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Fietsroute: Amsterdam - Maastricht - Sy 
 

Algemene informatie 

Naam van de route  : Maastricht – Sy. 

Opstellers   : André Kol en José Verheugd. 

Bewerker laatste versie : Andreas Dijk 

Vertrekpunt   : NS station Maastricht. 

Aankomstpunt  : de Tukhut, Sy. 

Afstand   : 75 km. 

Moeilijkheidsgradatie : licht // normaal // pittig // zwaar. 

Hoogste punt van de route : 225 m. 

Laagste punt van de route : Maastricht (40 m). 

Aantal klims   : stevige klim vanaf brug Hamoir richting Filot tot afslag Sy. 

Aantal stijgmeters  : 185 m. 

Parkeren   : tegenover de Tukhut, gratis parkeerterrein. 

Horeca   : diverse; o.a. Luik, Tilff (leuk). Zie ook routebeschrijving.  

Inkopen   : Albert Heijn in Maastricht (links op plein direct na St. Servaasbrug). 

Er zijn tevens supermarkten in Tilff (Lidl), Esneux (Delhaize),  

Comblain au Pont (Spar) en Hamoir (Carrefour). 

Bijzonderheden                   : Mooie en voornamelijk vlakke route door het Ourhe-dal. 

Datum opstellen  : Versie 1.3: 21 mei 2014 // versie 1.0: 22 september 2006. 

 

Inleiding 

Van 13 t/m 16 augustus 2006 zijn wij, in 4 dagen tijd, van Hoofddorp naar de Tukhut in Sy gefietst.  

De totale afstand van deze fietstocht bedroeg circa 425 km. Hierbij hebben wij onderweg op diverse 

campings overnacht (adressen in boekje LF7 Oeverlandroute). Omdat we, ondanks het vochtige 

weer, erg van deze tocht hebben genoten, willen we deze fietsroute graag met u delen. Wij wensen 

u alvast een aangename fietsreis toe. Tot ziens in de Tukhut, André Kol en José Verheugd. 

 

Aard van de wegen 

Van Hoofddorp naar Maastricht loopt de route over fietspaden en autoluwe wegen. Soms  

een veldweggetje. In België zijn allerlei wegen en paden niet altijd in even goede staat.  

Goed opletten dus, met name tijdens het dalen !!! 

 

Aanbevolen uitrusting 

 Fiets met minimaal 21 versnellingen (i.v.m. ‘zware’ bepakking). 

 Reparatieset en/of reserveband. 

 Geschikte fiets/regenkleding. 

 Boekje met routebeschrijving LF7 Oeverlandroute, routekaart van België (Michelin). 

 Drinken, eten, geld, tent, kampeerspullen en kookgerei. 
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Route aanduiding 

Dit is een deels zelf uitgestippelde route die sporadisch "in het veld" gemarkeerd is. Links/rechts  

bij aanduiding oever/kant rivier is gezien in de fietsrichting, dus niet in de internationaal gangbare  

en afgesproken regel waarbij stroomafwaarts wordt gekeken. 

 

Kaarten 

Niet écht nodig. Wel handig. 

Kaart van Nederland en Belgié;  

NGI kaarten 49/1-2 Anthisnes - Comblain-au-Pont.  

 49/5-6 Hamoir - Ferrières.  

 

Overige 

NB: Deze route is een combinatie van een uitgestippelde route LF7a Oeverlandroute (Nederland) 

en een deel dat is ontleend aan een eerder beschreven route (België). De route is hier en daar 

gecorrigeerd en uitgebreid tot aan Sy. Deze route is gefietst en beschreven.  

 

Het zou mooi zijn als iemand deze route eens wil fietsen met een GPS. Dan kan er vervolgens een 

GPS-route van worden gemaakt.  

 

Eventuele vragen, opmerkingen en/of aanvullingen m.b.t. deze fietsroute, kunt u sturen naar: 

info@tukhut.nl. Uw suggesties worden dan beoordeeld, en indien van toepassing, in de volgende 

versie van deze route-beschrijving verwerkt. 

 

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. 

