Bij Wasserbillig kunnen we een klein stukje
door fietsen om Trier te bezoeken.

Langs de Maas van Maastricht naar Dun-surMeuse. Een groot deel is bewegwijzerd! We
volgen de Ravel 1 langs de Maas van Huy tot
Namen. Vanaf Namen vervolgen we de route
Ravel 2 langs de Maas tot bij Givet.
Vanaf Givet gaat de Maasroute over de schitterende Voie Verte Trans Ardennes naar historische stad Charleville-Mézières.

van Sluis, door België, Noord-Frankrijk, Luxemburg en Duitsland naar Vaals, 1035 km
Porta Nigra in Trier

Charleville-Mézières

Na Trier volgen we de Kylltal Radweg, steeds
licht stijgend. Onderweg is een wat steilere klim
met trein te omzeilen. Bij Gerolstein kun je via
de Eifel-Ardennen route richting Pronsfeld
fietsen en dan richting Sank-Vith de Vennbahn
op. Verder langs de Kyll gaan we over het hooggelegen licht golvende middenstuk, waar we bij
Junkerath het oude spoortraject richting Weywertz inslaan aan de Vennbahn, met aansluiting
op de hoofdroute.

Sedan heeft een schitterende oude binnenstad
met vesting. De route is bewegwijzerd tot
Mouzon (2019) daarna is de beschreven in de
zogenaamde navigatie tekst tot Dun-surMeuse.

Oude vesting in Sedan

Langs de Maas

Langs de Kyll
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Soms wil je wel wat verder weg fietsen,
maar toch dicht bij Nederland. De groene
valleien fietsroute is een hoofdzakelijk
gevarieerde, landelijke route. Hij loopt
door Belgisch Vlaanderen, NoordFrankrijk, Luxemburg en Duitsland. Door
de vele aftakkingen is deze route ook zeer
geschikt voor korte fietsvakanties.
Na een korte aanloop vanaf Sluis door het
vlakke Vlaanderen loopt de route door het
verrassend rustige en mooie Noord Frankrijk en de Franse, Belgische en Luxemburgse Ardennen tot aan de Moezel. Na
Trier gaan we over hoofdzakelijk oude
spoorwegtrajecten richting Aken.

Er zijn extra routes beschreven:











vanaf Maastricht naar Dun-sur-Meuse




van Neuville-Day naar de Maas

vanaf Namen langs de Sambre tot Liessies
van Liessies via Chimay terug naar de Maas
van Chimay naar de Sambre
van Luxemburg tot Minden
van Trier via de Kyllradweg tot Gerlostein
van Gerolstein naar Pronsfeld
van Gerolstein naar Weywertz
langs de Schelde naar Bossuit, met aansluiting
op de Vlaanderen fietsroute en de LF30
van Le Wast naar Desvres

De route volgt dalen van kleine riviertjes en
kanalen. Maar, zonder heuvels geen dalen, er
moet wel eens geklommen worden, doch tot
de Ardennen nergens lang. In de Eifel volgen
we de oude spoorwegtrajecten waardoor het
stijgingspercentage beperkt blijft. Langs de
Kyll is er wat meer geaccidenteerd terrein, hier
zijn tevens stukjes half-verhard-pad. Onderstaand overzicht toont het hoogteprofiel van
de hoofdroute: In het westen vrij licht en in
het oosten wat zwaarder. Opmerkelijk is dat
het hoogste deel van de route de oude spoorwegtrajecten zijn waar het hellingspercentage
maximaal 2% is.

De route loopt grotendeels over fietspaden en auto
luwe wegen en (delen ervan) zijn goed met kinderen
te fietsen.
De hoofdrichting is west – oost, maar de navigatie is
in beide richtingen beschreven. Bijna de helft van de
trajecten is bewegwijzerd in beide richtingen.
Er zijn voldoende mogelijkheden om te overnachten, zowel in de tent als in hotels, pensions of chambres d’hôtes. Het is aan te raden deze in de wat dunner bewoonde streken een dag van te voren te bespreken.
In de kleinere dorpen onderweg verdwijnen de
buurtwinkels in rap tempo, in de navigatietekst
staat aangegeven waar je inkopen kunt doen.

Arras
In Wasne-au-Bac is de aansluiting op de
Schelde route (75 km), een vlak alternatief langs
de Schelde via Tournai naar Bossuit aan de
Vlaanderen fietsroute en terug naar Breskens
via de LF30.

Bij Neuville-Day op km563 van de hoofdroute is een
doorsteek naar de Maas mogelijk 35km.
Hierna komen we in de Ardennen en wordt de route
wat zwaarder. De route loopt op een heuvelrug langs
de Aisne. Bij Romagne-sous-Montfaucon is een
USA-begraafplaats te bezoeken. We steken door naar
Dun-sur-Meuse waar we de Maas route kunnen
oppikken.
Na Montmédy (een leuk knooppunt van een aantal
fietsroutes naar het zuiden!), gaan we de Belgische en
Luxemburgse Ardennen in, het zwaarste deel van de
route. We komen langs de stad Luxemburg.

Bij Liessies kunnen we via de Sambre terug
naar Namen (128 km) aan de Maas richting
Maastricht(228 km).
Een tweede mogelijkheid is om via Chimay en
Mariembourg richting de Maas te fietsen
(55km) en vandaar richting Maastricht (200km).

Etappe overzicht en hoogteprofiel van de route van Sluis naar Vaals
Van Sluis naar Boulogne-sur-Mer door
Belgisch en Frans Vlaanderen is ongeveer 180 km. We volgen in België het
knooppunten netwerk dat ons via de
mooie stad Brugge en Diksmuide maar
de grens brengt. We fietsen langs diverse
monumenten uit de WO I en II.

Vanaf Boulogne gaan we via Samer en Desvres richting Arras, een mooi landschap van
riviertjes, moerassen en kanalen.

In Frankrijk volgen we de LF1 Noordzee route bewegwijzering tot Wimereux bij Boulogne. Het Franse
traject kent een aantal klimmetjes. Boulogne-sur-Mer is
een aardige havenstad. Je kunt eventueel in Le Wast al
afslaan richting Desvres.

Luxemburg
In Luxemburg is een aftakking richting Minden, de
aansluiting op de hoofdroute.
Uiteindelijk dalen we af naar de Moezel en kunnen
dan freewheelend, langs leuke wijndorpjes naar Wasserbillig. Hier pakken we de Sauer-Radweg op.
Het terrein wordt meer geaccidenteerd. Het
gebied is bekend om zijn versterkte kerken. In
vroegere tijden beschermde dit de bevolking

Mariagrot in bos

Boulogne-sur-Mer

Brugge
De route is door zijn vele mogelijkheden niet opgesplitst in
trajecten. Bij iedere aansluiting
of aftakking wordt de kilometerstand weer op 0 gezet. Hierdoor is het makkelijk om zelf
een route uit te stippellen al
naar gelang de duur van je
fietsvakantie. De Hoofdroute
van Sluis tot Vaals is 1035 km.

Koekelare

Wimereux

Versterkte kerk bij Dommery

Langs de Saur
Bij Minden volgen we een stukje Prüm-Radweg gevolgd door de Enz-Radweg.
Bij Pronsfeld waar een aantal routes bij elkaar komen
gaan we richting Sankt-Vith waar we de Vennbahn af
fietsen richting Aken. Hierna fietsen we door tot Vaals.

