
Vlak fietsen in de Ardennen en in Wallonië

Ja, het kan!

Kristien Hansebout i.s.m. Wallonië België Toerisme



🚲 We zoeken het dikwijls verweg… 

en vergeten de schoonheid in eigen land.

🚲 Kortbij-vakanties zijn ontspannend…

🚲 Een vleugje sportiviteit is meegenomen…

Fietsen in Wallonië



2020 is in Wallonië het themajaar ‘natuur’
En wat is er heerlijker dan fietsen door de mooiste natuurplekjes van Wallonië?
Naast de natuurbeleving geniet je natuurlijk ook van: 
- De rust en de stilte  
- Charmante steden en dorpen
- Authentieke kastelen
- Leuke terrasjes en cafés

De rode draad van deze presentatie is ‘Vlak fietsen door Wallonië’

Op de fiets genieten van de natuur



• Kristien Hansebout
• ‘parkoersbouwer’ 
• Rustzoeker & fietsliefhebber
• Altijd op zoek naar geheime plekjes 
• Wallonië-freak 
• Als journaliste actief voor:

- Wallonië Wenkt
- ’VAB Magazine’
- ‘Fietsen moet kunnen’
- Nest

Wie ben ik ? Wat drijft mij? 



Ik doe veel vertalingen:
- Brochure ‘Fietstochten langs Unesco Werelderfgoed’. 
11 etappes langs de mooiste werelderfgoed pareltjes. Gratis te downloaden!

- Website RAVeL
- Stedenbrochures Wallonië



• Ik organiseer ook fietstochten en groepsreizen in Wallonië



• Ik heb meegewerkt aan het ‘Groot fietsboek Ardennen’



• Ik ben auteur van het boek ’Vlak fietsen 
in de Ardennen en Wallonië’



Hoe kwam ik er toe om dit boek te schrijven ?



In het begin was er…
Een klein meisje achterop de fiets van de grote zus…



Een meisje dat de koersfiets van een vriendje inpikte



Een meisje, bezeten door kaarten… 
“Waar zijn we?"
“Waar gaan we naar toe?”



Toen kwam eindelijk die langverwachte koersfiets 



En later kwam de liefde voor Wallonië…



🚲 Er zijn 4 grote lussen, verspreid over Wallonië. 

🚲 Elke lus is onderverdeeld in dagtrajecten.

🚲 In totaal zijn er 13 routes met aparte kaarten
en GPS-tracks.

🚲 Je kan ze dus op je GPS of smartphone volgen.

Klaar voor vertrek?  

En nu over naar het boek…



Lus 1: Provincie Luik (Hoge venen en het Land van Herve)  





Een paar onvergetelijke plekjes tijdens lus 1





Traject 1: fietsen langs de Ourthe  

• Autovrije paden,
• Charmant en rustig
• Met een vleugje mystiek…



Fietsen langs de Ourthe is heerlijk!

• De bomen zorgen
voor wat schaduw

• Je passeert pittoreske 
dorpen, zoals Esneux 
en Poulseur. Leuk voor
een stop.



De romantiek van het kanaal van de Ourthe

Dit megaproject uit begin van de
19e eeuw moest de Maas met
de Rijn verbinden. De Belgische
Revolutie en de gigantische 
kostprijs staken er een stokje
voor. Kleine sluisjes en idyllische
sluiswachtershuisjes. De ideale
plek voor romantici!





De nostalgie van het stationnetje van Rivage



Stavelot heeft enkele pareltjes 

In de voormalige Benedictijnenabdij (7e eeuw) zijn 3 boeiende musea ondergebracht…



3 boeiende musea onder 1 dak

•  Historische museum van het 

Prinsdom van Stavelot-Malmedy

• Museum Guillaume Appolinaire 

•  Museum van het racecircuit van 

Spa-Francorchamps



Heerlijk logeren in Stavelot 

Hôtel Dufays is een klein charmant hotel in het centrum van Stavelot in een gebouw uit 
het einde van de 18e eeuw. ’s Morgens geniet je er van een royaal ontbijt met zicht op de 
tuin. 





