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Dit eBook neemt je mee naar 3 vakantiegebieden in Frankrijk die samen de regio Grand-Est vormen. 
De Elzas, Lotharingen en Champagne-Ardenne liggen op relatief korte afstand van Nederland en zijn 
daarom ideaal voor een korte vakantie, een wijnreis of een culinaire ontdekkingstocht. Ook voor een 
actieve vakantie zijn het topbestemmingen die ideaal zijn voor een lekker lang weekend.

INLEIDING
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Elzas,Lotharingen & Champagne-Ardenne



Voor dit eBook ben ik 5 dagen naar de Elzas 
geweest en bezocht onder andere op de 
heenreis de prachtige stad Metz. 

In de Elzas verbleef ik een paar dagen in het 
gezellige wijndorp Riquewihr en ging op 
ontdekkingstocht in de mooie omgeving en 
bezocht ook het mooie Colmar. In de 
Vogezen maakte ik een rondreis van 4 dagen 
en beleefde er van alles. Je maakt ook kennis 
met de mooie stad Nancy!

Omdat ik graag wandel in de natuur neem 
ik je ook nog mee op reis om de prachtige 
Franse Ardennen te verkennen. Ik wandelde 
met 3 andere natuur- en wandelliefhebbers 4 
dagen op de mooiste plekjes. 

Kortom in dit eBook vind je veel bijzondere 
tips over de fraaie vakantiegebieden in de 
Elzas, Lotharingen en Champagne-Ardenne. 
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Natuurlijk verklap je ik je ook tal van leuke 
adressen om te overnachten en lekker te eten. 

Verder vind je genoeg inspiratie en informatie 
voor een  heerlijke vakantie of een lang weekend 
op korte afstand van Nederland en België.

Ik geef je ook nog veel tips waarmee je zelf aan de 
slag kunt gaan om deze fraaie streken in het 
noord-oosten van Frankrijk te ontdekken.

Als je na het lezen van dit eBook zin krijgt om ook 
Le Grand Est te gaan ontdekken dan kun je met 
mijn tips zelf aan de slag om je reis samen te 
stellen. Je vindt in elk hoofdstuk handige 
informatie en waar mogelijk geef ik je de links 
naar goede hotels en andere accommodaties.

Je kunt natuurlijk ook op zoek naar een goede 
aanbieding via een reisorganisatie en wat dat 
betreft geef ik je hierna meteen wat tips.

Speciale autorondreis Elzas voor mijn lezers:

Samen met Kras heb ik een speciale rondreis door de 
Elzas en Lotharingen samengesteld die heel mooi bij 
dit eBook over Le Grand Est aansluit.

Deze prachtige rondreis start in de mooie stad Metz, 
daarna rij je richting Straatsburg om vervolgens door 
de wijnstreken van de Elzas naar Eguisheim te rijden. 
Dit schilderachtige dorp ligt vlakbij het bijzondere 
Colmar en is een mooie uitvalsbasis om de Elzas en de 
Vogezen te ontdekken.

Als je dit ebook gelezen hebt dan is deze rondreis een 
aanrader omdat je veel genoemde plekken zelf zult 
tegenkomen. Boek je deze rondreis door de Elzas? Dan 
krijg je € 50 retour! Lees meer
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Een tijdje geleden besloot ik weer eens richting de Elzas te gaan. Het leek mij wel leuk om op zaterdag 
de stad Metz te bezoeken. Vaak was ik over de autoroute du Soleil al langs deze stad gereden en de 
grote Kathedraal had al eens eerder mijn nieuwsgierigheid gewekt. Het idee was om te overnachten 
in Metz en de volgende dag binnendoor naar Riquewihr in de Elzas te rijden. 

HOOFDSTUK 2
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Via Metz naar de Elzas



Naar Metz
Omdat ik vlakbij Maastricht woon is de rit via de A2 en door de Belgische Ardennen richting de Elzas 
een goed idee. De mooie stad Metz ligt zelfs maar op een paar uur rijden vanaf de Nederlandse grens.
Het leek mij wel een leuk idee om te overnachten in Metz en de stad te verkennen. Ik was nog niet 
eerder in Metz geweest maar er vaak genoeg langs gereden als ik via Autoroute du Soleil naar het 
zuiden ging.

Om een uur of half acht in de ochtend passeerde ik Maastricht en reed even later over de E25 België in 
richting Luik. Daar volgde ik niet de met blauw aangegeven route richting Luxemburg maar bleven 
langs de Maas rijden en op een gegeven moment richting Centre Ville. Je komt dan over de Maas maar 
je blijft de rivier volgen richting Huy en iets verder Luxemburg. Je rijdt dan eigenlijk de vroegere route 
door Luik over de Routes de Soleil en voorkomt zo een omweg om de stad. Je kunt uiteraard de borden 
richting Luxemburg volgen maar dan rij je via de tunnel bij Luik extra kilometers. Overigens mag je 
officieel niet met een caravan de route langs de Maas volgen.