 

Legenda 

LA = Linksaf 

RA = Rechtsaf 

RD = Rechtdoor 

Ri = Richting 

TKr = T-Kruising 
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Fietsroutebeschrijving: Hoofddorp – Maastricht 
 

In Nederland lopen een aantal zogenaamde LF-routes o.a. naar Maastricht. Deze LF-routes  

(Landelijke Fietspaden) zijn zeer goede, met bordjes bewegwijzerde fietsroutes, waarbij je eigenlijk 

niet verkeerd kan rijden. Deze routes zijn uitvoerig beschreven in boekvorm verkrijgbaar bij o.a. de 

ANWB. In deze boekjes staat tevens veel informatie over bezienswaardigheden en overnachtings-

mogelijkheden op de route. Zie voor verdere informatie over deze routes: 

- de site van de ANWB (www.anwb.nl) 

- of de site van de Stichting Landelijk Fietsplatform (www.fietsplatform.nl) 

 

o In Amsterdam hebben wij LF7a (Alkmaar/Maastricht), de Oeverlandroute, ‘opgepikt’. Deze route  

voert langs de mooiste plekjes via Utrecht, ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, een stukje België naar 

Maastricht.  

 

o Vanaf Thorn voert de route In België enkele kilometers langs het Albertkanaal. Dit is een vrij 

saai stuk. Daarom hebben wij op de dijk bij Meeswijk, bij café “Overzet”, de pont  genomen 

(voor fietsers gratis) naar het aan de Nederlandse Maasoever gelegen plaatsje Berg.  

 

o Daar hebben wij verder de LF3a (“Maasroute”) gevolgd. Deze route is ook al vanaf Thorn op te 

pikken. De LF3a loopt tussen Thorn en Maastricht min of meer parallel aan de LF7a.  

 

o De LF7a en de LF3a eindigen beiden bij het station in Maastricht.  

 

o De camping in Maastricht bestaat niet meer. De eerstvolgende camping ligt in Oost-Maarland 

(tussen Maastricht en Eijsden). 
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Fietsroutebeschrijving: Maastricht - Sy 
 

o Vanaf het station van Maastricht terug naar de St. Servaasbrug 

 

o Vóór de brug LA. Volg de linkeroever van de Maas. 

 

o Volg het fietspad naar Eijsden/Oost-Maarland. Net voor de bebouwde kom van Oost-Maarland 

ligt aan de rechterkant camping ‘de Oosterdriessen’ (www.oosterdriessen.nl. tel. 043-4093215). 

o  

o Ga vanaf de camping RA het fietspad op richting Eijsden. 

 

o Ga RA Eijsden in en door naar de Maasoever. Ga hier LA. 

 

o Volg nu achtereenvolgens de knooppuntroutes 76, 77 (nog in NL), 420, 414, 415 (B). 

 

o Volg Ravel1 (sluisje) via het Albertkanaal (Ravel par canal). 

 

o Over de brug naar fietspad rechter oever. Blijf het Albertkanaal volgen. 

 

o Hierna: bruggen onderdoor; hierna verbodsbord: om fabriek heen, en LA terug naar waterkant; 

stukje onverhard, toch links blijven; rechts langs opgelegde boten en terug naar waterkant. 

 

o Einde Albertkanaal; vervolg is Maas; volg rode pad. 

 

o Voet-/fietsbrug onder betonnen brug door; einde RA over Maas: op rode stoep blijven, en bijna 

einde brug RA langs Maas, nog steeds rode stoep. 

 

o Voor de volgende 4 km geldt: pad wisselt rode stenen af met (gladde) keitjes; ga steeds onder 

bruggen door; houd zoveel mogelijk de waterkant aan 

 

o Onder loopbrug door; vlak hierna links van hek blijven, en bij classicistisch “Aquarium” rechts 

afdalend rood pad naar waterkant. 

 

o Na dierentuintje terug naar waterkant; vervolgens links afbuigend, brug over, direct RA 

(op stoep blijven); vervolgens bruggetje onderdoor en een beetje links aanhouden. 

 

o Bord “l’Ourthe” bij brug: monding van Ourthe in Maas; RA brug over. Dan direct LA, bord 

RAVEL 5: begin van Ourthepad. 

