Routebeschrijving naar Sy per auto
Recent hebben we 'n paar keer meegemaakt dat Tukhut bezoekers blindelings hun Tom-Tom
volgen om in Sy te komen met alle gevolgen van dien. Want in de laatste kilometers naar Sy, kan
het goed misgaan. Met als resultaat dat we al een paar keer, daarbij geassisteerd door behulpzame
lokale boeren met hun tractoren, NL-auto's uit Belgische weilanden hebben moeten vlottrekken.
Vandaar ons advies: gebruik te allen tijde de kaart of deze Tukhut routebeschrijving als leidraad !!!
1

Komend vanaf de autosnelweg Antwerpen-Luik (E313) of Maastricht (E25) volgt u
de ring/Luxembourg E25 (soms staat er alleen ring of A602 op de borden.
Het gaat allemaal richting Luxembourg E25).

2

Na de tunnels in de rondweg komt u bij Angleur weer op de E25
richting Luxembourg/ Bastogne.

3

(Alternatief voor 2: "oude" route via centrum Luik, richting Luxembourg aanhouden,
U komt na circa 7 km weer terug op de E25).

4

Op de E25 neemt u afslag 46: Remouchamps/Aywaille.

5

Aan het eind van deze afslag rechtsaf ("toutes directions") en na circa 2 km
bij verkeerslichten weer rechtsaf richting Aywaille.

6

In Aywaille bij de eerste verkeerslichten linksaf, richting Durbuy/Bastogne.

7

Na circa 1100 m (tegenover een tankstation) bij een Y-splitsing rechtsaf slaan,
richting Durbuy (N86).

8

Deze weg ca. 14 km volgen tot een geel bord met zwarte letters “Vieuxville/Ferrières”
rechts van de weg.

9

400 m na dit bord rechtsaf steil omhoog, richting Sy en deze weg blijven volgen
tot u na 3,5 km in Sy komt.

10

In Sy onder het spoorwegviaduct door en na ongeveer 200 m
ligt de Tukhut aan de rechterkant.

11

U kunt parkeren op de gratis parkeerplaats schuin tegenover de Tukhut. Welkom !!!!!!!!

Alternatieve route na stap 7:
8A Na 4,8 km op kruising rechtsaf richting Hamoir.
9A

Na circa 7,0 km in Hamoir op T-splitsing linksaf (richting Ferrières 8 km, Filot 2 km).

10A Na circa 2 km (u rijdt continu bergopwaarts) een scherpe afslag naar rechts nemen, richting
Sy 4 km.
11A Vervolgens alsmaar rechtdoor rijden richting Sy, de laatste 1,5 km gaan bergafwaarts.
12A In Sy onder het spoorwegviaduct door en na ongeveer 200 m ligt de Tukhut aan de
rechterkant.
13A U kunt parkeren op de gratis parkeerplaats schuin tegenover de Tukhut. Welkom !!!!!!!!
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