Het Grote Bos van Anlier
in het hartje van
de Belgische Ardennen

22 Andere logies

1 Fietsvakanties
Wielertoerisme op ontdekkingstocht
in de vallei van de Haute-Sûre
De ligging van de gîte Au fil du temps is uitzonderlijk, in het
hartje van de mooie vallei van de Haute-Sûre. Spring op uw
fiets en maak gebruik van het RAVeL-netwerk om de streek
te verkennen. Houd even halt aan de molen van Hollange
en bezoek daar de ambachtelijke maalderij. Hun speltbrood
is een ware lekkernij! Rijd daarna verder naar de vijvers van
La Strange, een plek die zich uitstekend leent voor een
picknick. Het is er bijzonder idyllisch. Alle ingrediënten zijn
dus aanwezig voor een geslaagde uitstap te midden van
schitterende landschappen.

245 €

De all-inprijs omvat : 2 nachten in de gîte, 1 kaart met
mountainbiketochten, 1 bezoekersboekje van de molen van
Hollange dat u bij aankomst ontvangt, een gratis bezoek aan
de molen en zijn maalderij, 1 gratis kom soep van het huis, 1
mand met houtblokken voor de open haard.

Chemin du Vieux Château 112
B-6637 Bodange
+32 474 99 79 02
sylvie.robaye@gite-aufildutemps.be
www.gite-aufildutemps.be

Het Bos van Anlier, uw 		
mountainbikebestemming

Voor logies met het label
«Bienvenue vélo»,
kiezen, betekent dat u voor een plek
opteert waar het goed toeven is en uw
gastheren blij zijn dat u met de fiets

Gastenkamers
Cottage Lavande & Bruyères

3 dagen / 2 nachten
All-in voor een gîte voor 6 pers.
Geldig van dinsdag tot zondag

140 km
6 nieuwe
mountainbike
circuits

Routes, verblijf,
evenementen, huur…

Het Bos van Anlier
met de mountainbike
De streek van het slow toerisme

Het Grote Bos van Anlier

De all-inprijs omvat: 1 nacht in een gastenkamer
met ontbijt, 1 gastentafelmenu (aperitief, 3 gangen,
drank niet inbegrepen), 1 picknickmand, 1 kaart met
mountainbiketochten, 1 welkomstglas en een pot honing bij
aankomst.

Is er een betere bestemming dan het Grote Bos van Anlier
om u volledig uit te leven met uw mountainbike? U vindt er
tientallen circuits tussen de bossen en de velden, elke week
georganiseerde evenementen, een «Bienvenue Vélo»-label
dat borg staat voor kwaliteit, verblijven op maat, en zelfs de
mogelijkheid om mountainbikes of elektrische fietsen te huren.

Gîte rural
Au fil du temps

Gîte à la ferme (hoeveverblijf) ***
La Ferme du Bas Roteux

Ontspanning en mountainbiken 		
in Fauvillers
Op dit uitgestrekte sportterrein van meer dan 7.000
hectaren, op de uitlopers van het Bos van Anlier, vindt u de
gastenkamers van Agnès en Jean-Marc. Drie ruime en met
zorg ingerichte kamers. Te midden van bossen en velden,
garandeert het dorp Fauvillers u een 100% natuurvakantie!
En na de sport kunt u zich laten verwennen met het
verrukkelijke 3-gangenmenu dat de gastheren op uw bord
zullen toveren.

Hebt u het goede nieuws al gehoord?
Het Bos van Anlier heeft nieuwe
moutainbikecircuits geopend!

Rue du Haut des Bruyères 8
B-6860 Léglise
+32 496 12 13 70
laurence@bostie.be
www.cottagelavandebruyeres.be

Rosière-la-Petite 29 B
B-6640 Vaux-sur-Sûre
+32 496 23 70 43
infolafermedubasroteux.be
www.lafermedubasroteux.be

Welke ook uw mountainbikevaardigheden en uw
verlangens zijn, in het Bos van Anlier zult u unieke en
plezierige momenten beleven!

130 €
2 dagen / 1 nacht
Prijs voor 2 pers. in tweepersoonskamer.
Geldig van donderdag tot zondag.

