen voor een conducteur die zijn 
stopbord omhoog houdt om een fluitende 
trein te laten passeren, is het alsof we in een 
vervlogen tijdperk terecht zijn gekomen. 
In de streek ligt ook het grootste merengebied 
van België: Les Lacs de l’Eau d’Heure met on-
der andere luxe vakantiehuizen. Deze meren 
sluiten naadloos aan bij het 350 km lange fiet-
snetwerk van Chimay. •

Hier is
overal natuur, 
afgewisseld 

met dorpjes in 
het groen

Mountainbiken kan ook in de Ardennen © Karin Anema 

Dorpje Ardennen © Karin Anema 

Abdij van Aulne op Ravelroute ©WBT David Samyn

Kasteel Reinhardstein ©WBT Denis Erroyaux
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LES AUBERGES DE 
 JEUNESSE: SLIMME LOGIES 
De vzw Les Auberges de Jeunesse telt 
9 locaties in Brussel en Wallonië. Deze 
jeugdherbergen zijn comfortabel en ge-
zellig en staan garant voor een ge-
slaagd verblijf. Ze vormen een ideale 
tussenstop voor wandelaars en fiet-
sers. Alle herbergen dragen het label 
‘Fiets welkom’ en beschikken over 
voorzieningen voor het stallen en on-
derhouden van fietsen. Tevens is er een 
cateringservice die hoofdzakelijk plaat-
selijke producten aanbiedt. 
info@lesaubergesdejeunesse.be
www.lesaubergesdejeunesse.be 

VALLÉE DE POIX: NATUUR IN 
HART VAN DE ARDENNEN
Vlakbij Saint-Hubert, de Europese 
hoofdstad van de Jacht en de Natuur, 
verwelkomen Aude en Lorraine Piette 
en het hele team van Le Val de Poix 
 Hotel de hotelgasten in het hart van de 
Ardennen. Maak kennis met de ge-
neugten van de natuur en de smaak 
van streekproducten in een huiselijk, 
gezellig en eigentijds hotel. Heel een-
voudig bereikbaar via de E411 Brus-
sel-Luxemburg, afrit 24 of het station 
van Poix-St-Hubert. Het hotel beschikt 
over 42 comfortabele kamers en ver-
welkomt regelmatig groepsreizen en 
seminars maar ook gezinnen, vrien-
dengroepen of natuurliefhebbers op 
zoek naar ontspanning en welzijn in de 
gezonde buitenlucht.
info@levaldepoix.com
www.levaldepoix.com

DE NAAMSE ARDENNEN: 
100% ACTIEF FIETSEN
De Naamse Ardennen liggen in het ui-
terste zuiden van de provincie Namen, 
in het hart van een ongerepte groene 
en rustige streek. De vallei van de 
Houille, de kronkelende Semois en de 
pittige heuvels zijn een paradijs voor 
fietsers en wandelaars. Er zijn tal van 
verblijfsmogelijkheden en ook de regio-
nale gastronomie laat je niet onbe-
roerd. Actief genieten in de natuur gaat 
hier perfect samen met smullen en 
onthaasten langs de rivieren.
tourisme.vresse@skynet.be
www.ardenne-namuroise.be

BELGISCH LUXEMBURG: 
 ONTDEK DEZE NATUURLIJKE 
STREEK 
Verken de streek Belgisch Luxemburg 
met z’n heuvels, vergezichten en ver-
stopte valleien met de riviertjes 
Ourthe, Semois en Lesse. Belgisch 
Luxemburg heeft de fietser veel te 
 bieden: van een fietstocht met het hele 
gezin op de RAVeL-routes tot tochten 
voor racefietsers en mountainbikers 
over de mythische heuvels en door de 
bossen van Houffalize en La-Roche- 
en-Ardenne. 
info@ftlb.be
www.luxembourg-belge.be 

FIETSEN IN DE  
PROVINCIE LUIK
Ontdek en download de 
nieuwe RAVeL kaart van de 
provincie Luik met 13 RA-
VeL routes of koop online 
voor € 13,90 + portokosten 
de nieuwe topo-gids ‘Fiet-
sen in de provincie Luik’ 
met 20 prachtige fiets-
rondjes van 13 tot 40 kilo-
meter. Elke route staat op 4 pagina’s, 
inclusief toeristische informatie, een 
kaart, mooie plekjes en informatie over 
de gastronomie, accommodaties en 
fietsverhuuradressen. 
http://bit.ly/ouftiwebwinkel
www.liegetourisme.be

HEERLIJK FIETSEN IN 
 PICARDISCH WALLONIË 
Op slechts een uur ten zuiden van 
Brussel bieden de gloednieuwe 
fietsknooppunten in Picardisch Wallo-
nië maar liefst 1600 kilometer fiets-
routes. Het fietsnetwerk is geschikt 
voor ieder type fietser en het prachtige 
landschap van de Wapi met z’n autovri-
je paden en landelijke weggetjes roept 
onmiddellijk een vakantiegevoel op. Het 
Maison du Tourisme biedt ‘Bienvenue 
vélo’ arrangementen en thematische 
routes aan. De routes zijn gratis te 
downloaden en de 2 fietskaarten en to-
pogids van het netwerk zijn online te 
bestellen  (Wapishop.be).
info@wapinature.be
www.wapinature.be