Traject 2: op de L45 en de L48 (Vennbahn)

Je fietst verder vanuit Stavelot of Malmedy naar Waimes op de L45.

Dankzij deze spoorlijn kwamen de leerlooierijen en papierfabrieken in Malmedy tot bloei. 



Door de Hoge Venen

In Waimes bereik je de Vennbahn. Via Sourbrodt en Monschau rijd je naar Raeren. 

Meer dan 5.000 hectare natuur! De laatste echte wildernis van België  



Even door Duitsland (Monschau, Konzen en Lammersdorf)



Kasteel van Raeren 

• Romantische waterburcht 

uit de 14e eeuw. 

• Pottenbakkerijmuseum





Traject 3: Van Raeren naar Hombourg

• Een schilderachtig

verbindingsstuk



Traject 3: Het Land van Herve (RAVeL L38)

• Prachtige landschappen,

• Weiden en boomgaarden,

• Lekkernijen, zoals ciders,

ambachtelijke stropen, 

en honing.



Het oude station van Hombourg

• Tijdens WOII deel van Deutsche 

Reichsbahn. 

• Sinds 1958 in onbruik.

• Verroeste treintoestellen bleven

staan en vormen een 

indrukwekkend decor.



Abdij van Val-Dieu

• De Cisterciënzerabdij van Val-Dieu is een ommetje waard!

• Er is ook een brouwerij en een prachtige beeldentuin, een oase van rust. 

• ‘Le Casse-Croûte’ is een sympathieke ‘Bistrot de terroir’



Luik, een verrassend fietsvriendelijke stad

De ‘Vurige Stede’ onderging een echte metamorfose. 



Luik, historische gebouwen en moderne architectuur

Station Luik Guillemin



Charmante buurten en indrukwekkende trappen 

• Trappen van de Montagne de Bueren. 

• Charmante buurten



La Boverie

Museum van Schone Kunsten, gebouwd werd voor de Wereldtentoonstelling van 1905



La Boverie

Er loopt tot begin mei een bijzondere tentoonstelling: 

Hyperrealism Sculpture. Ceci n'est pas un corps

https://expo-corps.be/?lang=nl


Lus 2: Ten zuiden van Samber en Maas





Een paar onvergetelijke plekjes tijdens lus 2





Traject 1: RAVeL van de Maas > Dinant

• Citadel

• Adolphe Sax

• Museum Leffe

• Grottencomplex

‘Merveilleuse’



• In het oud slotklooster voor dominicanenzusters  

© Photo - Marc Verpoorten 

Interactief Leffemuseum



© Photo - Marc Verpoorten 

De heropleving van Dinant



Nieuwe ‘promenade’ met terrasjes



Indrukwekkend oorlogsmonument



Traject 1: Kasteel en tuin van Freÿr

• Eeuwenoude

appelsienenbomen



Traject 1: Waulsort, prachtig ‘Belle Epoque’-dorp

• Charmante villa’s en hotels

• Oudste overzetbootje van

Wallonië

• Hier verander je van oever



Traject 1: Waulsort, overzetbootje 

• Oudste manueel 

overzetbootje van

Wallonië (en gratis!)



Traject 1: Waulsort - overzetbootje



Langs de Maas fiets je op de tonen van het water



• Je verandert terug van oever
• De prachtige abdijkerk springt in het oog 

© Photo - Marc Verpoorten 

Hastière-par-dela en Hastière-Lavaux



• Na Hastière-Lavaux kom je op de voormalige spoorlijn 156  

© Photo - Marc Verpoorten 

Vanaf Hermeton: L 156



RAVeL L156 richting Mariembourg

• Je komt in 

Mariembourg aan

het oude station



Facultatief: ritje met de stoomtrein

• Stroomtrein naar 

de Vallei van de Viroin

(soms kan de fiets

mee)



Lompret, één van de mooiste dorpjes van Wallonië 

• Aan een meander van de

Eau Blanche

• Authentiek restaurant

L’Eau Blanche



Traject 1: aankomst in Chimay, de Prinsenstad

• Mooie Collegiale kerk 

• Kasteel van de Prinsen van Chimay 



Chimay, leuke B&B

• Le Petit Chapitre





Traject 2: Van Thuin naar Lacs de l’Eau d’Heure (L109/2) 