Gastenkamers
Au fil des saisons sur la Wiels

Camping
Aux sources de Lescheret

Rue de la Misbour 409
B-6637 Fauvillers
+32 497 97 43 13
agnes.colson@skynet.be
www.chambresdhotes-fauvillers.be

Lescheret 2
B-6642 Juseret
+32 479 58 19 60
info@campingasdl.be
www.campingasdl.be

Mountainbiken in het Bos 		
van Anlier, dat betekent:

Het Grote Bos van Anlier
De streek van het slow toerisme

Het Grote Bos van Anlier
heeft ook een hele reeks
wandelroutes te bieden.
Ontdek ze allemaal in
onze andere brochure:

1. Vakanties op maat
2. Logies
3. Verhuurders van mountainbikes
4. Het hele jaar door evenementen
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4 Jaarlijkse evenementen
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Huur een mountainbike:
het praktische alternatief om licht te reizen!

Le pays du slow tourisme

Sibret

Restez zen!
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Bien-être Se régénérer grâce à la forêt
nature une forêt foisonnante de vie
BonS planS Week-end en pleine nature
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Grandvoir
7 randonées
en forêt pour
lâcher prise

Rue de Luxembourg 46
B-6860 Léglise
+32 63 57 23 52
o.t.leglise@gmail.com
www.communeleglise.be

Hollange

Witry

Neufchâteau

La Grande Forêt d’Anlier
au cœur de l’Ardenne belge

Assenois

Vlessart

Anlier

www.parcnaturel.be
contact@parcnaturel.be
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Natuurpark 		
van de Haute-Sûre 		
en van het Bos van Anlier
Chemin du Moulin 2
B-6630 Martelange
+32 63 45 74 77

Attert

Virton
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Udange
Luxembourg
Trier
Thionville
Metz

Deze brochure kadert in een globale aanpak om het Grote Bos van Anlier en de Ardense
Bossen toeristisch te ontwikkelen. Het specifieke project van het Bos van Anlier
wordt gedragen door het Natuurpark van de Haute-Sûre en van het Bos van Anlier, in
samenwerking met het Maison du Tourisme du Pays de la Forêt d’Anlier (Toeristische Dienst
van de Streek van het Bos van Anlier), en met steun van het Commissariaat-generaal voor
Toerisme en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert
in de plattelandszones.

3 forêts
à découvrir
autrement !

Pla ce de la Gare 2
B-6724 Marbehan
+32 478 65 77 38
info@marbehan.be
www.marbehan.tourisme.be

Materiaalverhuur:
2 mountainbikes, 1 elektrische
fiets, 1 tandem, 1 gewone
damesfiets, 1 gewone
herenfiets, 1 extra wiel
voor kinderen, 1 kar voor 2
kinderen, 10 valhelmen voor
volwassenen, 2 valhelmen voor
kinderen.

Moulin Klepper
Rue du Moulin 2
B-6840 Neufchâteau
+32 61 27 86 98
bureauinformation@
neufchateau.be
www.neufchateau.be
Materiaalverhuur:
20 mountainbikes voor
volwassenen, 8 mountainbikes
voor kinderen.

De T.D. van Bastogne
Place Mac Auliffe 60
B-6600 Bastogne
+32 61 21 27 11
info@si-bastogne.be
www.bastogne-tourisme.be
Materiaalverhuur:
8 mountainbikes
voor volwassenen,
4 mountainbikes
voor kinderen, 4
elektrische fietsen,
2 kinderstoeltjes,
valhelmen en
kits voor kleine
herstellingen.

Liège
Maastricht

De T.D. van Martelange
Complexe Im Wohr
Rue de Radelange 43 A
B-6630 Martelange
+32 63 60 08 60
info@tourisme-martelange.be
www.martelange.be
Materiaalverhuur:
15 mountainbikes voor
volwassenen, 3 mountainbikes
voor kinderen.

Praktisch:
neem altijd een gps mee

Deze folder is een uitgave van het
Natuurpark van de Haute-Sûre en van
het Bos van Anlier
Chemin du Moulin 2
6630 Martelange
Tél.: +32 63 45 74 77
E-mail: contact@parcnaturel.be
Web: www.parcnaturel.be

Deze nieuwe circuits zijn niet afgebakend.

