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Waar wij opeens zin in hadden: lekker naar buiten, de 

natuur in. Maar niet té ver van huis. Fietsen? Jazeker! 
En lekker eten en drinken, en ook iets van cultuur. Het 
leek een onmogelijke wish list. Maar omdat we niks 
over ‘strakblauwe lucht en 25 graden’ hadden gezegd, 
waren we er snel uit: de Belgische Ardennen. 

De Ardennen: 

Niks méér  
te wensen
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Fietsen en wandelen  
in de Oostkantons   

Meer dan vij*ien jaar geleden werden de 

RAVeLS in het leven geroepen; autoloze, 

groene paden voor fietsers en wandelaars. 

De Vennbahn, een oude spoorweg uit de 

19e eeuw, is er een van. Het is een van de 

langste fietspaden in Europa: een 125 kilo-

meter lang autoloos pad dat door Duits-

land, België en Luxemburg slingert. In 2014 

werd de Vennbahn tot fietsroute van het 

jaar verkozen op de Fiets- en Wandelbeurs.

i vennbahn.nl

i eifelinfo.nl/de-vennbahn-fietsen-over-  

  het-spoor 

Hoog, hoger, hoogst  

Wist je dat... 

...Château Reinhardstein het hoogte kas-

teel van België is (550 meter boven zee-

niveau)? 

... het bij de hoogste waterval van het land 

ligt (60 meter)?

... en het vlak bij het Signaal van Botrangne 

staat: het geografisch hoogtepunt van 

 België, op 694 meter?

Malmedy

Stavelot
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Volop natuur  

Niet ver van de Duitse grens 

ligt, in natuurreservaat de Hoge 

Venen, het Centre Nature de 

Botrange. Dit is het oudste en 

grootste natuurpark van België. 

Je kunt hier zelf rondwandelen 

of een rondleiding boeken met 

een natuurgids, die alles kan 

vertellen over de flora, fauna en 

geschiedenis van dit veen-

gebied. Natuurpark Hoge 

Venen beslaat ruim vierduizend 

 hectare en staat vol met (zeld-

zame) heide- en veenplanten. 

De voormalige spoorweg de 

Vennbahn, nu autoloos wan-

del- en fietspad, loopt deels 

door dit gebied. 

Combineer een bezoek aan het 

park met een rondleiding bij het 

naburige, prachtig gelegen kas-

teel Reinhardstein in Ovifat en 

een waterfiets- of boottochtje 

over het meer van Robertville. 

i botrange.be

i reinhardstein.net

i ardennen.nl/meer-van-  

  robertville

ekker langzaam: dat zou een goeie 

bijnaam zijn voor de autoloze  

fietsroutes die we de komende 

dagen gaan volgen. In goed Frans de 

Réseau Autonome Voies Lentes (RAVeLs) 

genoemd. We starten onze trage tocht 

met een bijzonder stukje RAVeL: de 

Venn bahn. Deze voormalige spoorbaan is 

omgetoverd tot een relaxt, vlak fietspad 

met een stijging tot maximaal 3 procent. 

Onderweg komen we oude stationnetjes, 

seinpalen en treinwagons tegen. 

Op het stukje van Malmedy naar Stavelot 

peddelen we door een oude spoortunnel. 

Stel dat hier opeens tóch een trein door-

heen komt razen, hoor ik mezelf denken. 

Onzin natuurlijk. We komen heelhuids 

de tunnel uit. En daar miezert het op -

eens. Prima: het geeft ons de tijd om het 

onderdeel ‘kunst’ af te vinken. In de 

Oude Abdij van Stavelot zijn maar liefst 

drie musea gevestigd, waaronder het 

racecircuit-museum waar je racewagens 

kunt bekijken die grotendeels privébezit 

zijn.

“Je suis ivre bu d’avoir tout l’univers”. Als we 

‘s avonds uit eten gaan bij het knusse O 

Mal Aimé in Stavelot, komen de spreu-

ken en tekeningen aan de wand bekend 

voor. Het zijn stukken tekst van de dich-

ter Guillaume Apollinaire en dan valt het 

kwartje: die hebben we natuurlijk van-

middag in het museum Guillaume Apol-

linaire gezien. (Oh, en die mooie Franse 

zin betekent trouwens vrij vertaald: ‘Ik 

ben dronken nadat ik het hele universum 

heb opgeslokt’)

INDRUKWEKKEND GEGROM

Waarom heet deze camping eigenlijk 

l’Eau Rouge (rood water)? Dat soort filo-

sofische vraagstukken kwam tijdens ons 

diner de vorige avond aan bod. Cam- 

pingeigenaresse Franka van l’Eau Rouge 

legt uit: “Het water in deze streek zit vol 

ijzer, dat kleurt het water van het riviertje 

achter de camping rood.” Trouwens, ver-

telt Franka ons: wisten we wel dat dit 

campingterrein zo’n dertig jaar geleden 

onderdeel was van het oude racecircuit? 