• Door de Laars van Henegouwen, eerst door de bossen, dan door open velden

• Op de grens van Henegouwen en Namen



Route des Lacs 

• Grootste merencomplex van België met 70 km oevers



Route des Lacs 

• Heerlijk fietsen langs de oevers



Facultatief bezoek aan de buik van de stuwdam

• Indrukwekkend bezoek aan de ondergrondse gangen van de stuwdam



Via de RAVeL2 richting Thuin



Aankomst in Thuin, de stad van de hangende tuinen

• Hangende tuinen

• Middeleeuwse omwalling 

• Belfort (UNESCO)

.



Thuin, museum Vicinal

• Vicinal, nostalgisch museum met oude tram- en treinstellen 





Traject 3: De weelderige RAVeL van de Samber



Cisterciënzerabdij van Aulne

• Mystieke abdij met een eigen bier en een leuk café/restaurant in de kelders 



Een stukje industriële archeologie in Charleroi



Charleroi heeft een rauwe en troosteloze kant…

• Wie de tijd neemt, ontdekt achter de roestige facades interessante plekjes!



… maar evenzeer verborgen pareltjes

• Bakermat van het stripverhaal, museum van de fotografie, Passage de la Bourse



Hippe plekken 

• Manufacture Urbaine is een nieuw concept. Er wordt bier gebrouwen, brood gebakken,…

• The Rockerill

• Street Art



… en 4 UNESCO-pluimen op de hoed! 

• Belfort
• Klokkentoren
• ‘Bois du Cazier’ 
• Marsen ‘Tussen Samber 

en Maas’  





• Je verlaat Charleroi via de Samber richting Châtelet
• In Tamines verlaat je de Samber. Via Falisolle kom je in Fosses-la-Ville
• Je passeert het Meer van Bambois en RAVeL met info over Félicien Rops

© Photo - Marc Verpoorten 

Traject 4: van Charleroi naar Dinant



• Route tussen rotswanden, over viadukten & door tunnels. 
• Een van de mooiste fietsroutes van België

© Photo - Marc Verpoorten 

Traject 4: Vallei van de Molignée (Lijn 150)



• Minuscuul dorp met lieflijke straatjes, kalkstenen huisjes, heuvel van Ranzinelle. 

• Geklasseerde kerk, tiendenschuur en pastorie (17e eeuw).

© Photo - Marc Verpoorten 

Sosoye, een van de mooiste dorpjes van Wallonië



© Photo - Marc Verpoorten 

Je fietst naast de railbikes of draisines



© Photo - Marc Verpoorten 

• De abdij is een oase van rust. Nonnetjes hebben er een kleine winkel. 

• De abdij van Maredsous is vlakbij. Hier kan je bier en kaas degusteren. 

Maredret, kunstenaarsdorp met abdij



© Photo - Marc Verpoorten Foto S. Wittenbol



Traject 4: Ruïnes van Montaigle (14e Eeuw)

• Opgetrokken door de familie Dampierre  

• Geplunderd, platgebrand, verlaten…



Over naar onze reporter ter plaatse…



Traject 4: Bouvignes, niet te missen parel!

Bouvignes is de ’kleine buur’ van Dinant

• Je snuift de Middeleeuwen op

• Ooit 250 koperslagers en een eigen militie

• Kleine steegjes en een betoverend plein 



Bouvignes, ruïne van Crèvecoeur

• Legende ‘Les trois dames de Crèvecoeur’ 



© Photo - Marc Verpoorten 

Maison Espagnole, museum van de Maas



• Heerlijk restaurantje: ‘Les Mougneûs d'as’ (= de lookfretters)

© Photo - Marc Verpoorten 

‘Les Mougneûs d’As’, Bouvignes



Lus 3: Van Waals-Brabant naar de Condroz (en terug)





Een paar onvergetelijke plekjes tijdens lus 3





Traject 1: Landen > Hoei (de groene RAVeL L127)

•Fietsen door Waals-Brabant is heel ontspannend: eindeloze landschappen



Traject 1: Landen > Hoei

• Charmante witte dorpjes en mooie vierkantshoeves typeren de streek.



