
Onze eerste trip gaat naar de Belgische Ardennen  

 

We vertrokken op vrijdagnamiddag met de net afgehaalde Volkswagen California camper richting Durbuy 
(Bomal). Een anderhalf uurtje rijden vanuit midden Limburg en we voelen ons direct het vakantiegevoel.  

Daar aangekomen zochten we een mooie kampeerplaats aan de rivier de Ourthe op de kleine gezellige 
camping International.  We maakten de lekkere pasta uit ons picknickmand klaar en genoten van een 
glaasje wijn bij het kabbelen van de Ourthe.   

Voor diegene die niet graag zelf koken is er ook een lekker restaurantje op de camping of kan je terecht in 
1 van de leuke bistro’s in de buurt.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

De 2 de dag zijn we bij de lokale bakker achter lekkere ontbijtkoeken gegaan alvorens onze wandeling aan 
te vatten langs de Ourthe. Je hebt hier verschillende routes van middelmatig tot zwaar, wij deden een route 
van 15 km lang door het heuvelachtig gebied rondom Bomal. De sandwiches die we s ’ochtends hadden 
aangekocht smaakten heerlijk onderweg, alhoewel je hier verschillende eetgelegenheden langs de route 
aantreft.  

 

In de late namiddag namen we de auto en reden we tot Durbuy, het kleinste stadje ter wereld. Een zeer 
charmante plaats waar je gezellig kan genieten van een terrasje en waar je heerlijk kan tafelen. Deze keer 
mocht het voor ons iets luxueuzer zijn en reserveerden we bij De Brusserie, het restaurant van Wout Bru.    

  



  
Op zondag bezochten we net om de hoek van de camping de lokale markt in Bomal, een echte aanrader. 
Zelfs voor de mensen die wat nostalgie willen opsnuiven is er een grote hal met brocanterie en 2dehands 
spulletjes. Je voelt of je hier even terug gaat naar de jaren ‘80 . We kochten op de markt een lekkere kip aan 
het spit met bakpatatjes en in de namiddag besloten we ook nog even een tochtje te gaan geocachen, een 
zoektocht naar schatten voor volwassenen .  

 

 
S ’avonds reden we terug naar huis, moe maar voldaan en volledig ontspannen.  

  

Interessante links  

https://www.luxembourg-belge.be/diffusio/nl/doen-zien/bezoeken/stad-dorp/bomal-sur-ourthe/het-dorp-
bomal_TFO10276.php  

https://durbuytourisme.be/nl/  

https://www.campinginternational.be/  

https://www.sanglier-durbuy.be/nl/restaurants/la-brusserie-gesloten  

https://www.limburgmotorhomes.be  
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