“Tijdens de jaarlijkse Bikers Classics 

wordt er een rondje gedaan over dit 

voormalige circuit, dat dus deels rondom 

de camping loopt.” En dan is er natuur-

lijk ook nog die beroemde bocht op het 

L

Francorchamps

61



circuit, de Raidillon, die beter bekend is 

als ‘Eau Rouge’. 

Als inmiddels ervaren Ravelisten (‘zij die 

RAVeLs betreden’) nemen we die middag 

de RAVeL noordwaarts, naar Hockai.  We 

fietsen over glad asfalt en hobbelig grind, 

door bossen, langs grillige rotswanden 

vol groene varens en langs weidse wei-

landen met grazende koeien. Ter hoogte 

van het racecircuit gluren we door de 

bomen omlaag en zien her en der wat 

langs flitsen – maar bovenal hóren we 

het indrukwekkende gegrom van BMW’s, 

Porsches en andere scheurijzers. 

FRAMBOZENBIERTJE

Ruim zeven kilometer verder stoppen we 

voor ko'e bij wandelbrasserie Le Ran-

donneur. Jan, de Nederlandse eigenaar 

van deze 18e-eeuwse boerderij, overhan-

digt ons een map vol wandelroutes. “Dit 

is de start van het beschermde natuurge-

bied van de Hoge Venen. Vanaf hier kun 

je door die prachtige omgeving naar 

Duitsland wandelen, zo’n 28 kilometer”, 

vertelt hij. Goed idee. Maar laten we nou 

nét niet de juiste schoenen aan hebben. 

Op het terras krijgen we een goed alter-

natief ingefluisterd: bier proeven bij 

Brasserie de Bellevaux. Bij deze Frans 

aandoende proeverij met tuin smullen 

we van speciaalbier dat is gemaakt door 

brouwer Wil (63), zijn vrouw Carla en 

zoon Tom. Dit Waalwijkse ‘Ik vertrek’-

gezin is al meer dan twintig jaar weg uit 

Nederland. Ze experimenteren graag met 

smaken; Tom is bezig om een smakelijk 

frambozenbiertje te brouwen. En, zegt 

zijn vrouw Carla (56): “Het eerste glas 

moet ervoor zorgen dat je een tweede 

wil.” Ja, knikken wij, dat lukt.  

Met kastelen weet je het maar nooit. 

Soms klinken de namen prachtig, maar is 

er, behalve het idee van ‘goh-wat-is-dit-

oud-hè’ niks te beleven. Hoe anders bij 

kasteel Reinhardstein. Middeleeuws, 

goed onderhouden en prachtig gelegen 

in het Warchedal. Boek hier vooral een 

privérondleiding, dan krijg je álle bijzon-

dere verhalen over dit sprookjesslot en de 

lugubere vergeetput te horen. 

Laatste avond: altijd een goed excuus 

voor extra lekker eten. We boeken bij het 

chique restaurant Val d’Amblève. In de 

grote tuin knappert er gezellig wat hout 

Racen...
Racecircuit Spa-Francor-

champs is een must see als je 

hier in de buurt bent. Elke dag 

wordt er wel iets georgani-

seerd, ook regelmatig gratis. 

Zelf racen? Kan! 

i spa-francorchamps.be/nl

i ardennen.nl/zelf-racen-op-

het-circuit-van-spa-francor-

champs

Hockai
 Botrange

Ovifat 
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Robertville

We krijgen 
een goed 
alternatief 
ingefl uisterd

...en racen 
voor kids
Op een Railbike fi ets je met 

twee tot vijf mensen door de 

mooie natuur van de Hoge 

Venen. Zeven kilometer heen 

over het oude spoorbaantraject, 

ijsje eten, zeven kilometer 

terug. 

i railbike.be

in een vuurkorf en voor we het weten 

hebben we een huiscocktail besteld: een 

mix van jenever, Safarilikeur, vlierbloe-

semsiroop en Belgisch bier. Waarom ook 

niet. Om Apollinaire te parafraseren: 

”Nous somme ivre bu d’avoir tout 

l’Ardennes Belges.” 

EROPUIT

Een autoritje verwijderd van Stavelot ligt 

het ministadje Durbuy, maar het is het 

ommetje waard. Een gezellig nestje oude 

huizen, winkeltjes en terrasjes, verstopt 

tussen de groene heuvels. Goed uitgerust 

met een buitensportpark, La Petite Mer-

veille, waar je serieus kunt klimmen, klau-

teren en mountainbiken. Een tandje 

minder zwaar is Le Parc des Topiaires, aan 

de overkant van de Ourthe. Hier verrich-

ten ze wonderen met de heggenschaar: 

meesterlijk gekapte struiken verbeelden 

mensen en dieren in al hun verschijnings-

vormen.