Hoewel ik er voorstander van ben om Frankrijk “Binnendoor” te ontdekken besloot ik deze keer om via 
de autoroute naar Metz te rijden. Vanaf Maastricht is dat circa 3 uur rijden. Bij Metz staan de borden met 
de parkings in het centrum makkelijk aangegeven. Ik koos voor Parking Cathédrale pal in het centrum. 
Je rijdt dan langs de Moezel het oude centrum in. Maar bij aankomst was de parking vol. Omdat het in 
het centrum éénrichtingsverkeer is was het even zoeken de richting van parking Le Théatre. 

6

figure:%23
figure:%23


Deze ligt aan de overkant van de Moezel en pal bij het centrum. Een grote garage waar meer dan 
genoeg plaats was.

Oh ja! Wat ik je nog niet verteld heb is dat ik op de bonnefooi naar Metz ben geweest en ook in de Elzas 
pas bij aankomst een hotel geregeld heb. Maar het is raadzaam om gewoon voor vertrek een hotel of 
andere accommodatie te regelen. Je weet dan zeker dat je iets leuks hebt voor je verblijf. Het makkelijkst 
regel je dit op FrankrijkVakantieland.nl/elzas waar je direct een hotel of vakantiehuis kunt regelen.

Kathedraal van Metz
Vandaar liep ik samen met Marian terug richting de Kathedraal van Metz die imposant boven alle 
gebouwen uitsteekt. Over een houten brug passeren we de rivier en lopen via een oud straatje naar de 
Place de Chambre. Hier ligt ook een leuk hotel dat uiteraard La Cathédrale heet. Helaas was het vol, 
maar het ligt wel perfect en heeft mooie betaalbare kamers. Ik ging eerst maar even op zoek naar het 
Office du Tourisme en vond dit aan de Place d’Armes naast de Kathedraal. Zoals altijd in een stad of 
dorp vroeg ik om een plattegrond en een stadswandeling. Daarna ging ik op de Place St. Jacques op een 
zonovergoten terras zitten voor een kop koffie. Dit plein heeft heel veel terrasjes en is oergezellig. Wie 
weet vind ik er straks een plekje voor de lunch. Even later lopen ik samen met Marian door de vele 
winkelstraten en straatjes. Metz heeft een gezellig centrum en ook voor de shoppers is er volop keuze. 
We lopen echter even over de markt en ontdekken daar een in een carré gebouwde markthal. We gaan 
er in en het is er druk. De verse waren liggen hoog opgestapeld. Van vlees tot vis en patisserie tot wijn. 
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Het ziet er prachtig uit. Wat dat betreft missen we toch wel wat in Nederland. We besluiten om eerst 
maar eens een stukje van de stad te bekijken en lopen vanaf de markt richting Cathédrale St-Étienne 
waar we naar binnen gaan. Kenners zeggen dat het één van de mooiste Kathedralen van Frankrijk is. 
Binnen is het een ware pracht van gebrandschilderde ramen je raakt er niet uitgekeken zo mooi. In de 
13e eeuw werd gestart met de bouw. Er hangt een klok in van elf ton uit 1605. In de muren zit ruim 
6500m2 glas-in-lood verwerkt in prachtige ramen. Deze variëren in ouderdom van de 13e tot de 20e 
eeuw. Wij waren er op een zonnige dag en dat kwam de kleurenpracht zeker ten goede. 
Indrukwekkend!