Traject 1: Aankomst aan Hoei 

• Hoei, minder bekende stad aan de Maas, met een indrukwekkend fort op de heuvel



Traject 1: Le Vieux Huy (‘het oude Hoei’)

• Flaneer zeker eens door de historische wijk, die dateert uit de 13e en 14e eeuw. 



Traject 1: Collegiale kerk met schatkamer

Collegiale kerk:

• gotische stijl 

• prachtig rozetvenster

• schatkamer met schrijnen (12e-13e E) 





Traject 2: Vallei van de Hoyoux, nostalgie troef!

Je verlaat Hoei via de RAVeL 126 en de Hoyoux: 

• Piepklein riviertje 

• 5 eeuwen lang bloeiende nijverheid



Traject 2: Hoyoux, industriële archeologie?

• Ooit 40 fabrieken (papierindustrie, steengroeven,…)

• Een RAVeL met oude, vervallen stationnetjes



Traject 2: RAVeL 126

De weg splitst zich op:

• Drukke N641

• Bospad

Tip: volg het bospad!



Traject 2: aankomst aan Kasteel van Modave

• Gebouwd in de middeleeuwen – in de 17e eeuw deels verwoest
• Weelderig interieur
• Uniek hydraulisch rad dat model stond voor machine van Marly (Seine)



Traject 2: over naar onze reporter ter plaatse



Traject 2: dwars door de Condroz  

• Typische dorpjes (Clavier, 

Les Avins,Hamois)

• Eindeloze landschappen



Traject 2: dwars door de Condroz  



Traject 2: Ciney

• De ‘grootste beestenmarkt van Europa’ 

• Op de markt is er een mooie kiosk





Traject 3: Ciney naar Leffe

Je fietst via Thynes, Sovet én het

riviertje de Leffe naar de Abdij van

Leffe, vlakbij Dinant.



Traject 3: Vallei van de Leffe

• Deze vallei is quasi verlaten en ronduit schitterend! Je daalt langzaam af naar de Maas.



Traject 3: Restaurant Le Confessionnal

• Tegenover de abdij van Leffe: heerlijke streekgerechten in een knus en nostalgisch interieur.



Traject 3: Ruïne van Poilvache

• Grootste middeleeuwse vesting in de Maasvallei

• Ooit rechterlijke macht over 58 leendistricten en eigen munt. 



Traject 3: aankomst in Namen

• Pittoreske stad met leuke winkels, cafés, terrasjes. 

• Architecturale pareltjes, zoals het theater, het belfort en het archeologisch museum



• De stad van de slakken en de ‘Namourette’ 

• Voor kunstliefhebbers is het museum van kunstenaar Félicien Rops niet te missen!

Traject 3: Namen, hoofdstad van Wallonië



Bezoek de ondergrondse gangen van de Citadel

• Onder de Citadel liggen 7 km ondergrondse gangen 

• Napoleon noemde ze ooit de ‘termietenheuvel van Europa’



Foto L. Gennard

Traject 3: Namen, hoofdstad van Wallonië

• Tip: parfumerie/atelier Guy Delforge en bezoekerscentrum Terra Nova  



De kerk waar men water omtovert in bier

• In Malonne, vlakbij Namen, werd de oude Piroykerk omgetoverd tot een kleine brouwerij, 

Brasserie du Clocher. 





Traject 4: Namen > Landen (L 142 en L 147)



Al snel terug in Waals-Brabant…



Rechte én rustige wegen



Door Brabants Haspengouw

Via Eghezée naar  Ramillies. 

• Kruispunt van spoorlijn  
142 (Tienen - Namen) 
en 147 (Landen - Gembloux).  

• Je ruilt Lijn 142 voor Lijn 147
in Ramillies



Rustgevende plekjes in Waals-Brabant

• Vierkantsboerderijen… 

• Witte kapelletjes…

• Eindeloze landschappen…

• Dé graanschuur van 

België



Vallei van de Kleine Gete

• In Orp-le-Petit en

Orp-le-Grand kom je in de 

vallei van de Kleine Gete

• Kleurrijke kastelen. 



