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LUXEMBURG OP TWEE WIELEN
Het Groothertogdom Luxemburg mag dan wel kleiner zijn dan West-Vlaanderen, het is een land
dat blijft verrassen. Een land ook dat ideaal is om op twee wielen te verkennen, ontdekten we. Een uitgebreid
fietspadennetwerk maakt van Luxemburg een paradijs voor fietsers. Al kozen wij wel voor
een elektrisch ros. Die bergen, weet je wel!
tekst en foto’s Sandra Rosseel

KLAAR VOOR DE KUITENBIJTERS

VIJF LANDEN IN ÉÉN
Luxemburg met de fiets verkennen? Is dat,
met die bergjes, niet meer iets voor getrainde wielertoeristen en dito mountainbikers?
Absoluut niet, met dank aan het uitgebreide
fietspadennetwerk en de verschillende
landschappen waaruit dit miniland bestaat:
de bossen en het laaggebergte van de Ardennen of Éislek, de bizarre rotsformaties
van het Mullerthal, het ‘Land van de Rode
Aarde’ in het Zuiden, de wijngaarden van de
Moezel en de grandioze landschappen van
Guttland. Uit de 600 kilometer aan fietspaden en de 700 kilometer aan mountainbikeroutes kan je makkelijk een parcours volgens je eigen goesting en conditie kiezen.
Of je kan, zoals wij deden, kiezen voor een
elektrische fiets.

Dag 2 starten we in Kleinbettingen, heel makkelijk
met de trein bereikbaar uit Luxemburg Stad. We
volgen een stukje langs de EuroVelo 5, een Europese route die Londen met Brindisi in Italië verbindt. Maar zo ver gaan wij niet. Via Redange en
Colmar Berg fietsen we tot in Larochette. Goed
voor 62 kilometer door het mooie Guttland én
door een stukje Éislek, de Luxemburgse Ardennen
tot in Mullerthal. Een tocht met een paar flinke
beklimmingen, maar ook met hele mooie vlakke
stukken over oude treinbeddingen. Hoogtepunt is
onze honderden meters lange tocht door een
oude spoortunnel op weg naar Noerdange.

Luxemburg blijft verrassen: een sfeervol zicht
in Luxemburg Stad, een
stemmige oude brug in
Bettendorf, wijnranken
in de Moezelstreek en
restanten van de oude
spoorweg in Redange.

UITBOLLEN NAAR DE MOEZEL
Na de inspanningen van gisteren – niet iedereen in
het gezelschap had een elektrische fiets – besluiten
we om onze fietsdriedaagse met een makkelijke
tocht af te sluiten. We volgen de Sûre stroomafwaarts tot aan de Moezel in Wasserbillig. Een dagje
dalen, ideaal om te genieten van de stemmige
dorpjes en de prachtige oude bruggen die we passeren. In Echternach houden we even halt. De stad,
bekend van zijn springprocessie, heeft een prachtige basiliek en dito marktplein. Het was alvast een
fietsdriedaagse die smaakte naar meer.

EN OOK NOG...
We waren erg onder de indruk van Réidener Spennchen, een dorpswinkeltje met
biologische producten in Redange/Attert
waar je ook kan lunchen. www.spennchen.lu

Nog een adresje om te onthouden is
Kulturhaff Millermoler in Hinkel, een kunstgalerie, eetadresje, winkeltje met streekproducten én B&B in één.

LUXEMBURG STAD ALS OPWARMER
We starten ons fietsweekend in Luxemburg Stad,
waar onze gids ons in Grund opwacht. De wijk ligt
enkele tientallen meters lager dan de Oberstadt,
dus starten we meteen – zonder elektrische fiets –
met een pittig klimmetje naar de oude stad, die met
haar oude straten en wegeltjes Unesco Werelderfgoed is. Na een afdaling komen we bij de indrukwekkende Pfaffenthallift (zie foto), die ons samen
met onze fietsen opnieuw 71 meter hoger naar de
bovenstad brengt. Het uitzicht is adembenemend.
Onze tocht brengt ons verder langs de kathedraal,
het paleis van de Groothertog, de Place Guillaume
II... tot in Kirchberg, het zakencentrum en het Europese politieke hart van de stad.

Fietservriendelijke verblijfplaatsen in alle
mogelijke prijsklassen vind je op www.bedandbike.lu. Het Bed+Bike-label wordt alleen
uitgereikt aan die ondernemers die een aangepaste service aan fietstoeristen bieden.

Het Luxembourg City Tourist Office
organiseert vier verschillende ‘Bike Promenades’ mét gids in Luxemburg Stad, de ideale
manier om de stad te verkennen.

www.visitluxembourg.com
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