De rest van het centrum in Metz
Na dit bezoek gaan we tegenover de ingang van de Kathedraal naar de Rue En-Fournirue. Iets verder 
gaan we linksaf de Rue Taison in waar links een leuk café op de hoek ligt. We lopen iets door en bij de 
Place St-Croix gaan we rechts langs het fontein en lopen het straatje uit om weer op de Rue En- 
Fournirue uit te komen. Hier ligt een groot, Centre Commercial St.Jacques, met ruim 100 winkels.  
Trouwens als je van winkelen houdt dan is Metz een aanrader. In Metz ligt ook een grote Galery 
Lafayette met een indrukwekkende gevel. Nog niet uitgewinkeld? Er is ook nog een warenhuis van 
Printemps. Beiden zijn natuurlijk fameus vanwege de prestigieuze warenhuizen in Parijs. (zie ook mijn 
eBook Parijs!) Aan de andere kant lopen we de Rue Dupont des Loges in. Alsof het zo moet zijn want 
onze maagjes begonnen te knorren. Of zou het komen omdat hier diverse restaurants liggen? Aan het 
einde van de straat ligt La Toscane het was er stampvol. Toch ging ik er naar binnen en er was nog net 
een tafeltje voor 2. Even later zat ik aan een salade Pomodora en Marian aan een Lasagne au Four.
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Een 1/2 karafje Rosé en een kopje koffie maakten het compleet. Heel gezellig en vooral druk en niet 
onbelangrijk prima eten voor een acceptabele prijs. We na de lunch lopen nog even lekker door de stad 
en komen zo op een mooi plein, Place St.Louis. Aan één zijde allemaal winkeltjes onder arcades. Leuk 
en gezellig. Hier ligt ook La Migaine. Een bekende theesalon in Metz. Er wordt gezegd dat er het meest 
uitgebreide ontbijt van Metz wordt geserveerd. Misschien iets voor morgenochtend. 

Ik heb tijdens mijn wandeling door Metz niet bewust gezocht naar allerlei historische gebouwen. Maar 
ze zijn er absoluut. Mijn aandacht ging op deze dag vooral uit naar gezellig door de stad slenteren in het 
najaarszonnetje van eind september. Via de Place de Cathédrale liep ik richting de Moezel waar je langs 
het water kunt wandelen tot aan de Moyen-Pont een brug uit de 13 eeuw. Vanaf deze brug heb je een 
mooi uitzicht op de oude stad. Op een eiland ligt de Protestantse kerk van Metz en op datzelfde eiland 
ligt ook de Place de la Comédie met eronder de parkeergarage Le Théatre. Vlakbij ligt ook het Ibis hotel 
en ik rij het korte stukje met de auto naar het Ibis Hotel op de Rue Chambière 47.  Er waren nog genoeg 
kamers vrij en boekte er één voor een nacht . De kamer was netjes en van alle gemakken voorzien zoals 
douche en bad en zelfs met uitzicht op de rivier.

De avond in Metz
Tegen een uur of acht liepen wij vanuit het hotel richting de oude stad en richting de Moezel. Het is in 
het donker een prachtig gezicht om de Kathedraal verlicht te zien. Als we er omheen lopen blijken van 
binnen uit de ramen verlicht te zijn, een fantastisch gezicht.
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Overigens is er een wandelroute die door verlicht Metz gaat. De stad wordt niet voor niets Metz ville 
Lumière genoemd. In december is er zelfs een verlichte stadswandeling van maar liefst 10 kilometer!
De restaurants in en rond het centrum zitten allemaal vol. Stom genoeg waren we ‘s-middags vergeten 
te reserveren. Normaal doen we dat wel en nu krijgen we praktisch overal nul op het rekest. Jammer 
want er zijn genoeg goede restaurants. Waarschijnlijk kwam het ook omdat er een grote beurs in de stad 
werd gehouden.  Aan de andere kant was de lunch vrij stevig geweest dus besloten we om lekker even 
een stuk door de verlichte stad te wandelen.  De temperatuur was eind september nog heel aangenaam 
en dus liepen wij naar de Place St. Jacques en zochten een plaatsje op een terras voor een drankje en een 
klein hapje.

Omdat de volgende dag op zijn Frankrijk Binnendoor’s de reis naar Riquewihr in de Elzas op het 
programma stond besloten we het niet al te laat te maken en op tijd naar bed te gaan. 
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De moezel stroomt dwars door Metz

Galerie 2.1 Metz



Na een heerlijke dag vol ontdekkingen in Metz staat vandaag de reis naar de Elzas op het 
programma. Omdat ik niets geregeld had voor de overnachting wist ik dus ook nog niet waar wij 
precies uit zouden komen en konden overnachten. Het was in elk geval de bedoeling om dwars door 
Lotharingen via de Col de Bonhomme naar de Elzas te rijden. Natuurlijk lekker binnendoor!

HOOFDSTUK 3
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Ontbijt in Metz
Het ontbijt in Ibis Cathédrale was prima verzorgd en zorgde voor een goede basis om de reis naar de 
Elzas te beginnen. Overigens als je in Metz een keer een bijzonder ontbijt wilt dan moet je naar de La 
Migaine, een theesalon aan de Place St.Louis, die een fantastisch ontbijt verzorgt.  Je hoeft namelijk niet 
persé een kamer met ontbijt te nemen. Vaak is een ontbijt in een brasserie of café leuker en meestal 
voordeliger dan in de ontbijtzaal van een hotel. Omdat ik na het ontbijt meteen wilde vertrekken 
ontbeten wij dus in het Ibishotel. 

