
Als de coronamaatregelen het toelaten, opent De Vakantiefietser het seizoen met een knaller van 
formaat. 

Tijdens het verlengde Hemelvaartweekend fietsen we Dwars Door België. We vertrekken op 
donderdag 13/5 om 9u aan het station van Oostende en komen drie dagen later, op zondag, toe aan 
het station van Eupen. Met de trein doe je dat in drie uur, maar met de fiets is dat zoveel leuker... 

We overnachten op campings in Wachtebeke en Huldenberg en in de grote tuin van een 
vakantiewoning vlakbij Tongeren. Tussendoor rijden we uiteraard langs Brussel, maar ook Brugge, 
Dendermonde, Tienen en Sint-Truiden liggen op onze route.  

We volgen vooral de knooppunten, met af en toe een shortcut. We beginnen met veel maar vooral 
vlakke kilometers (88 en 95 km op dag 1 en 2), om nadien wat minder afstand af te leggen op meer 
heuvelachtig terrein (75 en 65 km). Op dag 2 (Pajottenland, Brussel en Druivenstreek) en dag 4 
(Tongeren-Luik-Eupen) zullen de hoogtemetervreters aan hun trekken komen. Eveneens op dag 4 
steken we de Maas per ferry over tussen Eben-Emael en Eijsden. 

Voor de e-fietsers: op elke overnachtingsplek is er de mogelijkheid om je batterijen -letterlijk- op te 
laden, al moet je eventueel zelf voor een transformator zorgen, want soms zijn het alleen 
campingstekkers die we ter beschikking hebben. 

Zelf zal ik waarschijnlijk al op woensdagavond in Oostende aankomen en daar kamperen. Eventueel 
kunnen we afspreken om daar samen te gaan staan, voor wie ook al een dagje eerder afzakt naar de 
Kust. Voor wie zondag nog wat in Eupen wil blijven hangen, is Camping Hertogenwald 
(https://www.brasserie-hertogenwald.be/camping/) een aanrader. 

Zowel de start- als de eindplek zijn vlot met het openbaar vervoer bereikbaar. Het zijn immers de twee 
uiterste stations van wat volgens mij de langste spoorverbinding van België is. In Eupen kan je de 
trein terug naar Oostende nemen.  

Wie toch een deel met de auto moet doen, zou ook de auto aan één van de tussenstations (Brugge-
Gent-Brussel-Leuven-Luik-Verviers-Welkenraedt) kunnen parkeren en de verplaatsing naar de start of 
vanaf het einde met de trein doen. 

Inschrijven doe je via de webshop.  
Opgelet: Jouw inschrijving is pas definitief na betalen van €15 voorschot en dit enkel via 
overschrijving (!) op rekeningnummer BE25 8939 8495 9182 van tochtbegeleider Lieven 
Muyldermans. 

Dagafstand 

80-100 km

Hellingen 

Sterk heuvelachtig (soms pittige klim) 

Kwaliteit van het wegdek 

Nu en dan off-road 

Globale moeilijkheidsgraad 

Goede conditie vereist 