 

o Onder autobrug door en pad rechts vervolgen; 35,4: RA sluisje over, LA. 

 

o Parkeerplaats; neem fietspad linkerkant. 
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o Ourthebrug Tilff: Wie hier even van het fietspad af wil voor een terrasje, neemt het paadje rechts 

omhoog, gaat linksaf de brug over, en rechtsaf naar het gezellige centrum met terrasjes. Zo niet, 

dan fiets je RD onder de brug door richting “Esneux 11 km”. 

 

o Méry: Net voor kern Méry na grote houthandel aan linkerkant LA richting Esneux.  

Onder brug door en pad langs Ourthe vervolgen. 

 

o Dorpje (Hony): schuin RD straat met bomen (Rue Ferdinant Spineux); verderop onder spoor 

door. 

 

o Terug bij de Ourthe: al gauw LA het bruggetje over; en verder langs de Ourthe linkerkant. 

 

o Esneux: hoofdweg met stoplichten oversteken; dus niet de brug over; vervolgens na 300 m 2e 

oprit parkeerplaats RA ri “ravel 5”, en TKr RA ri “ravel 5”, waarna na 200 m bocht naar links. 

 

o Rechts aanhouden : betonnen voet-/fietspad. 

 

o Spoorbrug: Onder spoorburg door, omhoog naar brug en LA over brug. 

 

o Sluisje over; informatiepaneel over Ourthe in de 19e eeuw. 

 

o Links aanhouden, even omhoog (dus niet het bruggetje onderdoor); vervolgens LA brug over 

(dus niet “Ravel”, maar geel/blauw volgen) en direct RA ri Comblain au Pont. 

Overigens niets mis met aangegeven route, maar Ravel volgen kan ook: dan geldt: 

Onder bruggetje door, over spoorburg. Steile afdaling met smalle doorgang.  

Weg oversteken, LA onder spoorbrug door. 

 

o Vervolgens spoorbaan over naar boven. Rechts aanhouden en over ‘bultje’ naar beneden; RA 

brug (Amblève) over. 

 

o Bij TKr RA ri Hamoir, maar direct na het spoor LA het betonnen pad op (“ravel”) (dus niet de 

brug over). 

 

o RA de brug (“Grottes”) over, en direct LA hoofdweg. 

 

o Bij stenen kunstwerk links: hoofdweg verlaten en pad links van de weg nemen (gevaar door 

slecht zicht op tegemoetkomend verkeer van hoofdweg). 

 

o Brug onderdoor. Na een kilometer is het pad voor fietsers een graspad en niet te befietsen. Ga 

naar de hoofdweg. 

 

o Ga LA hoofdweg op en volg de hoofdweg (stijgend) tot aan Hamoir. Voorzichtig! 
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o Volg de hoofdweg (voorrangsweg) LA over spoorwegovergang Hamoir in. Ga RD. 

 

o Na brug de hoofdweg RD (stijgend) blijven volgen. Voorzichtig! 

 

o Na ca. 1,5 km (kort voorbij autoreparatiewerkplaats aan linkerkant) RA. Bordje “Sy”. Volg deze 

weg ca. 3 km RD. 

 

o Bij Y-splitsing RD doorgaande weg volgen. Dalend (let op tegenverkeer). 

 

o SY: Volg bij Kerk de weg in een scherpe bocht naar rechts spoor onderdoor. Ga langs Hotel La  

Ferme. 

 

o Tukhut na ca 200 m aan de rechterkant. 

 

 

Met de trein terug: 

Let op. Fietsen moeten in België hangend worden vervoerd. Dus bagage van de fiets halen 

alvorens in te stappen. 

o Op werkdagen vertrekt er elk uur een trein van Sy naar Luik. 

o Station Sy heeft ook een kaartautomaat. 

o Trein naar Maastricht vertrekt in Luik van spoor 2. 

o Handige websites: 

o www.ns.nl 

o www.nmbs.be 

o www.bahn.de 

o Zowel op de Belgische als de Duitse site moet je Sy als Sy(B) invoeren. 
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