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Blauwe ridderroute  
 
Algemene tips: 
Bij het volgen van de routes geven de driehoeken de richting aan. De paden zijn soms niet 
altijd goed herkenbaar bij start als een pad, we hebben zo goed mogelijk de richting 
aangegeven zodat duidelijk wordt hoe de route loopt. Een pad wordt gevolgd zolang er geen 
nieuwe aanwijzing is. 
 

 

 

 

Rechtsaf/linksaf 

 

Rechtdoor 

 

 

 

Links aanhouden 

 

Rechts aanhouden 

 

Controleer voor vertrek je uitrusting: remmen, schakelsysteem, zadelhoogte. Zorg dat je 

goed op de fiets zit. Neem voldoende water mee en draag een helm! Alle delen welke je niet 

kunt/durft te fietsen, zijn prima lopend over te steken.  

 

Let op: bij deze route passeer je door het water! 

Route 
 

De route start bij het bovenste toiletgebouw, maar het is uiteraard ook mogelijk om op een 

ander punt te starten omdat de route een lus maakt en aansluit op de andere routes. 

Bordjes zouden goed zichtbaar moeten zijn, maar eventueel een omschrijving: 

Rij over het veldpad de camping af richting Le Fournioux. Neem de asfaltweg omhoog en 
houdt bij de eerste kruising links aan. Net achter Le Fournioux rechtdoor. Volg de weg 
omhoog, daarna links omlaag, links bij de volgende splitsing stijgen richting Heyret/Heret. 
Weg volgen tot in het dorp, bij de splitsing een keuze maken, route 1 (buitenom) of route 2 
(binnendoor). Route 1 is toegankelijker, Route twee is uitdagend voor de geoefende 
mountainbikers: 
 
Route 1  Sla rechtsaf, daarna linksaf, volg het asfalt omhoog. Aan je rechterhand passer je 
een kleine vijver met waterlelies. Volg de weg nog verder 1,5 km om linksaf te slaan. Volg 
het veldpad welke overloopt in een bospad. Aan je linkerkant passeer je een grote, brede 
boom. 
 
Route 2  Sla linksaf en volg het asfalt voor 1,5 km. Als de weg een scherpe knik naar links 
maakt, sla je rechtsaf het veldpad in. Deze loopt al snel over in een bospad. Hier is een 
markering met uitroeptekens omdat het vervolg technisch moeilijk is. Daal over een smal 
pad tussen de bomen door, met veel losse stenen. Aan het einde loopt het rechtsaf naar een 
geul toe: stap af als je niet meer verder kunt/durft. Steek de kloof over en ga op de volgende 
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heuvel rechtsaf omhoog. Dit stukje is niet te fietsen, lopend overbrug je ongeveer 30/40 
meter. Zet je fiets in een zeer lichte versnelling om het pad te volgen tot aan een grote, 
brede boom en sla linksaf. 
 
Vervolg beide routes: 
Kies tussen de bomen voor het linkerpad, loopt omlaag tot aan een bosrand. Rechts en 
meteen links kom je op een laan tussen bomen. Pas op voor een eventueel draad op de weg, 
deze wordt gebruikt om de koeien over te laten steken. Volg tussen de bomen en de 
boerderij door de weg naar het asfalt en hou links aan. Je bent nu in Goudeneiche, kies de 
eerste afslag rechtsaf tussen een aantal huizen door. De weg loopt over in een veldpad. Gaat 
even omhoog en weer omlaag tot aan een haarspeldbocht rechtaf. Volg het pad tot bij de 
eerste doorsteek door het water tot bij de dam van de Molen van Malval. Fietsers die 
durven: lichte versnelling door het water, langs de dam achter de molen omhoog. Lopend 
over de dam is ook mogelijk, maar natte schoenen zijn niet uitgesloten. 
 
Passeer achter de molen, langs, rechtsaf over het bruggetje en meteen weer linksaf. Een 
modderig pad, welke stijgt met rotsen die een natuurlijke trap vormen. Einde pad bij de 
splitsing links aanhouden naar de Ruïnes van Malval.  
 
Naast de ingang van het kasteel gaat de route rechtsaf omhoog naar Linard. De klim is stijl 
en rotsig. Halverwege de klim gaat de route linksom, houdt links aan en volg het pad 
omhoog. Het middengedeelte is vals plat, met aan. Het einde nog twee keer klimmen tot bij 
het grafmonument. Rij door tot in Linard, hou links aan, voorbij de kerk buigt de weg weer 
naar links. Bij de splitsing rechtaf naar Le Bois Ferrut, volgen tot aan de boerderij. 
 
Naast de boerderij dalen met twee haarspeldbochten, tot aan het bruggetje, linksaf 
omhoog. Dit is weer een pittige klim, veel losse stenen. Aan het einde van de klim een klein 
bosje, waarna via het veld weer gedaald wordt naar de voet van Reconsat. Via een breed 
bospad (modder!) bereik je de achterkant van het dorp. Sla op het asfalt linksaf omhoog, 
volg de weg tot aan de splitsing en rij daar rechtdoor.  
 
Net voorbij de bocht sla je linksaf het veldpad op. Deze loopt aan het einde rechtsaf over in 

een bospad/singletrack. Na een korte afdaling een scherpe bocht naar links, onderin bij de 

knik links aanhouden (miniklim). Volg het pad langs de zijstroom van de Petite Creuse eerst 

links, dan door de zijstroom heen, daarna rechts erlangs. Aan het einde wordt het pad 

breder en eindigt bij de brug tegenover de garage aan de voet van Chéniers. Sla linksaf over 

de brug, rij omhoog naar het dorp. Op het kerkplein, kies de route naar Moulin de Piot. Sla 

voor de weg naar de camping rechtsaf naar het bospad. Uitrijden tot voorbij voetbalveld, de 

weg loopt over in asfalt. Einde weg, linksaf richting Le Fournioux. Twee keer Linksaf om weer 

af te dalen naar de camping 
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