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Voorstel van  Johan Nijs en Michel Vercauteren    
zondag 15 augustus 2021  

 

 
       

Ardennes-etape 
       
rit km vertrekplaats vertrekuur   
eoA 158 km Wirtzfeld 09:00u   
eoB 121 km Wirtzfeld 09:00u   
eoC 74 km Wirtzfeld 09:00u   

 
 
Vertrekken doen we aan het hotel Drosson in Wirtzfeld. We rijden dan zo richting het meer van Bütgenbach. 
Even later komen we via kleine baantjes in Sourbrodt waar we langzaam gaan klimmen naar het hoogtepunt 
van België ‘Mont Rigi’.  Daarna dalen we dan 
richting Hockai maar vooraleer we daar zijn doen 
we nog even de beklimming van ‘Le Stockay’ 
(4km – 2,9%).  Daarna bollen we dan verder door 
Ster, Francorchamps en even verder bereiken we 
Ruy waar de Côte du Rosier oost (4,4km – 5,8%) 
op ons ligt te wachten.  Boven gaan de b-rijders 
linksaf en de a-rijders maken daar lus 1.   
De b-rijders dalen de ‘La Gleize’ af en nemen de 
grote baan naar Coo.  Als je de watervallen wil 
zien, zal je toch even moeten stoppen.  Even 
verder bereiken we Trois Points waar we na 
63km de innerlijke mens zullen versterken.  Let op om niet te veel te eten want onmiddellijk na de middagpauze 
wacht de Côte D’Aisomont (5,1km – 5,8%) op ons.  Boven zijn we in Wanne, waar we een mooi zicht op Stavelot 
hebben. Stavelot laten we links liggen maar we fietsen naar de achterkant van de Stockeu.  Let wel op in de 
afdaling, die is niet zonder risico, vraag maar aan 
Jürgen.   Er komt nu een steil klimmetje aan!  We 
fietsen naar Beaumont, wat verder onder de 
autostrade door en komen zo langs kleine 
dorpjes Refat en Pont in Ligneuville. We karren 
verder op en af langs de rivier Amel voorbij 
Montenau en Deidenberg en komen zo in Amel 
uit.   
Uit de verschillende namen van de dorpen is het 
duidelijk dat we in het Duitstalige deel van België 
zitten.  Via Halenfeld, Honsfeld, Hünningen en 
Mürringen bollen we zo ons hotel terug binnen. 
 
 
 
 
 
 

Côte du Rosier  

Coo 
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Lussen voor de A-rit 
Over de top van de Rosier dalen we door Creppe en Winamplanche en vatten we wat verder de ‘Côte du 
Maquisard’ (3km – 5,1%) aan.  Daarna naar La Reid en dan linksaf naar de ‘Côte de Desnié’ (4km – 4,7%).  Verder 
rijden we langs Stoumont en La Gleize naar Coo en zo naar Trois-Ponts waar we na 81km gaan eten.  Na het 
eten wacht er ons nog een lekker 
dessertje: de Côte de Brume (3km – 
7%).  Boven gaan we linksaf richting 
Basse Bodeux. Wat verder ligt er nog 
wat lekkers op onze weg dat we 
zeker niet kunnen laten liggen : de 
Côte de Hézalles (1km – 12%).  Nog 
een beetje verder zitten we terug op 
het parcours van de b-rit, maar de a-
rit rijdt boven op de Wanne de 
Wanneral af om zo uit te komen in 
Stavelot.  Daar doen we dan de 
Stockeu tot aan het standbeeld van 
Eddy Merckx (1km – 20%).  Aan dat standbeeld gaan we linksaf en zitten zo weer op het parcours van de b-rit.   
 
 
De c-rit 
De c-rijders bollen meestal op het oude spoortraject Vennbahn. De fietsroute van de Vennbahn neemt je mee 
op een tocht door prachtige heuvellandschappen. Toch is een groot deel van het parcours minder heuvelachtig 
dan je zou vermoeden (max. 2 %). Dit is een van de voordelen van de RAVeL van de oude spoorlijnen uit de 2de 
wereldoorlog. Af en toe kom je een viaduct en een tunnel tegen.  Langs het meer van Bütgenbach rijden we 
licht op en af naar Malmédy (22km) 
waar we koffie gaan drinken.  Na de 
koffie gaat het verder naar 
Francorchamps en Hockai  waar we 
gaan eten (43km).  Na de middag 
karren we rustig verder naar Ovivat.  
Even verder zijn we in Sourbrodt 
waar er iets leuks op ons wacht : ‘le 
petit Mont Rigi’ (misschien kunnen 
we daar ook wel een terrasje doen).  
Via Eisenborn rijden we dan terug 
naar ons hotel waar we na 74km en 
981hm ook wel iets lekkers hebben 
verdiend! 
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