Aanvullingen bij 5e druk 2020
Route aanwijzigingen:
Blz. 55, km 24,5 Haussy moet worden: 2x  C205 richting Vertain
Blz. 57, km 27,5 moet worden: na kerk , eind , eind  r.Paul Pavot
Blz. 59, km 46,5  Le Pressau
Blz. 59, km 50 pijl  moet weg
Blz. 59, na de watermolen van Maroilles kun je ook de gemarkeerde route volgen van Moulins et Kiosques en
Thiérache volgen tot Grand-Fayt en dan  richting Petit-Fayt
Blz.59, km 54 is D232
Blz. 59, km 57 moet worden  richting Petit-Fayt
Blz. 63, km 13, B&B Pause en Fugue, Rue de L'Alouette 7, +33625581339, www.pauseenfugue.fr
Blz. 63, km 14,  op spl gravel pad wordt Chem. Des Hututus
Blz. 61, km 78 moet worden D133
Blz. 67, in Liart is een supermakt en pin automaat
Blz. 69, km 54,5, na einde 
Blz 69, km 57 rot 5, moet zijn rot.
Blz. 69, km 41 (op terugweg) km aanduidling kan weg. Moet worden rte.de la Vénerie, klim 3km,
rte.Forestière de la Vierge volgen
Blz.69, km 61,5 de 152m klim 10% komt als laatste.
Blz 71 km 68,5 moet worden; na kerk
Blz.71, km 81,5 niet in de afdaling, maar ik de klim ga je scherp schuin links ri Les Normands
Blz. 71, km 98, Het jaagpad Canal des Ardennes tussen sluis 20 en 22 is gesloten sinds 2018 ivm werkzaamheden.
Er is geen info bekend hoe lang dit nog gaat duren.Volg gewoon de D25, na ongeveer 500 meter linksaf, via
kort stukje gravel kom je op het jaagpad Canal des Ardennes. Nadien route vervolgen.
Blz. 77 km 53,5  ri Brieulles-sur-Meuse
Schelde traject:
De aansluiting op de LF30 richting Nederland gaat eerst een stukje via de LF6 of de knooppunten 71-35-57
Blz. 116, Titel moet zijn ….knooppunt 8
Blz. 117 navigatieblok rechts km 20,5 knp 45, 1, 49, 51
De Schelde route is gewijzigd in de Schelde-icoonroute. Deze loopt nu door tot knooppunt 92 aan de Nederlandse
grens. Vanaf hier kun je via knooppunten gemakkelijk naar Bergen op Zoom fietsen. De gpx track vind je
op : www.vlaanderenmetdefiets.be.
Ravel 156 traject:
Tussen Mariembourg en Chimay is de spoorlijn gereed gekomen als fietspad. Alleen de stad Mariembourg is nog
niet gereed
Oost-west Blz. 128, km 27,5, op plein neem Rue D’Arschot, einde , rot , rot,km 31,  fietspad
West-oost blijf bij Chimay het fp volgen tot einde. , rot , rot , km 24,5Rue D ‘Arschot volgen, plein
over , Rue Dauphine, einde , aansluiting op route.
Kyll traject:
Blz.169, km 30,5 Auw 
Blz.170, km 55 Kyllburg 
Blz. 171, km 65,5 Densborn 
Blz.171, km 70 Gerolstein 
Kaart 81, km 54,5, Camping Kyllburg is door wateroverlast volledig verwoest. De herstel werkzaamheden zijn in
volle gang. Kijk op de website https://campkyllburg.de/nl/
Kaart 83, km23, Glaadt voorlopig gesloten.

Accomodaties:
Let op! In verband met Corona kunnen sommige accommodatie tijdelijk gesloten zijn.
Door het wegvallen van de symbolen achter de accommodatie staan en onduidelijke tekens. Zie aparte PDF
Kaart 22, km 0, Liessies, Camping a la ferme Courreux gesloten
Kaart 22, km15 B&B Bluebell opgeheven
Kaart 22, km 13, B&B Pause en Fugue, Rue de lÁloutte 7, Ohain. +33625581339, www.pausenefugue.fr
Kaart 30, Juvigny-s-Loison, le Moulin de Loison, 1 Rue du Moulin te. +33623174019,
www.lemoulinduloison.com/nl/
Kaart 48, LF30 Camping Kompas lijkt te zijn opgeheven
Algemeen: in België is het ook mogelijk om gratis bij particulieren te overnachten. Zie: https://
welcometomygarden.org Per adres vind je de faciliteiten.
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