Logeren in een station of in een treinwagon (Racour)

• Op de taalgrens,

• Slapen in een wagon of in de oude barak van de spoorwegarbeiders (nu een trekkershut) 



Lus 4: door het zwarte en het witte land





Een paar onvergetelijke plekjes tijdens lus 4





Traject 1 : Start in Doornik

• Je start aan de Pont des Trous



Traject 1 : Start in Doornik

• Zo zal de brug er in de toekomst uitzien (2021?)



Doornik, een van de oudste steden van België

• Belfort: UNESCO werelderfgoed (je kan het beklimmen: 257 treden) 

• Grote Markt en de Lakenhal 

• Museum voor Schone Kunsten

(ontworpen door Horta)



Indrukwekkende OLV-kathedraal

• Vijf klokkentorens

• Romaanse middenbeuk en dwarsbeuk 

• Gotisch koor   

• Groter dan de Notre Dame in Parijs

• UNESCO werelderfgoed

Dennis Erroyaux



Traject 1 : La Chambre du Couvent, B&B in Doornik

• B&B in een oud redemptoristenklooster, aan een kade van de Schelde. 



RAVeL van de Schelde  

• Je verlaat Doornik via de Schelde 



Kalkovens van Antoing: het witte land

• Stille getuigen van industriële activiteit op einde 19e en begin 20e eeuw

• Dé streek van cement en kalk

Coralie Cardon 



Kasteel van Antoing

• Privé-residentie van de prinsen van Ligne

• Uit de 12e eeuw (herbouwd in 19e eeuw)



Grand Large Péronnes

• Meer van 45 ha. 

• Samenvloeiing Schelde & kanaal 

Nimy-Blaton-Péronnes

• Doel: waterpeil tussen kanaal & Schelde 

regelen



Imposante sluizen

• Twee sluizen konden hoogteverschil van 18 m tussen rivier en kanaal overbruggen.



Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes



Kanaal Nimy-Blaton-Péronnes = RAVeL 1

• Het is er heerlijk rustig!



Voorrang aan vissers (en ganzen)



Ommetje 1: Bon Secours en Plaines de l’Escaut

• In Péruwelz kan je een ommetje van 6,5 km maken. Bon Secours ligt op een heuvel. 

• Met zijn OLV Basiliek is hét Scherpenheuvel van Wallonië



Plaines de l’Escaut (Natuurpark Scheldevlaktes)

• Informatiecentrum aan uitgestrekt woud van 1.200 ha

• Wandel tussen de boomtoppen op de brug op 50 m hoogte 



Ommetje 2: Bernissart en Harchies

• In Blaton kan je een extra lus van 13 km inlassen. Je rijdt naar de moerassen van Harchies.

• Mystiek oerlandschap met vogelhutten waar je duizenden vogels kan observeren. 



• 550 ha natuurpracht! 
• voormalig steenkoolmijngebied, ontstaan door ingestorte ondergrondse mijngalerijen

Moerassen van Harchies



Bernissart, in het hart van ‘het zwarte land’



… en de Iguanodon 

• In 1878 werden in de mijnen 30 skeletten gevonden
• ongeveer 130 miljoen oud skelet
• restanten menosaurus & fossielen



• Vanuit Blaton rijd je noordwaarts richting Ath.
• Rustig en idyllisch! 
• Een ‘alleen op de wereld’-gevoel

Kanaal Blaton-Ath



Zandzee midden in het bos van Stambruges

• Woud van meer dan 1.000 ha met ‘Mer de Sable’ (zandzee) 

• Was ooit de visvijver van de prinsen van Ligne. Nu een uniek natuurreservaat



Nog even… en je komt aan in Beloeil



Het Kasteel van Beloeil

• Pracht en praal in en rond het kasteel. Het Belgische Versailles

• Sinds 14e eeuw hoofdverblijfplaats van de Prinsen van Ligne





Tussen Beloeil en Aubechies



Archéosite van Aubechies

• Archeologisch park en openluchtmuseum

• Een reis door de tijd. woningen uit het neolithicum – tempels en villa’s uit de Gallo-

Romeinse periode. reconstructies op basis van archeologische opzoekingen



Aubechies, één van de mooiste dorpjes van Wallonië

• Schilderachtig dorpsplein, geklasseerde huizen, kasteel en 11de-eeuwse romaanse kerk 



Taverne Saint-Gery

• Gezellig café/restaurant met een prachtig terras. Heerlijke streekproducten!