Directeur: Donatien Liesse

U kunt ze met een gerust hart afleggen, maar neem wel een gps mee.
1

Rulles
http://users.compaqnet.be/vttrulles

2

Martelange
www.bikers-ardennais.be

3

Hollange
www.hollangevtt.be

4

Heinstert
http://bikersteam21.forumperso.com/

5

Bastogne
www.labastognarde.com

6

Les Fossés
www.ccalesfosses.com

7

Houdemont
www.vtt-ecole-houdemont.e-monsite.com

Afspraak op www.grandeforetdanlier.be > Bouger om het
circuit van uw keuze te bekijken en de bijbehorende GPX-track te
downloaden.

5

Namur

Hebt u geen gps?
Het Natuurpark van de Haute-Sûre en van het Bos van Anlier kan
er u een lenen! Neem contact op met het personeel van het Park
voor meer info over de beschikbaarheid van gps-toestellen

Sûre

Namur
Bruxelles

3

Chemin du Moulin 2
6630 Martelange
+32 63 45 74 77
contact@parcnaturel.be
www.parcnaturel.be

re
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Materiaalverhuur:
2 mountainbikes, 2 elektrische
fietsen, 1 extra wiel voor
kinderen, 1 kar voor 2 kinderen,
16 nordicwalkingstokken.

Léglise

De T.D. van
Neufchâteau

7 mountainbikeclubs:
het hele jaar door activiteiten!
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3 grote jaarlijkse evenementen
De Beste Wensen-tocht

– januari
Schitterende circuits door het met een wit laagje bedekte Bos van
Anlier, die met de nodige moeilijkheden gepaard gaan! 1

La Sangli’Sûre – begin april
Technische paden, adembenemende vergezichten, bergkammen
en valleien … 4 volledige circuits in het hartje van het bos! 2
La Bastognarde – begin september
Als gezinsuitstap of als marathon weet de Bastognarde alle
moutainbikeliefhebbers te bekoren. Een niet te missen afspraak! 5

U kunt het personeel bereiken van maandag tot vrijdag van 9
tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur.

s
Rulle

Wij wensen u een leuke mountainbiketocht
en mooie ontdekkingen!

is

Bastogne

La Grande Forêt d’Anlier

Diepe bossen, agrarische landschappen, wildrijke valleien en
kronkelende rivieren: dat is het decor van het wandelnetwerk
dat u kunt verwachten. Wilt u graag nieuwigheden en
beschermde natuurgebieden ontdekken? Dan is het Bos van
Anlier voor u de geknipte plek!
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Dit document maakt deel uit
van een promotiepakket over
groen toerisme voor de streek
van het Natuurpark van de
Haute-Sûre en van het Bos van
Anlier.
In de buurt van Bastogne
en Neufchâteau vindt u ook
talrijke moutainbikecircuits.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de
lokale Toeristische Diensten.
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Lescheret 4 km

Rosière 8 km

Strainchamps 9 km

Legende

Stop, ik las een pauze in!

Wist u dat?

Toeristische Bezoekerscentrum

Verfrissend, in het Maison de la Pêche

De vallei van de Haute-Sûre,
die zich uitstrekt ten noorden
van het Bos van Anlier, is
erkend als vochtige zone van
wereldbelang.

Fietsenverhuur
Logies “Bienvenue Vélo”
Rustpauze of ontdekking

Stuur uw commentaar naar het adres
contact@parcnaturel.be of naar onze Facebookpagina en breng het personeel van het park op
de hoogte van alle eventuele problemen met de

Deze rustige plek heeft een mooi terras dat uitziet over
de vijver van Bologne. Behalve een – tijdens uw wandeling
zeer welgekomen - bar, bevindt zich hier ook een museum
over de visvangst en kunnen voor een halve of een hele dag
vishengels worden gehuurd.

Het Bos van Anlier maakt
deel uit van het Europees
beschermd natuurnetwerk
Natura 2000. Die twee
natuurlijke omgevingen
herbergen immers een heel
aantal soorten en leefgebieden
die moeten worden beschermd.

