jaarprogramma 2020

Voorstel van Johan Nijs en Michel Vercauteren
zaterdag 22 augustus 2020

Dwars door de Maasvallei
rit
grA
grB
grC

km
168 km
121 km
95 km

vertrekplaats
Namen
Namen
Namen

vertrekuur
09:00u
09:00u
09:00u
Voor onze twee-daagse overnachten wij in
het centrum van Namen in het hotel
Beauregard. Het hotel ligt aan de voet van
de beroemde citadel van Namen direct aan
de Maas op 10 minuten loopafstand van
het stadscentrum. Naast het casino biedt
het hotel ook een restaurant en een bar.
De Wi-Fi-toegang is gratis in het hele hotel.
We verblijven hier twee nachten op basis
van kamer met 2x ontbijt en dit voor de
prijs van 110 euro/persoon. Onze ritten
van zaterdag en zondag vertrekken
allemaal op de parking van het hotel om
09.00h

Starten doen we langzaam voor beide groepen door een tiental kilometer de Maas te volgen richting
Profondevil. Hier start een mooi drieluik Triple Mur du Monty (1.9km,gem9%) met een max. van 21%. Dit is
eentje om nooit te vergeten; stel U voor de koppenberg de patersberg en terug de koppenberg dit allemaal
direct na elkaar (of hebben we dat al eens gedaan he…Astère) De B-rit zal deze zware klim letterlijk links laten
liggen en verder de Maas volgen. De volgende klim gaan ze dan zeker wel doen. Mur des sept Meuses
(1.7km, gem10,1%) en De Stampia (1.6km, gem7,1%).
We dalen nu in hoofdzaak af richting Anhéé. Hier starten we terug met een drieluik weliswaar niet zo zwaar
als het vorige: Haut le Wastia (2.6km, gem4,3%) gevolgd door de Côte de Meez (1.8km, gem7,1%) en als
hoogtepunt Montagne de la Croix (1.5km, gem9,9%) met een max van 23 procent. De B-rit zal deze laatste
overslaan en direct de weg volgen langs de Maas.
We gaan nu even een aantal kilometers bekomen langs de Maas richting Yvoir naar La Gayolle
(1.7km,gem9,5%) en Côte d’inzefy(0.7km,gem9,7%).
Nu is het een 20 tal kilometers lichtgolvend bollen terug naar het dal van de Maas en we verlaten de vallei
richting Ben Ahin voor de volgende klimmen (de B-rit is ondertussen in Haltinne al terug afgeslagen richting
Namen): Les Ruelles (1.7km,gem8,1%) en Thier de Huy (1.4km,gem10,8%) beter gekend als de muur van
Huy. We gaan nu terug een 20 tal kilometers door het land van de Condroz en in Haltinne komen we terug op
het parcours van de B-rit richting Namen en eindigen onze rit via de Route Merveilleuse of beter gekend als
de Citadel van Namen (2km,gem6%). Deze is, na al wat we dan gedaan hebben, een lopertje waar we met
goed weer eventueel kunnen afspreken om boven ene te drinken.
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De B-rit:
Zal de zware klim van het eerste drieluik Triple Mur du Monty(1.9km,gem9%) overslaan en daar gewoon de
Maas blijven volgen.
Zal in Dinant de zware klim Montagne de la Croix (1.5km,gem9,9%) niet doen en direct de Maas volgen en
zal in Haltinne afslaan richting Namen en hierdoor de beklimmingen Les Ruelles (1.7km,gem8,1%) en Thier
de Huy (1.4km,gem10,8%) niet moeten doen.

C-rit: 95km, volgt hoofdzakelijk RAVeL wegen.
De c-rit verlaat Namen via de RAVeL van de Samber.
Deze weg loopt in eigen bedding en doorkruist
prachtige landschappen. Je volgt de rustige meanders
van de rivier de Samber. Je passeert heel wat sluizen
en bruggetjes, te midden van een weelderige natuur.
Deze RAVeL is zeer gevarieerd. Nu eens maak je
kennis met een puur landelijke omgeving zoals de
buurt rond de abdij van Floreffe, dan eens fiets je door
een post-industriële omgeving.
In Tamines, aan de brug van de Rue de la Station,
steek je de Samber over. Hier neem je meteen ook
afscheid van de Samber. Wees voorzichtig, want vanaf
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hier fiets je niet langer in eigen bedding. Hier ontdek je de streek ‘Tussen Maas en Samber’. In deze regio
regeert niet alleen de natuur. Ook de culturele en religieuze invloeden zijn nog steeds merkbaar. Zo zijn de
folkloristische marsen nog steeds zeer populair. Daarna kom je via de schilderachtige vallei van de Molignée
in Anhée aan.
Kort voor Anhée wordt het landschap gedomineerd door de ruïnes
van het feodale kasteel van Poilvaches. Het kasteel ligt op een rots.
Dit is een van de meest betoverende stukken van de vallei van de
Maas. De weelderige landschappen, talrijke kliffen en de beroemde
tuinen van Annevoie zullen je ongetwijfeld bekoren!
Als je in Rivière aankomt, vergeet dan zeker niet omhoog te kijken.
Met wat geluk zie je enkele deltavliegers zweven. Ze bewonderen het
bucolische landschap vanuit de lucht. Hun vertrekpunt is het
uitkijkpunt van Sept Meuses.
Bij het binnenrijden van Namen passeer je het dorp Wépion. De aardbeien van Wépion zijn wereldberoemd.
Al snel doemt de Citadel van Namen voor je op. Dit meesterwerk is van de hand van Vauban, de grote
militaire architect van Lodewijk XIV. Namen is de hoofdstad van Wallonië én tegelijkertijd de Poort van de
Ardennen. Het is een aangename stad die over heel wat troeven beschikt.
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