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Fietsroute: Kort maar krachtig 
 

1 Algemene Informatie 
Naam van de Route   : Kort maar krachtig 
Opsteller   : Leo Bisselink // Piet Kennis 
Vertrekpunt   : de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy 
Aankomstpunt  : de Tukhut, Rue de Luin 4, Sy 
Afstand   : 30 km 
Moeilijkheidsgradatie  : licht // normaal // pittig // zwaar 
Hoogste punt v.d. route : …. m (……………………….) 
Laagste punt v.d. route : 120m (de Ourthe en de Tukhut) 
Aantal klims   : …… 
Totaal aantal klimkilometers : ….. km 
Parkeren   : tegenover de Tukhut, op gratis parkeerterrein 
Horeca   : in Sy, en op diverse plaatsen langs de route 
Bijzonderheden  : laat ze ons weten 
Datum opstellen  : versie 1.0: 10 september 2005 // versie 1.0: 10 september 2005 
 
2 Inleiding   
Deze fietsroute voert u via Vieuxville, Bomal, Barvaux Petit Han en Durbuy langs de karakteristieke plaatsen 
in deze regio van de Ardennen.   
 
3 Aard van de wegen 
Deze route gaat volledig over geasfalteerde wegen. Het betreft voornamelijk doorgaande routes dus u zult 
nadrukkelijk rekening moeten houden met het autoverkeer.  
 
4 Aanbevolen uitrusting 

- Een fiets met minimaal 21 versnellingen. 
- Een reparatieset voor uw banden 
- Evt een reserve bandenset 
- Eenvoudig rugzakje met regenpak. 
- Kaart van de omgeving 
- Drinken, eten en wat geld 

 
5 Route-aanduiding 
Deze route is niet expliciet gemarkeerd. U zult diverse tekens en markeringen tegenkomen 
maar die hebben niets met deze fietsroute te maken.  
 
6 Kaarten 
- Alle routes staan op kaart Ourthe & Aisne, schaal 1:50.000 (1 cm = 500m) die voor circa € 7,50 in 

Hamoir, Bomal of Barvaux te verkrijgen is. Dit is een zeer goede kaart voor fietstochten. Er staan echter 
geen afstanden bij (maar dat is wel goed in te schatten) en er staan ook geen hellingspercentages in 
(en dat is soms wel erg verrassend). 

- Voor kortere routes kunt u volstaan met NGI-kaart, nummer: 49/5-6, schaal 1:20.000 (1 cm = 200m). 
Deze kaart is ook te koop in de Tukhut. Vraag erom bij de dienstdoende patron. 
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7 Overige 
Opmerkingen over en aanvullingen op deze route-beschrijving kunt u via het Responsformulier  
van de Tukhut website of via info@tukhut.nl opsturen. Uw suggesties worden dan beoordeeld, 
en indien van toepassing, in de volgende versie van deze route-beschrijving verwerkt. 
 
 
8 Fietsroute Beschrijving: Kort maar krachtig 
 

1 Vanuit de Tukhut linksaf, onder het spoor door 0 km 

2 De weg volgen met de bocht naar links en het Ourthedal verlaten 0,2 km 

3 Na circa 1300m klimmen, op de Y-splitsing rechtsaf, richting Vieuxville 1,5 km 

4 Afdalen tot op de T-splitsing met de N86 4,5 km 

5 Rechtsaf via de N86 richting Bomal  

6 Dan over de N806 en N831 naar Barvaux  

7 Vervolgens over de N983 naar Petit Han  

8 Dan de N833 naar Durbuy nemen  

9 Via de N813, de N814 en de N833 naar Tohogne  

10 Vanuit Tohogne binnendoor naar Verlaine  

11 Van Verlaine afdalen richting de Ourthe en Sy 27,5 km 

12 Beneden aangekomen, via de spoorbrug naar de overkant 29,7 km 

13 Linksaf, na 200m rechts: de Tukhut 30 km 
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