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van de langste routes op oude spoor-
beddingen in Europa. Het brengt de 
fi etser van het Duitse Aken dwars 
door de Eifel en de Ardennen naar 
het Luxemburgse Troisvierges. Leg 
je het hele traject af, dan doorkruis je 
dus drie landen: Duitsland, België en 
Luxemburg. De tocht kan in verschil-
lende etappes en in verschillende 
dagen gedaan worden. Vanuit de luie 
stoel thuis is de route al te regelen, 
van overnachtingsadressen tot baga-
gevervoer aan toe. 
Laurence en ik fi etsen de 37,4 kilo-
meter lange Vennbahn Plus-route, 
een van de zestien routes speciaal 
voor dagjesmensen. Tijdens onze 
tocht worden we vergezeld door twee 
Canadese journalisten op mountain-
bikes, gestoken in wielrenkleding. 
Ondanks hun snelle outfi t hangt hun 
tong na vijf kilometer op hun gym-
pies en besluiten we om na elke vijf 
kilometer te ruilen: zij de e-bikes, wij 
de mountainbikes. Het is duidelijk, 
ook de Vennbahn Plus-route is heu-
velachtig… 

Drie trekvogels

Na wat uurtjes zweten hebben we 
wel een Belgisch pintje verdiend. En 
dat gaan we vatten bij mensen die 
verstand hebben van brouwen. We 
rijden naar Brasserie de Bellevaux in 
het dorpje Bellevaux onder Malm-
edy. Deze brouwerij wordt gerund 
door de geëmigreerde Nederlanders 

Carla en William Schuwer. Het stel 
kocht een oude boerderij en vond 
twee brouwketels op internet. Carla 
lacht: “Het kwam aan als een soort 
Ikea-bouwpakket met de gebruiks-
aanwijzing in het Japans, wat het 
extra moeilij k maakte. Dorpelingen 
hebben ons geholpen om de ketels in 
elkaar te zetten en toen kon het brou-
wen beginnen.” 
Toen het bier eenmaal op smaak 
was, ging de familie op zoek naar een 
logo voor het etiket. Het werden drie 
trekvogels; zij staan in het wapen-
schild van de ridders die Bellevaux 
stichtten. “Hun nazaten komen hier 
regelmatig een pilsje pakken. We 
betalen de auteursrechten in vloei-
bare vorm.” De familie brouwt vijf 
verschillende bieren. Bij elk biertje 
hoort een wandeling in de omgeving. 
Net als de bieren gaan ze van licht 
naar zwaar. Hoe meer alcohol, hoe 
zwaarder de tocht.▪

  Drie toptips
  In het hart van de Oostkantons 
ligt het hoogstgelegen kasteel 
van België: Kasteel Reinhard-
stein. Deze burcht uit 1354 
werd volledig verwoest tijdens 
de Franse Revolutie. Professor 
Jan Overloop liet het kasteel 
herbouwen met stenen uit de 
omgeving. In de weekenden 
geven vrijwilligers rondleidin-
gen. Loop ook even om het 
kasteel heen om de prachtige 
waterval te bezoeken. www.
reinhardstein.net

  In Malmedy bevindt zich Baug-
nez 44 Historical Center. Dit 
museum vertelt het verhaal 
van de laatste stuiptrekking 
van de oorlog en het bloed-
bad in Malmedy in 1944. www.
baugnez44.be

  In het Land van Herve is het 
aanbod van appels en peren 
zo groot dat er niet tegenop 
gegeten kan worden. Daarom 
maken de Belgen er ook 
stroop van. Hoe dat gebeurt, is 
te zien in de ambachtelijke 
stroopfabriek van de familie 
Nyssen in Aubel. Op zaterdag 
is de stroopfabriek stipt om 
11.00 uur te bezoeken. www.
sirop.be
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Ontdek de vele voordelen van de Ar-
dennen: www.plusonline.nl/ardennen

Na wat uurtjes 
zweten hebben 
we wel een 
Belgisch pintje 
verdiend.
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