> Maison de la Pêche du Luxembourg belge
Rue des Rames 23
B-6720 Habay-la-Neuve
+32 496 69 48 88
www.mplux.be

Verkwikkend, in een thalassocentrum

Beste fietsliefhebbers,
geniet dus van dit prachtige
natuurschoon met evenveel
plezier als omzichtigheid…

Gun uw lichaam na een stevige fietstocht een zenmoment.
Massages, voetverzorging of totale ontspanning in de
thalassoruimte. Deze omvat onder andere een verwarmd
binnenzwembad, jacuzzi’s en een panoramische Finse sauna.
> Mon être Sensiel
Rue des Vennes 24
B-6637 Strainchamps
+32 63 44 49 63
www.monetresensiel.be

Cultureel, in een ontdekkingscentrum
De 2 Natuurparken in de streek beschikken elk over een
bezoekerscentrum. Loop hier zeker even binnen voor
uitgebreide informatie over de streek.
> Huis van het Natuurpark
van de Haute-Sûre en van het Bos van Anlier
Chemin du Moulin 2
B-6630 Martelange
+32 63 45 74 77
www.parcnaturel.be

Goed om weten

> Huis van het Natuurpark
van de Vallei van de Attert
Voie de la Liberté 107
B-6717 Attert
+32 63 22 78 55
www.aupaysdelattert.be

De circuits zijn gerangschikt
volgens moeilijkheidsgraad,
met een code van 4 kleuren. De
moeilijkheidsgraad van een traject
hangt af van de lengte en het
totale positieve hoogteverschil.
GEZIN
GEMAKKELIJK
MATIG
MOEILIJK

Veiligheid: de juiste
reflexen voor iedereen!

Circuit 1
Vertrek in Fauvillers

15 km

1h30

320 m

Beschrijving van de route
Vertrek op het speelplein in het dorpscentrum, Rue du Centre in 6637 Fauvillers.
Tocht door de bossen met het hele gezin.
Ideaal als eerste contact met mountainbiken.
Het pad gaat over van naaldbomen naar loofbomen en biedt heel wat mooie uitkijkpunten
over Fauvillers en het omliggende platteland.

>

Circuit 2
Vertrek in Heinstert

Link met circuit 4.

Buurtdiensten
Café L’Eldo Club op het dorpsplein. Snacks
op elk uur van de dag en kegelspel.
Gîtes, apotheek, postkantoor, frietkraam
en gemeentehuis in het dorp.

19 km

2h00

Circuit 3
Vertrek in Léglise

460 m

Beschrijving van de route
Vertrek op de parking van de hoeve Ferme
d’a Yaaz, Route de l’Ermitage 344 in 6717
Heinstert.
Deze route brengt u naar een schitterend
valleitje in het Bos van Anlier. U volgt ook een
deel van de prachtige GR 151 langsheen de
Rulles en komt door Nobressart, zonder twijfel een van de mooiste dorpen van Wallonië.

>

Link met circuit 4 en 6

Buurtdiensten
Café-brasserie Qienboi in Heinstert.
Kruidenierswinkel Epices et Tout in Nobressart.
Gîtes en ongewone logies in Heinstert en
Nobressart.

24 km

2h30

Circuit 4
Vertrek in Martelange

440 m

Beschrijving van de route
Vertrek aan de VVV, Rue de Luxembourg 46 in
6860 Léglise.
Afwisselende route door bossen, natuur en
typische dorpjes. Net voor het einde van de
route komt het circuit voorbij aan de oude
smederijen van Mellier, waar wij u een korte
siësta aanraden aan de oevers van de vijver.

>

Link met circuit 5.

Buurtdiensten
Kleine supermarkt, frietkraam, apotheek
en postkantoor in Léglise. Slagerij in Mellier
(op zondag en maandag gesloten). Gîtes
en gastenkamers in Léglise, Mellier en Les
Fossés.

26 km

2h40

530 m

Beschrijving van de route
Vertrek aan het Huis van het Natuurpark, Chemin du Moulin 2 in 6630 Martelange.
Deze bostocht begint met een pittige helling.
Aangekomen op het tramspoor, wordt het circuit rustiger en krijgt u de gelegenheid om het
landschap te bewonderen. Door de afgelegen
route vergeet u de routine helemaal en fleurt
u helemaal op.