Rond een uur of negen stond ik met Marian bij de auto en waren wij klaar om te vertrekken. Maar dat 
ging niet omdat een autobus verplaatst moest worden die onze auto klem had gezet. Gelukkig was de 
chauffeur in de buurt en kon dat snel worden geregeld.

Ik reed Metz uit maar had niet goed opgelet en reed richting het noorden in plaats van richting de Elzas. 
Het was vandaag de bedoeling om dwars door Lotharingen (Lorraine) naar de Elzas te rijden. De route 
die ik had uitgestippeld zou grotendeels over rustige binnenwegen gaan. Vanuit Metz ging het eerst 
richting Strassbourg om vervolgens na ongeveer 1 kilometer de N233 te  nemen en bij een sportcomplex 
rechtsaf te gaan naar de N431. Iets verder kun je dan via een rotonde naar de D955. Je rijdt hier het Parc 
Naturel Régional de Lorraine in. Een landelijk gebied met veel meren en vooral een populaire streek bij 
talloze soorten trekvogels. Tussen de dorpjes rij je er afwisselend langs weilanden, boomgaarden en 
soms een enkele wijngaard. 

13



De boomgaarden in dit deel van Lotharingen brengen vooral de mirabel voort die in veel gerechten in 
Lorraine en de Alsace worden gebruikt. Je vindt de gele mirabel in jam, gebak en tal van lokale 
gerechten. Er wordt ook een lekkere likeur van gemaakt. 

Bij de meren (étangs) staan observatieposten om de vogels, waaronder zeldzame, te bekijken.  Als je 
eenmaal op de D955 rijdt volg je deze richting Château - Salins. Je komt dan op een gegeven moment bij 
het dorp Moyenvic. Daar wordt het landschap langzamerhand afwisselender en heuvelachtiger. Na een 
kilometer of 15 kun je dan in Bourdonnay richting Vaucourt en Ogeviller over de D155W. In de 
omgeving van Lagarde hebben in de eerste- en tweede wereldoorlog flinke gevechten plaatsgevonden 
dus zul je er de nodige monumenten tegenkomen. Een kilometer of 30 richting Hattigny ligt trouwens 
het mooie Center Parcs les Trois Forêts. Steek de D89 over zodat je op de D19 uitkomt. Deze kun je dan 
blijven volgen tot je in Baccarat uitkomt.

Deze plaats staat wereldwijd bekend om de kristalfabriek die er staat. Deze maakt al generaties lang 
kristallen voorwerpen van hoge kwaliteit en heeft al menig vorstenhuis voorzien van 
kwaliteitsproducten uit Baccarat. Als je door het stadje rijdt ontkom je er niet aan omdat links en rechts 
van de weg winkels met kristallen voorwerpen liggen. Dus als je hier bent is het de moeite waard om 
even te stoppen en al dit moois te bekijken. Sinds 1764 worden hier al de meest bijzondere voorwerpen 
van glas geblazen. Naast alle winkels is er een museum waar je meer te weten kunt komen over 
Baccarat. Dit fameuze kristal is wereldwijd beroemd en misschien een mooi moment om even pauze te 
nemen.
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Vogezen
Je kunt vanaf Baccarat een stuk over de N59 rijden maar ik koos voor de binnenweg via de D590 
richting Raon-l’Étappe. Deze plaats ligt in het département Vosges en je rijdt hier dus langzamerhand de 
prachtige Vogezen binnen.  Raon-l’Étappe ligt bij de rivier de Meurthe en heeft tijdens de 2 
wereldoorlogen behoorlijk veel te lijden gehad net zoals veel plaatsen in deze streek. Toch zijn er in 
Raon-l’Étappe nog een paar bijzonderheden. Het granietrode Hotel de Ville is bijvoorbeeld mooi om te 
zien en in de buurt van de stad heeft architect Paul Haussman ooit een bijzonder hotel gebouwd. Dit 
Maison Bulles bestaat uit 9 “eivormige” kamers. Het staat al een paar jaar te koop en is niet meer als 
hotel in gebruik. Maar het blijft wel leuk om te zien en het is een Monument Historique.

