Fietsroute: De Kuitenbijter
Algemene informatie
Naam van de route
Opstellers
Vertrekpunt
Aankomstpunt
Afstand
Moeilijkheidsgradatie
Hoogste punt van de route
Laagste punt van de route
Aantal klims
Aantal stijgmeters
Parkeren
Horeca
Inkopen
Bijzonderheden
Datum opstellen

: De Kuitenbijter
: Ben en Machiel Kuipers
: de Tukhut, Sy
: de Tukhut, Sy
: 49.6 km
: licht // normaal // pittig // zwaar
: 380 m (Col du Rideux)
: 120 m (de Tukhut)
: ± 10
: 700 m
: Tegenover de Tukhut, gratis parkeerterrein
: In ieder geval in: Sy, Palogne, Bomal, Barvaux, Erezée,
Fanzel, Heyd, Aisne, Vieuxville.
: In ieder geval in Bomal, Barvaux, Erezé
: Landschappelijk mooie route, maar let op:
Na de eerste 4 km vrijwel voortdurend klimmen en dalen.
: Versie 1.0: 14 mei 2006 //

Inleiding
Deze fietsroute voert u voor 80% over autoluwe wegen door een schitterend stuk van de Ardennen.
Echt lang zijn de klimmen niet, maar na de eerste vlakke aanloop van circa 4 km, gaat het wel voor
80% heuvel op en heuvel af. Dus enige conditie is wel vereist. U wordt echter, natuurlijk mede afhankelijk van het jaargetij, vorstelijk beloond met schitterende bermen, prachtige kleuren, heerlijke
geuren en fantastische uitzichten.
U fietst eerst een stukje langs de Ourthe. Vervolgens gaat u via Bomal naar Barvaux om langs
Oppagne, Erezée, Fanzel en Heyd in Aisne uit te komen. Waarna de spreekwoordelijke laatste
loodjes (terug richting Tukhut) volgen.
Aard van de wegen
Afhankelijk van de gekozen slotvariant, loopt de route voornamelijk over autoluwe wegen.
Bovendien zijn de wegen allemaal geasfalteerd, hoewel het wegdek hier en daar slecht is.
Dus collega-fietsers: Vooral opletten tijdens het dalen !!!
Aanbevolen uitrusting
• fiets met minimaal 21 versnellingen
• reparatieset en/of reserveband
• geschikte kleding
• kaart van omgeving.
• drinken, eten, geld
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Route aanduiding
Dit is een zelf uitgestippelde route die nergens "in het veld" gemarkeerd is.
Kaarten
Te gebruiken zijn de NGI kaarten. Voor deze route heb je dan nr. 49/5-6 en 55/1-2 nodig. Als je een
kaart 1:50.000 wilt gebruiken is dat ook prima. Hiervoor moet je in Bomal, Barvaux of Hamoir zijn.
Zoek naar de kaart Ourthe en Aisne.
Overige
Deze route is gefietst en beschreven. Hij zou eigenlijk nog eens moeten worden nagefietst om
eventuele foutjes op te sporen en verbeteringen aan te brengen. Het mooist is als iemand hem
eens wil fietsen met een GPS. Dan kan er direct een GPS route van worden gemaakt.
Opmerkingen kunnen het best lopen via de Tukhut website. Gebruik daarvoor het responsformulier.
Legenda
LA = Linksaf
RA = Rechtsaf
RD = Rechtdoor
Ri
= richting

Fietsroutebeschrijving: De Kuitenbijter
1)

Met de rug naar de Tukhut staand linksaf, vóór spoortunnel rechts over brug over de Ourthe
lopen. Aan overkant direct rechts onder spoor fietsen. Ourthe stroomopwaarts volgen.
Verderop het inrijverbod negeren, steeds langs Ourthe blijven tot fietsloopbrug bij Palogne.
Deze oversteken.

2)

Bordje Logne volgen, (achter tennisbaan schuin links over bruggetje weggetje langs beekje
volgen) aan eind van weggetje rechts richting Bomal/Durbuy.

3)

In Bomal op kruispunt rechtsaf ri Marche/Durbuy. Na 300 m brug over de Ourthe en spoor
over. Klim van ± 2 km.

4)

Op T-kruising LA ri Barvaux.

5)

Op druk kruispunt bij kerk RA en direct 1e links éénrichtingverkeer straatje in omhoog fietsen.