>

Circuit 5
Vertrek in Marbehan

Link met circuit 1 en 2.

Buurtdiensten
Kruidenierswinkels, slagerijen, bakkerijen,
postkantoor, krantenwinkel, restaurants
en andere buurtwinkels. Gastenkamers en
hotels.

30 km

3h00

Circuit 6
Vertrek in Habay-la-Neuve

640 m

Beschrijving van de route
Vertrek aan de VVV, Place de la Gare 2 in
6724 Marbehan.
Op deze fietstocht, die geen grote moeilijkheden stelt, kunt u het mooie Bos van
Rulles ontdekken, waar de zwarte ooievaar
thuis is, de vijver van Thibessart, die zich
uitstekend leent voor een rustpauze, en het
Bos van Neufchâteau, met zijn brede bospaden. Gewoonweg schitterend!

>

Link met circuit 3 en 6.

Buurtdiensten
Kruidenierswinkels, slagerij, bakkerij, apotheek,
NMBS-station en andere buurtdiensten in
Marbehan. Kruidenierszaak Fée Verte in Anlier.
Camping in Marbehan, gîtes in Anlier.

31 km

3h10

600 m

Beschrijving van de route
Vertrek aan de VVV, Rue de Luxembourg 3
in 6720 Habay-la-Neuve.
Een lang traject in het hartje van het Bos
van Anlier. U rijdt rustig door het prachtige
domein van Pont d’Oye en langsheen
meerdere kronkelende beekjes. Een schitterende route die u enkele momenten van
intens geluk zal bezorgen.

>

Link met circuit 2 en 5.

Buurtdiensten
Restaurants, kruidenierswinkels, bakkerijen, slagerijen, apotheek, postkantoor en
andere buurtwinkels. Hotels en gîtes in
Habay-la-Neuve, gîtes in Anlier.

Erop uittrekken met de mountainbike
doe je niet zomaar. Hier volgen enkele
praktische tips om uw uitstap totaal veilig
te laten verlopen.
• Bereid uw uitstap voor. Bestudeer de route die u wil
volgen, breng mensen uit uw omgeving op de hoogte van
uw traject, trek er niet alleen op uit, zorg ervoor dat u
altijd een gsm en een NGI-kaart bij u hebt.
• Zorg voor een complete uitrusting. Voor uw
mountainbike: fietsbel, remmen in goede staat en
reflectoren. Draag een valhelm, geef de voorkeur aan
antislipschoenen, vermijd sjerpen en riemtassen, luister
niet naar uw walkman terwijl u rijdt, neem altijd materieel
voor kleine reparaties mee.
• Gedraag u zoals het hoort. Het Bos van Anlier wordt
ook door andere liefhebbers van openluchtactiviteiten
bezocht (ruiters, wandelaars…) Vertraag wanneer u een
andere gebruiker nadert.
• Respecteer het bos. Gooi uw afval niet weg in de natuur
en respecteer de aanwijzingen op de mededelingsborden
(in het bijzonder wat de jacht betreft).

De nummers van de spoeddiensten
Internationaal noodnummer: 112
Medische spoedgevallen: 100
Politie: 101
Antigifcentrum: +32 70 24 52 45

Nuttige contacten
Natuurpark van de Haute-Sûre
en van het Bos van Anlier
+32 63 45 74 77
Chemin du Moulin, 2
6630 Martelange
www.parcnaturel.be
Houtvesterij
van het Bos van Anlier
+32 63 60 80 30
Rue de l’Hôtel de Ville, 8
6720 Habay-la-Neuve
Huis van het Toerisme van de
Streek van het Bos van Anlier
+32 61 21 80 05
Rue du Moulin, 12
6840 Neufchâteau
www.foret-anlier-tourisme.be
Huis van het Toerisme van
het Land van Bastogne
+32 61 21 27 11
Place Mac Auliffe, 60
6600 Bastogne
www.paysdebastogne.be
Huis van het Toerisme van
het Land van Arlon
+32 63 21 94 54
Rue des Faubourgs, 2
6700 Arlon
www.arlon-tourisme.be

