Ourthe-et-Aisne De Ourthe en haar zijrivier de Aisne worden meestal in één adem genoemd. Beide rivieren
bakenen door hun stroomtekening een apart gebied af in het uiterste noorden van de provincie Luxemburg. De
streek met stadjes als Durbuy, Barvaux, Bomal en Hotton situeert zich gemiddeld tussen de 200 en 300m hoogte:
veel te laag om van echte Ardense hoogten te kunnen gewagen. Dit is immers de regio waar zowel de Condroz als de
Famenne en de Hoge Ardennen samenkomen. Hier staan open en bloot in de velden tween dolmen en twee menhirs
uit het Stenen Tijdperk te kijk. Vanuit Wéris zet je eerst koers naar de Ourthevallei. Tijdens een verkeersvrij traject
van 11 km door haar vallei doe je Durbuy, Barvaux en Bomal aan, waar in de zomermaanden het toerisme op volle
toeren draait. In Bomal waar de Aisne in de Ourthe stroomt, klim je geleidelijk naar Wéris terug.
Afstand: 34 km
Vertrekpunt: de kerk van Wéris
Aard van de weg: Tussen Durbuy en Bomal fiets je 11 km verkeersvrij langs de Ourthe. Enkele milde beklimmingen.
Bewegwijzering: geen
Meer informatie: -Maison du Tourisme du Pays d’Ourthe et Aisne, grand rue 16 9640 Barvaux 086 21 35 00
www.ourthe-et-aisne.be
Syndicat d'Initiative Durbuy Place aux foires, 25 - B 6940 Durbuy Tél. : +32(0)86/21 24 28 – www.durbuyinfo.be
Kaarten: NGI-kaart nr 55, schaal 1.50000
Eten en drinken: gelegenheden te over in Durbuy, Barvaux en Hotton

DE FIETSROUTE
(1)-(2) 6 km
De kerk (1) van Wéris ligt op een hoogte. Onderaan de kerk en met de rug gekeerd naar de kerktoren vertrek je links.
Op de T-splitsing rechts de rue des combattants inslaan en de eerstvolgende afslag rechts afdalen. Aan de volgende
wegkruising neem je de verbrokkelde asfaltbaan links. Vanaf de weg ontdek je misschien de menhir Danthine langs
de N841. Op het kruispunt kun je er eventueel naartoe fietsen. In elk geval moet je het kruispunt oversteken. De
smalle asfaltweg stijgt en gaat over in grind. Negeer de eerste grindafslag maar sla de tweede rechts in. Op het
kruispunt rechtdoor aanhouden. Links ligt Oppagne op een hoogte. Bij de T-aansluiting rechts inslaan. Op het
hoogste punt kom je aan een kruispunt waar je rechts inslaat in de richting van Biron. Het dorp ligt in de beekvallei
van de Biron. De kerk van Biron(2) ligt op een heuveltje.
(2)-(3) 9 km
Je laat de kerk rechts liggen, klimt uit de laagte en draait rond de kerk. Op de T-splitsing links inslaan. Je begint aan
een lange, heerlijke afdaling waarbij je eerst de N86, vervolgens een spoorlijn en tenslotte de N983 oversteekt.
Daarna moet je een laatste heuvelrug over voor je de vallei van de Ourthe in duikt. Je komt uit op de N833 die de
Ourtheoever volgt. Op de T-splitsing rechts kiezen en in Durbuy-centrum rechts afdalen naar het toeristische hart
van de stad. Je fietst langs restaurants en cafés tot de parking. Daar is een watervlak met een spuitende fontein (3)
(3)-(4) 7km
Aan de oever van de Ourthe vertrekt een onverhard pad dat tot de Ourthe op de voet volgt. Het padloopt het bos in
maar bij de Y-splitsing moet je links voor het grindpad kiezen. Het verkeersvrij fiets- en wandelpad verandert van
grind in beton maar blijft erg hobbelig van ondergrond. Onderweg steek je de rivier over en in Barvaux kom je uit
aan de Ourthebrug (4)
(4)-(5) 4 km
Het verkeersvrij pad blijft ook voorbij Barvaux de rivier volgen. Je steekt de brugweg over en fietst onder en naast
het Maison de l’Emploi. Daarachter kun je tot vlak bij het water komen. Het pad volgt niet elke Ourthekronkel maar
loopt door haar aanslibbingsvlakte. Kort na de spoorwegbrug bereik je de brug van Bomal (5)
(5) – (1) 8 km
Je steekt de brug over en neemt onmiddellijk de rue Hodister rechts, die uitkomt op een verbreed kruispunt van de
N86. Je steekt over naar de Monts des Pins, die tergend langzaam langs de heuvel omhoog stijgt. Je laat de Ourthe
achter je en boven ontplooit zich voorbij het bos een glooiend open landschap. Je fietst voorbij het Domaine de
Hotemme (zie kader), een educatief natuurpark met bezoekerscentrum op een voormalig kasteeldomein. Op het
eerstvolgend kruispunt rechtdoor richting Morville. Maar daar moet je niet zijn, dus sla je op het volgend kruispunt
rechts een smal baantje in dat je naar de Dolmen van Wéris leidt. De dolmen ligt op een kruispunt waar je links naar
Wéris fietst waarvan de kerk (1) uitsteekt boven de daken.
Domein van Hotemme in Heyd Tussen Bomal en Wéris fiets je voorbij het natuurdomein van Hotemme. Dit
voormalig kasteelgoed van 150 ha werd aangekocht door het Waalse Gewest om er de bezoeker te laten
kennismaken met de groene rijkdom van bomen en struiken. Je kunt er in alle rust kuieren tussen merkwaardige
bomen die de kasteeleigenaar liet overbrengen vanuit exotische streken en verre landen. Onderweg vertellen 50
infopanelen de wandelaar in zeven thema’s over allerlei biotopen zoals het bos, de rivieroevers of de migratie van
vogels. In het bezoekerscentrum kun je daarover bijkomende info opzoeken. Een wandeling door het parkdomein is
een welkome afwisseling met de fietstocht.