Heftig: Baugnez ’44 in Malmedy. Een 

klein, sober opgezet museum over Het 

bloedbad van Malmedy, tijdens de Slag 

om de Ardennen. Misschien juist door de 

kleinschalige en intieme opzet zó indruk-

wekkend. Na afl oop oogt het landschap 

buiten opeens heel beladen. •

i www.topiaires.durbuy.be

i www.lapetitemerveille.be 

i www.baugnez44.be
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Campings

1
Camping L’Eau Rouge 

Een camping met een 

rustige, landelijke sfeer. Neder-

landse eigenaren Frank en Franka 

planten elk jaar nieuwe bomen. 

Zo staan er inmiddels behalve 

naaldbomen, ook kastanjes en 

perenbomen. Vanwege de ligging 

in de buurt van racecircuit Spa-

Francorchamps komen hier veel 

motor- en autoliefhebbers op af. 

Dat kan betekenen dat het veld bij 

de ingang vol staat met old timers 

of oude motoren. 

Voor kinderen is er de hele zomer 

een recreatieteam actief, dat 

onder meer boogschietles geeB . 

Staanplaatsen hebben uitzicht 

op een groot veld met koeien 

en schapen of grenzen aan het 

ruisende riviertje Eau Rouge aan 

de buitenrand van het terrein. Bij 

de ingang is een grote weide waar 

paarden staan. Vanaf de camping 

kun je via een bosrijke weg per 

fi ets de RAVeL bereiken.

adres Cheneux 25 

B-4970 Stavelot  

t (0032) 080 863 075

i www.eaurouge.nl

gps 50.4111, 5.9536

open 31 maart t/m 1 november

terrein 131 toeristische staan-

plaatsen, 30 vaste staanplaatsen, 

21 huuraccommodaties 

2
Camping Anderegg   

Al sinds 2009 oW  cieel 

‘charmecamping’ en dat betekent: 

fraaie, landschappelijke ligging, 

vriendelijke service, schoon en 

goed sanitair, veel wandel- en 

fi etsmogelijkheden in de om-

geving, grote staanplaatsen. In 

2014 door de ANWB verkozen 

tot Charmecamping van het 

Jaar. De staanplaatsen zijn veelal 

gescheiden door heggetjes en 

hebben deels een weids uitzicht. 

Er beginnen drie RAVeLroutes op 

drie kilometer vanaf de camping. 

Natuurpark de Hoge Venen ligt op 

tien kilometer afstand. De cam-

ping is het hele jaar geopend.  

adres Bruyères 4 

B-4950 Waimes

t (0032) 080 679 393

i campinganderegg.be

nieuw e-mailadres in 2017: 

 camping.anderegg@hotmail.com

gps 50.439190, 6.116979

open 15 maart t/m 15 oktober 

terrein vlak, 46 staanplaatsen, 

43 vaste staanplaatsen  

3 Camping Pont de Deulin 

Nederlanders Frans en Ester run-

nen deze knusse familiecamping 

aan de rivier de Ourthe al meer 

dan tien jaar. Het terrein bestaat 

Info

AFSTAND

Utrecht - Stavelot: 

248 kilometer

ALGEMEEN

i oostkantons.be

i visitardenne.com

KAMPEERREIZEN 

VAN ANWB

Op dag 2 van de 

16-daagse fi ets-

kampeerreis Belgi-

sche en Luxem-

burgse Ardennen 

fi ets je een van de 

RAVeLroutes: 

nummer 5, langs 

de Ourthe naar 

Comblain de la 

Tour.

i anwbkampeerrei-

zen.nl

uit twee delen: links van de brug 

van Deulin ligt de gezinscamping 

met een kinderkampvuurplaats. 

Aansluitend op dit terrein is een 

kinderspeeltuin met trampoline. 

Aan de rechterzijde vind je een 

groepsterrein, ook met kampvuur-

plaats. De staanplaatsen worden 

gescheiden door heggen. De cam-

ping verzorgt een ontbijtbuc et en 

organiseert kanotochten en 

barbe    cues. In de rivier kun je 

zwemmen.

adres Rue du Monument 49

B-6990 Deulin-Hotton

t (0032) 086 322 332 

i www.pontdedeulin.be

gps 50.3071, 5.39139 

open 15 maart t/m 15 november 

terrein vlak terrein met 

46 staanplaatsen, apart terrein 

voor groepen
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