De volgende stop is in de flinke plaats Saint- Dié-des-Vosges. Ik parkeer ergens in het centrum en wij 
haalden bij een croissanterie een crocques-monsieur. Deze werd even opgewarmd en vervolgens 
wandelden wij ermee langs de winkels richting het plein met de Cathédrale St-Dié. Opvallend vond ik 
dat het centrum nauwelijks oude panden bevatte. Het leek wel allemaal jaren 50 of 60 bouw. Een klein 
beetje research leerde mij dat de stad in 1944 grotendeels werd verwoest. In november 1944 werd met 
dynamiet ook een groot deel van de Kathedraal verwoest. Dit deel werd na de oorlog echter herbouwd 
in dezelfde stijl als voor de explosies. Er is ook nog een bijzondere kloostergang te bezichtigen die echter 
nooit door de monniken werd afgebouwd.  Ooit werd er in Saint-Dié-des-Vosges in 1507 een manuscript 
gepresenteerd waarin als eerste het door Americo Vespucci ontdekte America werd genoemd. Sindsdien 
staat de stad bekend om haar geografische achtergronden. 
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Toen ik er was hing de stad vol banieren voor een geografisch congres dat elk jaar in oktober wordt 
gehouden. Op een kilometer of 30 van Saint-Dié-des-Vosges ligt het stuwmeer Lac de Pierre-Percée. Als 
je van avontuur houdt dan moet je daar naar het Aventure Parc gaan. Dit activiteitenpark biedt alles 
voor een onvergetelijke dag:

! •! boomklimparcoursen voor kinderen
! •! boomklimparcoursen voor volwassen
! •! klimparcours voor Pitchouns, de hele kleintjes
! •! bungeejumpen
! •! le Tyrolcable, een afdaling van 800 meter met een kabel over het meer.

Verderop in dit eBook lees je mijn ervaringen bij dit prachtige meer. De reis gaat echter verder richting 
de Elzas en bij Saint-Dié-des-Vosges volg ik de borden naar Colmar over de Col de Bonhomme. 
Een prachtige rit over de D415 die alleen door de steeds harder neerplenzende regen werd verpest. Je 
steekt hier één van de passen in de Vogezen over. Col de Bonhomme is ook het begin punt van de Route 
des Crètes die dwars over de bergkammen van de Vogezen gaat. Een fraaie tocht die je beslist eens moet 
gaan maken. Trek er een dag voor uit en geniet van de schitterende natuur langs de Route des Crètes. 
Voor de Col ligt nog het dorp Plainfang, ooit een centrum voor textielindustrie maar de laatste jaren een 
geclassificeerde bestemming voor een groene vakantie midden in de natuur. 
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Na de passage van de Col de Bonhomme ligt de Elzas aan je voeten. Hier ontdek je prachtige plaatsen 
zoals Kaysersberg, Ammerschwir, Equisheim, Tuckheim, Riquewihr en Colmar. Maar bij de Col de 
Bonhomme start ook de legendarische Route des Crètes. In dit  hoofdstuk neem ik je alvast mee naar 
een van mijn favoriete streken in de Elzas.

HOOFDSTUK 4
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De Elzas
Zodra je de pas van de Col de Bonhomme bent gepasseerd volgt er een slingerende afdaling over de 
D415 tot je in de Elzas aankomt bij Kaysersberg. Als je tijd over hebt moet je hier stoppen om het dorp 
te bezoeken. Het is één van de mooiste dorpen in de Elzas. De prachtige vakwerkhuizen in de smalle 
oude straatjes zijn absoluut bezienswaardig. Het heeft een rijke historie en de schoonheid van het dorp 
gaat niet ongemerkt voorbij. Het kan er dus behoorlijk druk zijn. Later in dit eBook kom ik er nog op 
terug.  

Omdat ik op de bonnefooi naar de Elzas was gegaan moest er nog een hotel voor een paar dagen 
worden geregeld. Daarvoor reed ik eerst naar Ammerschwir. Ook een leuk dorp dat het bezoeken 
absoluut waard is. In de omgeving kun je prima wandelen en mooie fietstochten maken. Het was 
eigenlijk de bedoeling om in Turckheim te overnachten. Het plaatsje heeft als enige in de Elzas nog een 
nachtwaker die elke avond om 22:00 zingend zijn ronde door het dorp maakt. Ik heb het er niet 
meegemaakt want na een korte wandeling door het prachtige dorp besloot ik naar Riquewihr te gaan en 
daar een overnachtingsplek te zoeken. 

Via Ingersheim kwam ik door de wijngaarden bij Bennwhihr, Mittelwihr en Beblenheim in Riquewihr 
om daar een overnachting te regelen. Daar heb ik tot op de dag van vandaag nog steeds geen spijt van! 
Eind van de middag kwam ik aan bij Riquewihr en reed tot aan de stadspoort van Riquewihr. Daar 
kwam ik er achter dat je met de auto het stadje niet in mag. 
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Ik volgde dus maar rechtsaf de richting van een parkeerplaats en bij de toren meteen weer links. Hier 
kon ik de auto parkeren op de Rue du Steckgraben. Omdat ik nog een hotel voor de nacht moesten 
regelen liep ik samen met Marian vanaf de parkeerplaats een smal steegje door. Dit is de Rue des 
Écuries. Ik verbaasde er mij meteen over het prachtige plaatje dat zich voor mij ontvouwde. 