6)

Bij camping Les Hazalles links aanhouden (Rue des Hazalles)

7)

Na spoortunnel rechts aanhouden, na 50 m. links. (op 2 hekpaaltjes staan 2 leuke stenen
uiltjes) Let op de mooie bermen.

8)

Na klim boven aangekomen is daar een brievenbus aan linkerhand. Op dat punt tegenover
Ch. des ecureuils nr. 1 RA.

9)

Na een fikse klim door vrijetijdspark op T-kruising LA.

10)

Na 50 m. LA
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11)

Weg vervolgen tot Oppagne. Op kruispunt RD

12)

Volgende 5-sprong RD ri Pont d’Erezée

13)

Op Y-splitsing RA ri Fisenne, Langs kapel tot voorrangsweg. Deze oversteken.
Pas op! Kan druk zijn!

14)

Op T-kruising LA, dan direct rechts weggetje in (langs bord: zone 30)

15)

Weg vervolgen, na kapelletje bocht naar rechts; afdaling naar dal van de Aisne.

16)

Op voorrangsweg rechts.

17)

Na 100 m. LA, vóór camping langs. Brug over Aisne en spoortje oversteken. Terugschakelen!
Steile klim gedurende 250 m. Weg volgen, negeer zijwegen tot voorbij kerk Erezée.

18)

Op Voorrangsweg RA, direct LA ri Estiné.

19)

Op T-kruising LA naar beneden. Heerlijk stuk weg langs riviertje l’Estinale dat prachtig
meandert in mooi dal naar Fanzel.

20)

Op T-kruising in Fanzel LA over 2 bruggetjes.

21)

Na 2e bruggetje RA ri Heyd.

22)

Klim gedurende 400 m. tot GSM mast, daar LA.

23)

Afdalen door Heyd, negeer zijwegen. Na Heyd RA ri Aisne.

24)

In Aisne LA ri Bomal. KEUZE !

Op dit punt in Aisne zijn er diverse keuzemogelijkheden om weer bij de Tukhut te geraken.
Ik noem er 3:
A:

Ik ben het stijgen en dalen voorlopig even helemaal zat en heb daarom een sterke innerlijke
aandrang om de makkelijkste route terug naar de Tukhut te nemen
Æ Lees verder bij 25.

B:

Ik wil nog een keer ouderwets vlammen op een laatste klim richting Tukhut (a la Jan Janssen,
Peter Winnen, Leontien van Moorsel of Michael Boogerds tijdens hun hoogtijdagen)
Æ Lees verder bij 27

C:

Ik wil best nog wat meer klimmen en dalen. Mijn kuiten zijn net lekker op dreef gekomen.
En het onvervalste klimmersbloed stroomt momenteel volop door mijn aderen. Met andere
woorden: Dit is ècht genieten:
Æ Lees verder bij 28.
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25)

Je gaat zo vlak mogelijk terug. Houd rekening met het overige verkeer; kan af en toe druk zijn.
Fiets door tot in Bomal. Daar RA ri Aywaille/Liège.”Vanaf hier ga je in feite de eerste 4 km van
deze route andersom fietsen.

26)

Fiets tot bord “Ferme de Palogne », daar LA. Doorfietsen naar fietsloopbrug over Ourthe.
Deze oversteken, aan overkant Ourthe stroomafwaarts volgen tot spoorbrug, deze oversteken
en aan overkant Ourthe linksaf. Na 50 m. sta je weer bij je beginpunt.

27)

Fiets door tot in Bomal. Daar RA ri Aywaille/Liège. Fiets door tot bord ´Sy », * hier LA. Klim!
Volg steeds borden Sy. In Sy na afdaling door spoortunneltje, na 50 m. Tukhut aan
rechterhand.

28)

Na Aisne na enkele 100-en meters RA ri Villers-Sainte-Gertrude (klim) Hier ri Izier.
Bij Izier ri Vieuxville. (Prachtige afdaling!)

29)

Op voorrangsweg aangekomen RA tot bord “Sy”. Dan verder bij 27 *.

Fietsroutes gevraagd !!!
Heeft uzelf recent een mooie fietsroute uitgestippeld en gereden in de omgeving van Sy?
Stuur dan uw fietsroute-beschrijving, liefst voorzien van wat foto's eens naar info@tukhut.nl.
Wij zorgen dan voor spoedige plaatsing op www.tukhut.nl.
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