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De Stoneman Arduenna Mountainbike-

belevenis is paraat om te vertrekken 

„176 km pure Mountainbike emotie in het Eifel-Ardense groen”.  

De nieuwe MTB Marathon-Trail “Stoneman Arduenna” is officieel op 3 juli 2020 in de 

bossen van de Eifel-Ardennen gestart. Zo wordt Ostbelgien een lid van de grote 

Stoneman-familie, met verankeringen in Italië, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Met 

een totale lengte van 176 kilometer, en 3400m hoogteverschil is deze Trail een droom 

voor elke mountainbiker en tegelijkertijd de sportieve uitdaging waar deze naar zoekt.  

„Oorspronkelijk moest de officiële opening een maand vroeger en op een grotere schaal 

plaatsvinden. Door de Covid-maatregelen hebben wij de plannen moeten veranderen “, 

verklaart TAO-Projectverantwoordelijke Dany Heck. Daarom zal het officiële feest pas 

plaatsvinden ter gelegenheid van de inauguratie van het komende seizoen. Maar ook 

zonder officiële feestelijkheden kunnen mountainbikers zich alvast op een prachtig 

afgerond parcours verheugen dat de laatste weken door de vele vrijwilligers nauwkeurig 

voorbereid werd.  

Zo werkt het Stoneman-principe 

De voormalige MTB-wereldkampioen Roland Stauder uit Zuid-Tirol had een idee. Voor 

hem draaide het allemaal rond het bewuste waarnemen van de natuur, en niet om de 

kortere rittijden. De Stoneman Arduenna is dus geen koers, maar een Marathon-

parcours dat in 1 à 3 dagen afgereden kan worden. Onderweg moet aan acht 

controleposten de starterkaart worden gestempeld. De bewegwijzerde lus verbindt de 

plaatsen Malmedy – Signal de Botrange – Robertville – Schönberg – Ouren – Burg-

Reuland – Sankt Vith en Montenau. Omdat het een lus is, kan iedereen vanuit zijn plaats 

van voorkeur starten.  
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Hoe kan ik meedoen? 

Om deel te nemen zijn er twee Starterpacks beschikbaar (Kaart 15€, Classic 29€), die 

men het beste meteen online kan bestellen. De Starterpacks ter plekke kopen of 

ophalen kan in het Huis voor Toerisme in Malmedy, in de Tourist Info Burg Reuland en de 

Tourist Info Bütgenbach. Bij de Stoneman logies-partners zijn er Starterpacks voor 

huisgasten beschikbaar. Het Toeristisch Agentschap Oost-België biedt voor iedere 

fietser overnachtingsarrangementen aan. Wie van zijn “Arduenna” uitdaging een 

permanent souvenir mee naar huis wil nemen, kan de goud-, zilver- of bronskleurige 

Stoneman-trofeeën bemachtigen. Deze zijn verkrijgbaar in dezelfde locaties als de 

Starterpacks.   

Vanaf 3 juli kunnen de deelnemers de levendige kracht van de Eifel-Ardennen Regio zelf 

ontdekken – hier de info: 

 

Starterpacks, reserveringen en verdere info vindt u op:  

https://www.stoneman-arduenna.com/nl/ 

https://www.ostbelgien.eu/nl/fiets/stoneman-arduenna  
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