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Ardennen weekend 2017 

Al voor de vierde keer heeft de OTMV afd. Noord 

Brabant een Ardennen weekend georganiseerd. 

Het wordt steeds meer een weekend met de 

partner. 29 trekkers en 19 bijrijders die de route 

via Luik richting Luxemburg rijden, de afrit bij 

Baraque de Fraiture nemen om vervolgens het 

hotel/camping Aux Massotais te vinden. 

 

Op de dag van aankomst was het regenachtig 

maar de zaterdag en zondag was het weer 

perfect. Het zit ons ook wel eens mee wat het 

weer betreft. In de editie 2017 hadden we ook 

deelnemers van twee verenigingen uit België, OTC 

Roeselare en van de IHC/Steyr club uit Tienen en 

ook weer nieuwe deelnemers uit Nederland. Een 

bonte verzameling van dialecten en trekker 

merken en dat maakt dit evenement bijzonder. Er 

ontstaan vriendschapsbanden voor het leven en 

de herinnering van dit evenement blijft voor jaren 

hangen. Hiermee hoort het OTMV Ardennen 

weekend op de bucketlist van alle oldtimer 

trekker liefhebbers. Laat de vooraanmeldingen 

2018 maar komen. Het aantal trekkers dat we 

toelaten is beperkt dus wees er op snel bij. 

Op zaterdag was er een route uitgezet door de 

prachtige natuur van de Ardennen, veel 

onverharde wegen door bossen en over de 

heuvels. 

Om de stoet niet te lang te maken splitsen we het 

aantal deelnemers in twee groepen en wordt de 

zaterdag route linksom en rechtsom gereden. 

 

De gemiddelde snelheid van de trekkers is dan 

laag en over de 62 kilometer die werd afgelegd in 

een kleine acht uur gereden. Dit jaar hadden we 2 

keer een passage door het water en dat is altijd 

lachen vooral als er een trekker op sleep hangt en 

de trekkende trekker op volle snelheid door het 

water gaat. Je krijgt dan het Efteling Pirana 

Efteling gevoel, een flink natte broek.  

 

In de Ardennen wordt nog actief aan bosbouw 

gedaan, op de route zagen we verschillende 

houtzagerijen en grote machines en vrachtwagens 
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voor het zagen, laden en vervoeren van de 

boomstammen. 

 

Er is ook nieuwe aanplant en de lokale bevolking 

verzekerde ons dat er jaarlijks meer bomen 

worden geplant dan gerooid. Dat geloven we dan 

maar want wij hadden niet de indruk dat het 

klopt. 

 

Bij de koffiepauze in Malempre stopt er een groep 

Belgische jonge mannen, een verkleed in een 

Koeienpak en dat was duidelijk de aanstaande 

bruidegom. Zij vonden de oude trekkers geweldig 

en dat paste geheel bij hun plaatje.  

 

Wij dronken koffie ( 11:00 in de morgen ) deze 

groep was al uitgelaten en in een hand de 

telefoon voor de selfie en in de andere hand een 

halve liter bier begon men in rap Waals te praten 

over de trekkers. Voor ons lachen natuurlijk want 

er was eigenlijk niemand die deze jongens kon 

verstaan. Met een flinke boer en een hoop gelach 

doken ze het café in want de flessen waren leeg 

en een koe mag natuurlijk niet droog staan. 

 

In de Ardennen ontspringen diverse 

waterstroompjes die uitkomen op de Ourthe en 

sinds een aantal jaren hebben Bevers deze 

stroompjes ontdekt en in rap tempo worden grote 

beverburchten gebouwd die de waterstroom 

danig beïnvloeden. Hierdoor lopen lager gelegen 

wegen regelmatig onder water en dat maakt het 

voor de trekker chauffeurs weer leuk, trekkers 

kunnen erdoor heen rijden, auto’s niet.  

 

Op de zaterdagavond was er weer een 

traditioneel warme en koud buffet heel gezellig en 

gedurende de avond rollen de en na de andere 
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anekdote over de tafel. Er is veel te delen rondom 

het thema trekker en trekker rijden.  

Na een gezamenlijk ontbijt e zondag route ging 

voornamelijk over verharde wegen en alle 

trekkers in een sliert door Wallonië. 

De eerste bestemming was Nisramont een 

plaatsje dicht bij La Roche en Ardenne. Nisramont 

is vooral bekend van een stuwmeer.  

 

Het stuwmeer wordt gevoed door de Ourthe een 

riviertje dat op twee plaatsen in de Ardennen 

ontspringt. Het stuwmeer heeft een oppervlakte 

van 47 hectare de dam is 16 meter hoog en 116 

meter lang. Het water uit het stuwmeer drijft een 

waterkrachtcentrale aan die de verre omgeving 

van stroom voorziet. Er loopt een wandelpad 

rondom het meer met een lengte van 12 

kilometer. Zeker een aanrader als je de Ardennen 

bezoekt . Ook de trekkers bereiken het stuwmeer 

en de deelnemers aan het Ardennen weekend 

waren verbaasd van de kracht en het geweld dat 

de dam uitstraalt.  

Weer eens een andere techniek dan ronkende 

diesels.  Na deze stop vervolgde we de reis naar 

Achouffe, het idee was om een pad door de 

bossen en over de heuvels te nemen maar dat 

pakte anders uit. Het bospad was bezaaid met 

stenen van een meter doorsnee en 30 tot 40 

centimeter hoog. De eerste trekker kon deze 

hindernissen wel nemen maar de bodemvrijheid 

van de tweede liet het niet toe om van steen naar 

steen te rijden. 

Dan is het keren op een bospad met 29 trekkers 

niet eenvoudig en daardoor kwamen de trekkers 

een uur later dan gepland aan in Ashouffe.  

 
Op het parkeer terrein van de brouwerij Achouffe 

mochten we de trekkers parkeren en op het nabij 

gelegen terras werden de kelen gesmeerd. 

Achouffe is bekend om zijn brouwerij waar het 

kabouterbier wordt gebrouwen. De Brouwerij, 

opgericht door twee schoonbroers, produceerde 

in 1982 hun eerste brouwsel bier, 49 liter, dat de 

markt opging als La Chouffe. 

Inmiddels is het kabouterbier over de gehele 

wereld gekend en ook bijna overal leverbaar. 

 
Na deze stop werd via een aantal mooie 

heuvelwegen Aux Massotais bereikt en daarmee 

kwam er ook weer een einde aan dit mooie 

weekend. 

 

Kees Roovers 
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Meer foto’s op de OTMV Brabant website 


