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OURTHEVALLEI

Aarlen

De vallei van de Ourthe
is zeer mooi en ook
fietsers kunnen ervan
genieten: de RAVeL5route verbindt
Comblain-la-Tour met
Luik, aan de monding in
de Maas. Hogerop ligt
een stukje fietspad, tussen Durbuy en Barvaux.
De aanleg van dat pad
was een dure zaak,
omdat er geen jaagpad lag. De afwerking
stroomopwaarts is zeker
niet voor morgen. Ook
een langeafstandsroute
van Rando-Vélo volgt
de Ourthe: de RV8. Je
herkent die aan de geelblauwe strepen.

Begin in Comblain-La-Tour

Comblain
Je kunt een treinkaartje nemen naar
Comblain-la-Tour, met Luik-Guillemins
als station van terugkeer (halve prijs tijdens het weekend, in de schoolvakanties
alle dagen met het biljet ‘Een dag in de
Ardennen’).
Kom je met de auto, dan kun je parkeren
aan het station. Vanaf het station steek je
de brug over naar de andere kant van de
Ourthe. Je ziet het begin van het fietspad
links liggen. Dit voert ons langs het water
naar Comblain-au-Pont. Liefhebbers van
grotten vinden daar een wegwijzer naar
de Grotte de l’Abîme.
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Samenvloeing Ourthe-Maas
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De RAVel 5 gaat verder aan de overkant
van de Ourthe. Langs het fietspad in
Comblain vind je diverse didactische panelen over plantengroei, geologie, enz.
Zowel in het Frans als in het Nederlands.
Aan de rechterkant zie je ook een indrukwekkende rotsformatie als een boterham:
Les Tartines.

Rivage-PoulseurEsneux-Hony-MeryHony-Tilff-Angleur
Dat zijn de haltes van de spoorlijn waar
je meestal langs rijdt. In Rivage laat de

Esneux

RAVeL-bewegwijzering te wensen over. Gelukkig zijn er ook de
geel-blauwe strepen van Rando-Velo (RV7). Aan de spoorlijn moet
je oversteken en dan gaat het linksaf (rue de Liottte) de Amblève
over. Links gaat het naar de quai de l’Amblève, die je even volgt
tot aan de samenvloeiing met de Ourthe. Daarna kom je langs het
station van Rivage, waar een lijn aftakt naar Luxemburg.
Wat verder fiets je tussen de Ourthe (rechts) en de resten van het
Ourthekanaal (links). Toen we in 1815 onder Hollands bestuur
kwamen, werd begonnen met de aanleg van dit kanaal. Het werk
werd echter gestaakt.
In het centrum van Esneux is het even zoeken. Ga rechtdoor en
volg de rue de l’Athenée. In Hony fiets je onder het spoor door.
Daar volg je alweer de geel-blauwe strepen.

Luik
Vanaf Angleur kom je in de Luikse agglomeratie, maar steeds rijd
je over een veilig jaagpad. Je steekt een afwateringskanaaltje over,
net tegenover de monding van de Amblève in de Ourthe. Na één
kilometer loopt het fietspad onder de Pont des Grosses Battes.
Anderhalve kilometer verder, net voor de monding in de Maas,
steek je de Ourthe over via de Pont de Fétinne. Daarna volg je de
bewegwijzering naar Visé.
Over de brug van Fétinne volg je meteen linksaf de quai Mativa en
300 meter verder fiets je opnieuw naar links over de Pont Mativa.
Het pad loopt door het Parc de la Boverie, op de rechteroever van

de Maas. Het fietspad werd met grote kosten aangelegd door de
stad, langs het water. Het loopt door tot Visé (RAVeL1).
Je verlaat de Maas na de eerstkomende brug (Pont du Roi Albert),
waar je eerst onderdoor moet. Over die brug gaat het naar het
station Liège-Guillemins, één kilometer verder.
Luik is de derde grootste stad van het land en heeft veel te bieden.
Het centrum is redelijk vlak met heel wat verkeersvrije straten. Aan
de rue Pierreuse klimt een unieke ‘straat’ van 373 trappen (Montagne de Bueren) naar de Citadel, vanwaar je een fraai uitzicht
hebt op de omgeving.
Algemene informatie, kaarten,brochures
- Gebruikte kaart: carte RAVeL province de Liège (aanvragen
in het Frans: 081-77 20 80 of
dominique.badard@spw.wallonie.be )
- Algemene info: toerisme provincie Luik
www.ftpl.be; stad Luik: www.liege.be/tourisme
- NMBS: www.b-rail.be; fietskaart voor 1 dag = 8 euro
www.b-rail.be/nat/N/practical/petsbikesbags/biketransport/
index.php

O V E R

Z I C H T

Afstand: 37 kilometer.
Start: station Comblain-la-Tour.
Uitbreidingen: geen.
Wegtoestand: beton of asfalt.
Reliëf: dalend vals plat.
Veiligheid: meestal vrije fietspaden.
Bewegwijzering: gebrekkig in Rivage, Esneux en Hony.
Logistiek: ruim aanwezig.
Blikvangers: Grotte de l’Abîme, Les Tartines, de stad
Luik.

Fietsenverhuur in Luik: Galeries du Cycle, 78 quai de la
Boverie, tel 04-223.66.32 (gesloten zo/ma).

Detailkaart: www.routeyou.com/route/view/89464/
fietsroute-comblain-liege-guillemins.nl

FMK-waardering: zeer mooie tocht langs het water.
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