Brasserie Dupont 

• In Tourpes kan je Brouwerij Dupont bezoeken



Kanaal Pommeroeul-Antoing

• Op de grens met Frankrijk. Piepklein kanaal met sluizen en sluiswachtershuisjes.

• In 1828 ingewijd - 25 kilometer lang 



Grand Large Péronnes

• Zo kom je terug aan het meer van

Péronnes en de Schelde



• Toerisme Wallonië schenkt vandaag 10 boeken weg. 

• Deelnemen kan door nu naar de stand van Toerisme Wallonië te gaan en er een

formulier in te vullen.

Wedstrijd: win een boek!



• Ik wens jullie heel veel ‘vlak’ fietsplezier in Wallonië!

• Zijn er nog vragen? 

• Download deze presentatie op: bit.ly/FWB_2020  



De laatste (fiets)nieuwtjes 

Kristien Hansebout i.s.m. Wallonië België Toerisme

© WBT - Bruno d’Alimonte



1/ RAVeL

2/ Fietsknooppunten: nieuwigheden

3/ Thematische parcours: Unesco-fietsroute

4/ Nieuwigheden voor mountainbikers

5/ Bienvenue vélo

Overzicht van de fietsmogelijkheden in Wallonië



Good Old… RAVeL



1/ RAVeL = Réseau Autonome de Voies Lentes 

- Fietspaden, aangelegd op voormalige spoorlijnen en jaagpaden (ook voor

wandelaars – skaters - ….)

- Ongeveer 1.430 km, verspreid over heel Wallonië

- Autovrij

- Quasi geen hoogteverschillen

- Website: nu ook in het Nederlands

- In september 2020 komen er nieuwe RAVeL-kaarten

Met toeristische bezienswaardigheden en adressen

«Bienvenue Vélo»



1/ RAVeL = Réseau Autonome de Voies Lentes 

- Fietspaden, aangelegd op voormalige spoorlijnen en jaagpaden (ook voor

wandelaars – skaters - ….)

- Ongeveer 1.430 km, verspreid over heel Wallonië

- Autovrij

- Quasi geen hoogteverschillen

- Website: nu ook in het Nederlands

- In septembre 2020 komen er nieuwe RAVeL-kaarten

Met toeristische bezienswaardigheden en adressen

«Bienvenue Vélo»

- Blijf op de hoogte via www.walloniebelgietoerisme.be



1/ RAVeL website eindelijk in het Nederlands!



1/ RAVeL website eindelijk in het Nederlands!



Kaart van Wallonië met RAVeL-trajecten



Verschillende routes

Internationale routes:

• EuroVelo 3 

• EuroVelo 5 

• EuroVelo 19 (Maas) 

• Vennbahn)

Regionale routes

Lokale routes





W0: ‘Véloroute des Capitales

240 km: Brussel – Waver – Namen – Dinant – Ciney – Marche-en-Famenne –

La-Roche-en-Ardenne – Bastogne (loopt samen met EuroVelo 5)

W1: Tussen Dender et Hauts-Pays (richting Frankrijk)