Het leek wel of ik er zo een sprookje binnenstapte. Ik keek tegen een gele gevel aan met een mooi 
uithangbord: Hôtel à L’Oriel. Dat kwam dus mooi uit en wij stapten het hotel in om te vragen wat een 
kamer kostte en of er nog plaats was. Het zag er heel intiem en gezellig uit. Er waren inderdaad nog een 
paar kamers vrij en de prijs van circa 80 euro per nacht viel mij mee want je zit hier pal in het centrum 
van Riquewihr. Het hotel is in een middeleeuws pand gevestigd en prachtig gerenoveerd. 

De inrichting is volledig in oude Elzasserstijl met veel houten meubels. Alles is heel sfeervol ingericht. 
Onze kamer lag aan de voorzijde en was netjes, niet te groot maar prima voor een paar nachten. De 
ontbijtzaal zag er heel gezellig uit. We besloten dus ook maar om in het hotel te ontbijten. Normaal doen 
we dat ook wel in een café of een brasserie maar achteraf bleek onze keuze goed te zijn geweest. Er zijn 
namelijk in Riquewihr ‘s-morgens niet of nauwelijks leuke mogelijkheden om in een café of brasserie te 
ontbijten. Ik had dus boven verwachting en snel ons verblijf geregeld en nog prima ook. Tijd dus voor 
een eerste verkenning van Riquewihr!. Jammer dat het nog wat regenachtig was. Het was inmiddels een 
uur of 5 in de namiddag en het was behoorlijk druk. Dat moet wat zijn in de zomer met een lekker 
zonnetje!  Ik was er begin oktober en kwam aan op zondag.  Het zal mij benieuwen hoe het 
morgenochtend in het dorp is.
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Riquewihr
Riquewihr is een schitterend dorp. Het behoort zonder meer tot één van de mooiste dorpen in Frankrijk. 
Het is wel toeristisch en er zijn dan ook veel souvenirwinkels. Maar mijn tip is om Riquewihr vroeg in 
de ochtend te bezoeken. Het is er dan (nog) heerlijk rustig en je goed op je gemak de oude straagjes en 
de prachtige gevels en uithangborden ontdekken.

Wij liepen op ons gemak door de de straatjes en zochten ook meteen even naar een leuk restaurant voor 
de avond. Het leek mij wel een goed idee alvast een plekje te reserveren. In de hoofdstraat ligt, richting 
de Tour du Dolder, restaurant Dolder. Achter de deur hing een zwaar gordijn dat ik opzij schoof (zie je 
veel in deze streek). Binnen was het een drukte van belang. Ik liep naar de bar en vroeg of er voor de 
avond een tafel voor twee beschikbaar was. Er werd even in het boek gekeken en er waren precies nog 2 
plaatsen vrij! Dat was geluk hebben. Als naar mijn naam wordt gevraagd geef ik mijn voornaam op 
omdat ik de ervaring heb dat als ik Couwenhoven zeg ze het niet begrijpen en mij meestal vragend 
aankijken. Uitspreken kunnen ze het al helemaal niet. Ze maken er iets van zoals Coewenoven. Voor de 
bar staat een kelner en die roept na het horen van mijn voornaam. Ah “Van Nistelrooy”?  De bekende 
Nederlandse voetballer had dus blijkbaar zelfs hier diep in de Elzas indruk gemaakt. Gevat antwoord ik 
”Non, monsieur, Ruud Couwenhoven, le Néerlandais inconnu qui veut venir manger chez vous ce soir” 
(Nee, mijnheer, de onbekende Nederlander die bij u vanavond wil komen eten”). Er volgde een 
geanimeerd gesprek en ik had daarna volledig vertrouwen in een gezellige en lekkere avond. Ik  
reserveerde de tafel voor half negen. Er wordt bedenkelijk gekeken in de trend van “ zo laat? “. 
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Dat was ik niet gewend in Frankrijk. Meestal ga ik ‘s-avonds rond half negen eten omdat je anders 
meestal nog alleen zit. Maar in de Elzas is het blijkbaar vroeger en we sluiten een compromis en spreken 
af dat we er uiterlijk om kwart over acht zullen zijn. Daarna liepen we terug naar het hotel in de Rue des 
Ecuries Seigneuriales en knapten ons wat op voor de avond. Na een dag reizen met veel indrukken was 
het heerlijk om even een frisse douche te kunnen nemen en schone kleren aan te trekken. 

