
 

Van de bronnen van 
de Ourthe tot de 
brouwerij Lupulus  

GEVORDERD
PN2Ourthes @parcnatureldesdeuxourthes#PNDOVELO

 Afstand 28kmniveau

Brouwerij Lupulus
Courtil 50, 

6671 Gouvy

Réservatie

Tel : +32(0)80/64.38.39 

visites@lupulus.be 

www.lupulus.be 

Le Cabas du Moulin
Rue de la Gare 2B,  

6670 Gouvy 

Tel : +32(0)80/40.02.21

lecabasdumoulin.wordpress.com

Cycles des Ardennes
Sterpigny

Tel : +32(0)486/34.56.34

slafmax@gmail.com

www.lspp.be

Syndicat d’Initiative des 
Sources de l’Ourthe orientale 
Rue de la Gare 31, 

6670 Gouvy

Tel : +32(0)80/51.01.80

s.i@gouvy.eu 

Maison du Tourisme Haute 
Ardenne 
Avenue de la Salm 50, 

6690 Vielsalm

Tel : +32(0)80/21.50.52 

info@haute-ardenne.be

www.haute-ardenne.be

Domaine du lac de Cherapont
Rue Cherapont 2, 

6670 Gouvy

Tel : +32 (0)80/51.70.82 

cherapont.be

FIETSVERHUUR & 
CONTACTEN 
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Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in plattelandsgebieden.
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NATUURPARK VAN DE NATUURPARK VAN DE 
TWEE OURTHES TWEE OURTHES 
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 INFORMATIE



VERHARD ONVERHARD

GRIND

LEGENDE VOOR DE  
ONDERGROND VAN DE ROUTE
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Vanuit de oude wijk van Gouvy (knooppunt 66) 

geniet u van het typisch Ardense karakter van 

de oude gebouwen, waarvan de mooiste on-

getwijfeld de «kasteelhoeve van Scheurette» en 

de «boerderij van Burnotte» zijn. We gaan naar 

de Belgisch-Luxemburgse grens (27) en zijn 

mijlpalen, die we een tijdje volgen, voordat we 

de dorpen Wathermal en Ourthe (65) bereiken, 

waar de bronnen van de Oostelijke Ourthe hun 

opwachting maken. 

De route gaat vervolgens geleidelijk omhoog 

naar het noorden van de gemeente, via de dor-

pen Beho (23) en Rogery (21). Bij het uitrijden 

van het dorp biedt een oriëntatietafel een weids 

uitzicht over de vallei van de Glain. 

Vervolgens gaat u naar Bovigny waar u het ge-

meenthehuis van Gouvy en het didactisch park 

tegenkomt. Bij aankomst in Courtil is een korte 

pauze wel verdient in de brouwerij Lupulus, 

gelegen op 200m van het netwerk, proost! Na 

een lus rond het dorp en de oversteek van Pôle 

Ardenne Bois, komt u zachtjes naar beneden 

terwijl u geniet van het heldere uitzicht op Gou-

vy en het Ardennenplateau.

BESCHRIJVING VAN DE ROUTE

26 27 65 24 23

2166 2267

Kerk Saint-Aubin
Rue de l’Eglise, 6670 Gouvy

VERTREKPUNT

Afstand : 28 km* 
Stijging (D+) : 402 m 

* Mogelijkheid om te 
starten vanaf het station 
van Gouvy (knooppunt 
63, +2,5 km)

Vertrekpunt

Te downloaden op cirkwi.com en op de Wallobike applicatie
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