GO-FIETSEN IN DE  
OOSTKANTONS
De indrukwekkende natuur en de inves-
tering in fietsprojecten als de Vennbahn 
en het fietsnetwerk Velotour staan in de 
Oostkantons garant voor een fantasti-
sche fietsbeleving. Pak het magazine 
GO-Fietsen er bij en plan een verblijf of 

korte trip per fiets. 
Reportages met 
kaarten en beeld-
materiaal, arrange-
menten, insi-
der-tips en 
internetlinks dra-
gen bij tot een idea-
le vakantievoorbe-
reiding. Alle 
fietsinformatie in 
één oogopslag.

info@eastbelgium.com
www.eastbelgium.com

FIETS- EN WANDELPADEN 
BIJ DE VOORDEUR

Hoe ziet jouw va-
kantie er uit? In 
een groen kader, 
in het hartje van 
een vallei of aan 
de oever van een 
rivier? Wat te 
denken van een 
mooie boswan-
deling, een trek-
tocht door na-

tuurpark de Hoge Venen, een fietsroute 
over de gloednieuwe RAVeL of een 
mountaintrack door het bos? Daar-
naast wil je de keuze hebben uit tal van 
activiteiten en voorzieningen zoals 
zwemmen, hammam, jacuzzi, tennis, 
squash, minigolf, petanque, fietsver-
huur en kegelbaan. En sluit de dag af 
met een heerlijke maaltijd in een ge-
zellige brasserie. Geniet van de charme 
van een cottage of het comfort in een 
hotel bij Val d’Arimont Hotel-Resort***.
info@val-arimont.be
www.val-arimont.be
www.facebook.com/valarimont

ONTDEK DE REGIO  
MONS PER FIETS
Wie een roadbook koopt bij de visitMons 
winkel (Grand-Place 22, B-7000 Mons) 
is verzekerd van vakantieplezier en 15 
fietsroutes. Vervolgens download je de 
app visitMons en krijg je de beschikking 
over nog meer interactieve routes. Fiets 
in het spoor van de beroemde schilder 
Vincent van Gogh of de dichter Emile 
Verhaeren. Geniet onderweg van de vele 
‘Fiets Welkom’ adresjes. Een fiets huren 
behoort ook tot de mogelijkheden, visit-
Mons heeft fietsen  en e-bikes klaar 
staan.
info.tourisme@ville.mons.be
www.visitMons.be

VALLÉES DES EAUX VIVES: DE 
POORT VAN DE ARDENNEN 
De charmedorpen Cerfontaine, Couvin, 
Doische, Philippeville, Viroinval en Wal-
court liggen in het zuiden van België, 
vlakbij de grens met Frankrijk en wor-
den omringd door een ongekend rijke 
natuur. Zij liggen te midden van een 
netwerk met fietsknooppunten, beweg-
wijzerde wandelingen (meer dan 1000 
km) en RAVeL-fietsroutes. De accom-
modaties, attracties en restaurants 
met het label ‘Bienvenue Vélo - Fiets 
Welkom’ zijn er hier helemaal op ge-
richt om de fietsende bezoeker goed te 
ontvangen. 
info@valleesdeseauxvives.be  
www.valleesdeseauxvives.be 

OP AVONTUUR IN DINANT
Dinant Evasion nodigt de toerist uit voor 
heerlijke fietstochten op de RAVel-rou-
te in de valleien van de Lesse en de 
Maas. Geniet op bootjes zonder vaar-
bewijs tussen Dinant en het dorpje 
 Anseremme of vaar mee naar Freyr  
en Waulsort op het zonnige dek van Le 
Copère. Echte sportievelingen kiezen 
voor een kajaktocht op de Lesse over 
een afstand van 12 of 21 kilometer, een 
klimtocht over de rotsen of een tou-
wenparcours tussen de bomen. Het 
avontuur roept.
info@dinant-evasion.be 
www.dinant-evasion.be

IN 2016 ALLEMAAL OP  
DE FIETS IN DE PROVINCIE 
NAMEN
De provincie Namen, het Land van de 
Valleien,  heeft een aantrekkelijk, geva-
rieerd fietsaanbod. Zoals de Maasfiets-
route (155 km), de eerste lange-af-
standsfietsroute in Wallonië of de 
fraaie lange-afstandtochten Eurovelo 3 
Saint-Jacques de Compostelle en Euro-
velo 5 Via Romea Francigena, die beiden 
de provincie Namen doorkruisen. Ook 
zijn er routes voor gezinnen, een 
knooppuntennetwerk in het Land van 
Famenne, dat zich uitstrekt richting de 
Maas en de Samber en grensover-
schrijdende routes tussen België en de 
Franse Ardennen.
tourisme@ftpn.be
www.paysdesvallees.be

FIETSEN IN DE BELGISCHE    ARDENNEN EN WALLONIË
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