PBO Centrum Hampteau (B)
Rue de La Roche 2a
6990 Hampteau
Tel : +32 (0) 84 46 78 43

Routebeschrijving : PBO Hampteau via Maastricht
1. Vanuit Amsterdam, volg de A2 richting Utrecht
2. U volgt de richting ’s Hertogenbosch – Eindhoven
3. Bij ’s Hertogenbosch volgt u de afslag Eindhoven – Maastricht
4. Na Best gaat u rechts, richting Maastricht – Venlo – Tilburg
5. Blijf rechts rijden voor opnieuw een afslag Maastricht – Venlo
6. U blijft de A2 volgen tot aan Maastricht
7. U volgt de weg door Maastricht richting Eijsden – Luik (N2)
8. De Knuvelkes is het laatste tankstation voor de Belgische grens
9. Volg de E-25 naar Liege (Luik)
10. In Luik blijft u langs het water rijden richting Luik (door de stad), volg NIET de borden ‘Ardennen’
11. U wordt hierbij 1* automatisch over de Maas geleid en gaat onder een aantal kleine viaducten door.
Op een gegeven moment kunt u niet meer verder en gaat u op een t-splitsing linksaf (weer over de rivier) en
12. volgt de ricting VERVIERS – HAMOIR – ARDENNES. Blijf de E-25 ARDENNES volgen en later de richting
LUXEMBOURG – BASTOGNE
13. U neemt de afslag MANHAY – LIERNEUX (N-651). Aan het einde van de afslag gaat u richting
MARCHE – HOTTON
14. Op de voorrangskruising gaat u rechtdoor naar Erezée
15. In Erezée blijft u de hoofdweg volgen totdat u weer Erezée uitrijdt. Even na Erezée komt u op een kruispunt. Waar u
schuin oversteekt naar rechts, richting HOTTON. In HOTTON op kruispunt linksaf over de rivier de Ourthe, meteen
weer linksaf richting LA ROCHE
16. Volg deze weg ongeveer 1½ km. Na de bocht naar rechts krijgt men de naamsaanduiding HAMPTEAU en meteen
een wegverbreding met paaltjes in het midden
17. Hier is het PBO Centrum Hampteau aan de linkerkant, draai na de éérste paaltjes linksaf
18. SAMENVATTEND :
AMSTERDAGM - MAASTRICHT - LUIK - EREZÉE - HOTTON - HAMPTEAU;
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