Rond 8 uur s’-avonds liepen wij naar restaurant Dolder en worden er vriendelijk ontvangen en naar 
tafeltje zes begeleid. Een mooi plekje in een hoek aan de straatzijde waar je een prima overzicht op het 
restaurant hebt. Het zat al behoorlijk vol. Vlak na ons kwam nog een stel binnen en waren alle tafeltjes 
bezet. Het is er erg gezellig. Maar om mij heen hoorde ik vooral scandinavisch, engels en soms wat 
frans, mogelijk de verklaring dat er vroeg gedineerd wordt in Riquewihr.  Ik wilde graag de ervaring 
aangaan met de Elzasser wijnen en bestelde eerst een 1/4 karafje Gewurtztraminer. Natuurlijk zouden 
we ook naar wijn van de kaart kunnen kijken maar normaal gesproken zijn de huiswijnen in dit soort 
restaurants prima. Een 1/4 karafje is genoeg voor 2 glazen. De wijn was lekker kruidig en prima als 
aperitief. De kaart bood ook genoeg keus en we namen tegen onze gewoonte in geen menu maar een 
voorgerecht en een hoofdgerecht. In de meeste Franse restaurants kun je altijd een menu du jour eten. 3 
of 4 gangen krijg je dan voor een aantrekkelijke prijs en zelden hebben wij slecht te eten gehad. Maar 
omdat ik in de Elzas was wilde ik heel graag de lokale keuken testen en niet alles kwam voor in het 
menu du jour. Wij kozen beiden voor een lokale en huisgemaakte foie gras d’oie en langue de boeuf. 
Daarbij bestelde ik een een pichet Pinot Gris (1/4 liter). De foie gras (ganzenlever) smaakte heerlijk en 
werd met verschillende soorten brood en brioche geserveerd. De Pinot Gris paste er prima bij.
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Het was een droge wat zoete wijn die een mooie combinatie met foie gras vormde. Het hoofdgerecht 
was voor ons iets nieuws. Ossentong klinkt natuurlijk heel anders dan langue de boeuf maar het is echt 
hetzelfde. Het vlees was super mals en heel dun gesneden. Het werd geserveerd met een pittige 
mosterdsaus . De keuze voor de Pinot Gris was ook bij dit gerecht een uitstekende. Met dank aan de 
ober van vanmiddag die ons nu ook hielp en dit adviseerde.  

Overigens werd de karaf water waar ik om gevraagd had met liefde neergezet alleen het water was niet 
te drinken. Er zat een heel sterke chloorsmaak aan. Het is dus misschien beter om in deze streek een 
flesje water te bestellen. Intussen was het super gezellig in het restaurant en bleek dat ik ‘s-middags een 
goede keus had gemaakt. Natuurlijk kon ik de verleiding van een nagerecht niet weerstaan en koos een 
crème brûlée au fruits die was bereid met mirabellen. Het zijn kleine gele vruchten die een beetje 
zoetzuur van smaak zijn. In de combinatie met de crème brûlée was het zelfs verrassend lekker. Al met 
al hebben wij in restaurant Dolder een prima verzorgde avond gehad met een goede kwaliteit eten. 

De uiteindelijke rekening inclusief wijn en koffie kwam op ongeveer 80 euro uit. Rond half elf werden 
we vriendelijk uitgelaten en liepen terug naar het hotel. De Rue du Général de Gaulle lag er nu een stuk 
rustiger bij dan ‘s-middags. Het was gelukkig ook opgehouden met regenen en de weersverwachting 
voor de volgende dag was goed. Het plan was dus om de volgende dag Riquewihr verder te ontdekken 
en om in de wijngaarden te wandelen. In elk geval wilden wij ook samen naar Colmar, het 
schilderachtige stadje op circa 16 kilometer afstand.
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De wijngaarden en omgeving van Riquewihr lenen zich voortreffelijk voor mooie wandelingen, een 
tocht op een mountainbike, fiets of ebike. De wijndomeinen in dit gebied ontvangen je graag voor een 
proeverij en de lokale restaurants zijn prima adresjes om de keuken èn de wijnen van de Elzas uit te 
proberen. In dit hoofdstuk neem ik je mee op een wandeling over Le Sentier Viticole des Grands Crus.