71 km: Geraardsbergen – Beloeil – Honnelles

W2:  ‚Véloroute de la Bière‘

179 km (toekomst 314 km): Eigenbrakel/Waterloo – Waver – Jodoigne –

Hannuit – Luik – Herve – Trois-Bornes (Plombières) - Aken

Regionale routes



W3: ‚Véloroute des Carnavals‘

113 km: Tubize – La Louvière – Thuin – Beaumont – Chimay 

W4: ‚Canaux, fleuves et rivières‘

190 km: Estaimpuis – Doornik – Péruwelz – Bergen – La Louvière – Charleroi –

Anhée 

W5: D’une Vallée à l’autre‘

111 km (toekomst 264 km): Hoegaarden – Namen – Dinant – Givet (F). In de 

toekomst: Gedinne – Vresse-sur-Semois – Bouillon – Florenville – Martelange 

W6: Au Fil de l’eau‘

170 km (toekomst 208 km): Chaudfontaine – Hoei – Namen – Charleroi – Thuin –

Erquelinnes 

Regionale routes



W7: ‚Sur la Route des Ardennes‘

207 km: Lanaye – Luik – Durbuy – La-Roche-en-Ardenne – Libramont –

Bouillon 

W8: ‚Entre Fagnes et Famenne‘

235 km: Momignies – Chimay – Mariembourg – Dinant – Ciney – Durbuy –

Vielsalm – Malmedy (of Sankt-Vith) – Losheimergraben (Büllingen/Bullange).  

W9: ‚La Véloroute grandeur nature‘

157 km (toekomst 212 km): Raeren – Monschau (D) – Sankt-Vith – Gouvy –

Bastogne – Martelange. In de toekomst - Aarlen – Virton.

Regionale routes



VZW ‘Chemins du rail’

- Deze VZW groepeert gepassioneerde fietsers, wandelaars en 

natuurliefhebbers met bijzondere interesse voor patrimonium spoorwegen
- Driemaandelijkse magazine over groene wegen en spoorwegerfgoed 

- Kaarten en brochures gewijd aan de langzame wegen in Wallonië. 

- Documentatiecentrum met meer dan 6000 naslagwerken (Jambes)

- Website www.cheminsdurail.be  

- Info over het RAVel en Pré-RAVel-netwerk

- Info over vertrekpunten, wegdek, toeristische informatie 

- Link naar de cartografische software Openbare Dienst van Wallonië
- Diverse evenementen



2/ Fietsknooppunten 

In Wallonië zijn er op dit ogenblik ongeveer 5.000 km bewegwijzerde 

fietsknooppunten. Het netwerk groeit snel. Regio’:

- Provincie Luik

- Provincie Waals-Brabant

- Picardisch Wallonië (Henegouwen)

- Vhelo (Henegouwen)

- 1000 Bornes à Vélo (Chimay – Lacs de l’Eau d’Heure)

- Pays de Famenne

- Sint-Pietersberg

- Klein netwerk in de Gaume 

- Oostkantons

Nog veel onontgonnen terrain: in veel streken wordt er hard gewerkt aan

uitbreiding van dit netwerk (Provincie Namen en Henegouwen)



Fietsknooppunten

De bewegwijzering is (was) ‘avontuurlijk’ en divers. Er wordt gewerkt aan een 

uniformisering.



Fietsknooppunten

Er is een nieuwe gids met richtlijnen voor de bewegwijzering. 



Netwerk begin 2017



Status netwerk begin 2020



- Relatief nieuw netwerk (+/- 2.500 km), waarvan +/- de helft al bewegwijzerd. 

- Dit jaar verschijnen er 3 of 4 kaarten: Maas – Groot-Luik - Ourthe-Amblève 
en Land van Herve) 

- Er is een facebookpagina en een website
https://www.facebook.com/pointsnoeuds.provincedeliege/
https://nl.liegetourisme.be/knooppuntenroutes

1/ Provincie Luik



1/ Provincie Luik



- Ongeveer 1.050 km

- Verschillende themaroutes op website

https://www.beleefwaalsbrabant.be/nl/knooppunten 

2/ Provincie Waals-Brabant



Picardisch Wallonië

- 1.600 km 

- 2 kaarten & topogids 

- Topogids met 24 tochten

www.visitwapi.be

3/ Henegouwen



4/ Henegouwen

Vhello

- 880 km 

- Regio Bergen & La Louvière 

- Thematische routes op website

- Kaart beschikbaar

www.vhello.be  



5/ 1000 Bornes à Vélo 

Netwerk in Prov. Henegouwen en Namen

- Op dit moment 350 km

- Streek van Chimay – Samber en Maas -

Lacs de l’Eau d’Heure 

- Zeer goed bewegwijzerd (groene pijltjes 

zoals in Vlaanderen)

- Meestal geasfalteerd

- Zeer landelijke wegen

- Op termijn 650 km

http://1000bornesavelo.be



Provincie Henegouwen

en Namen 

Situering



- 350 km  

- Paarse en blauwe pijltjes 

(blauw Namen 

en paars Luxemburg)

- Serieuze beklimmingen  

- ‘Ardennengevoel’

- Redelijk veel ‘pistes’ 

- Uitstekende kaart en 

gids met verschillende 

parcours 

6/ Pays de Famenne



Overlapt 3 provincies

(Namen/Luik/Luxemburg)  

Situering



- Klein netwerk (80 km), dat flirt met de grens van

Vlaanderen en Nederland. Het ligt tussen Luik en

Maastricht

- Verrassend gevarieerd

- Goed bewegwijzerd – signalisatie: blauw

- Goed onderhouden  

- Meestal geasfalteerd

7/ Netwerk Sint-Pietersberg 

(tussen Jeker en Maas)



8/ Oostkantons: fietsregio bij uitstek

- Netwerk van in totaal +/- 1.300 km  

- Minder hoogteverschillen dan in de Ardennen

- Combinatie met RAVeL (= Vennbahn)

- Zeer goede kaarten en brochures

- Mapje beschikbaar met 16 lussen

- Nieuwe bewegwijzering op komst 



8/ Oostkantons: fietsregio bij uitstek

- Nieuwe bewegwijzering is al geïnstalleerd tussen Signal de Botrange en St.Vith. 

- In maart verschijnt de nieuwe Velotour-kaart (gratis)

- De brochure "Ovelo" met parcours wordt heruitgegeven met 3 nieuwe routes



Provincie Luik  

Situering



9/ De Gaume: netwerk Cyruse

- Mini netwerk

- ‘Unieke’ bewegwijzering, die nergens

anders gebruikt wordt.

- Heuvelachtig maar voor iedereen

toegankelijk

- Ongekende streek met heel wat

verrassingen

- Geasfalteerde wegen



Provincie Luxemburg

“Diepe zuiden”

Situering



10/ Provincie Namen en Luxemburg

Deze 2 provincies werken samen aan het ontwikkelen van een fietsknooppunten-

netwerk. Ze hebben in mei 2019 van de Waalse regering subsidies gekregen voor 

het plaatsen van bewegwijzering. 

Luxemburg (699.170 euro) en Namen (352.550 euro)

De gemeentes moeten de borden plaatsen. Het netwerk zou klaar zijn tegen de 

lente van 2021.



Plannen 
(juni 2018)



3/ Thematisch parcours: Unesco-fietsroute – 507 km

10 fietstochten van Doornik tot Blegny in één handig roadbook van 134 pagina’s

In 2020 komt er een nieuwe, actuele versie.

walloniebelgietoerisme.be



4/ Nieuws voor mountainbikers

Er zijn 227 bewegwijzerde parcours, goed voor in totaal 4.654 km.





5/ Fietsvriendelijke logementen

650 adressen hebben label ‘Bienvenue vélo’

- Netwerk van fietsvriendelijke logementen & adressen

- Te herkennen aan de sticker ‘Bienvenue Vélo’ 

- In de buurt van de RAVeL of van fietsroutenetwerk

- Gereedschap voor kleine fietsreparaties  

- EHBO-kit

- Overdekte en veilige fietstalling

- Toeristische informatie en kaarten over de regio

- Sinds dit jaar ook producenten en ambachten 



Brochure ‘20 niet te missen fietstochten’

In 2019 werd deze nieuwe brochure uitgegeven.

Gratis af te halen op de stand van Toerisme

Wallonië

Ook gemakkelijk te downloaden op 

walloniebelgietoerisme.be!



Brochure ‘20 niet te missen fietstochten’

20 gevarieerde parcours worden in details beschreven.



Interessante websites

- walloniebelgietoerisme.be  

- ravel.wallonie.be

- cheminsdurail.be

- routeyou.com

- cirkwi.com

- randobel.be

- groteroutepaden.be (LF-fietsen) 



Je kan deze presentatie downloaden op: 
www.parkoers.be/blog

bit.ly/FWB_2020 

Veel fietsplezier!

http://www.parkoers.be/blog