HOOFDSTUK 5
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Wijngaarden en Colmar
Na een prima nachtrust in Hotel à L’Oriel stonden we op tijd op om te ontbijten. Rond half negen zaten 
wij al in de gezellige ontbijtkamer van het hotel à L’Oriel. We werden er vriendelijk welkom geheten en 
werd er een potje thee en koffie voor ons gehaald. Het ontbijt was goed verzorgd. Een glaasje jus 
d’orange stond al klaar en er warem diverse soorten brood, eitjes, fruit kortom.... prima.  Na het ontbijt 
had ik het plan opgevat om Riquewihr te gaan ontdekken. Natuurlijk wilde ik wat foto’s maken en dan 
is een rustige maandagochtend perfect. Het is de truc die ik vaak gebruik omdat op maandagochtend de 
meeste toeristen niet op het idee komen om ergens naar toe te gaan omdat dan de winkels nog dicht 
zijn. Wil je dus mooie foto’s maken alsof je in de middeleeuwen staat dan is maandagochtend het 
tijdstip dat je vrij moet houden.

Toen wij gisteren aankwamen in Riquewihr (zondag) was het druk en regenachtig.  Toe wij buiten 
kwamen was het een prachtige dag. Een strakblauwe lucht nog wel een beetje  fris maar de verwachting 
was goed. De plannen voor deze maandag waren een wandeling door Riquewihr om het dorpje beter te 
leren kennen, vervolgens een wandeling door de wijngaarden en dan in de namiddag naar Colmar.
Eenmaal buiten gaan wij het rechtsaf tot we in de hoofdstraat  Rue du Générale de Gaulle aan komen. Ik 
ging eerst maar eens richting de stadspoort waar het gemeentehuis in is gevestigd. Hiervandaan begon 
onze tocht langs prachtige middeleeuwse huizen en gebouwen. Riquewihr heeft op wonderbaarlijke 
wijze de vele oorlogen in dit gebied weerstaan. Ik had al veel gezien in Frankrijk maar Riquewihr staat 
duidelijk in de top 5 van mooiste plaatsen van Frankrijk (samen met Conques, Sarlat, Noyers, en 
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Pérouges). De keerzijde is dat het er druk kan zijn en het behoorlijk toeristisch is. Maar laat ik na al mijn 
reizen geleerd te hebben hoe je dit kunt omzeilen. Mijn bezoek aan Riquewihr was begin oktober. Het 
was vlak na de druivenpluk. Het is nooit precies bekend wanneer deze plaats vindt. Maar meestal 
ergens tussen half september en begin oktober. Als je dan niet in het weekend gaat dan valt het met de 
drukte heel erg mee. Ik liep nu in elk geval rond half tien ‘s- morgens in een rustige Rue du Générale-
de-Gaulle. Als je onder de stadspoort, bij het gemeentehuis, doorloopt dan moet je even linksaf de Cour 
du Château in gaan. Daar ligt het Château des Ducs du Wurtemburg. Dit stamt uit 1540 en er zit een 
museum in over ruim 20 eeuwen geschiedenis van de post in de Elzas. 

Terug in de hoofdstraat ligt iets verder links aan het einde van een straatje een museum met diligences 
en postkoetsen. Als je in de hoofdstraat loopt vergeet dan vooral niet om regelmatig omhoog te kijken 
naar de prachtige gevels. De meeste panden in Riquewihr stammen uit de periode 1500 tot 1750. Iets 
verder ligt een pand aan de Cour des Cigognes. Dit heeft houten galerijen en er is ook een oude put en 
een grote wijnpers. Het is Maison Liebrich en stamt uit 1530. De put werd in 1603 geslagen en de 
enorme wijnpers werd in 1817 gebouwd. Er tegenover ligt het Maison Behrel. Ook al de moeite waard 
om te zien. Als ik de hoofdstraat verder inloop kun je op een gegeven moment rechtsaf. Aan het eind 
kom je dan op een plein waar 2 vroegere kerken staan die als woonhuis fungeren. Maar er is ook nog 
een kerk die in gebruik is. De straat heet dus heel verrassend Place des Trois-Églises. Als je daarna weer 
terug loopt ligt aan de andere kant van de straat het Office du Tourisme. Ik loop er even naar binnen om 
wat informatie over Riquewihr en de omgeving te halen. .
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Wijn in de omgeving van Riquewihr.
Via via had ik al gehoord dat er een wandelroute door de wijngaarden liep. Ik vroeg dus naar de 
routekaart van Le Sentier Viticole des Grands Crus en kreeg keurig een beschrijving van deze tocht die 
door 6 wijndorpen in de omgeving gaat :
• Riquewihr, 
• Hunawihr, 
• Zellenberg,
• Mittelwihr, 
• Bennwihr 
•  Beblenheim
Verder kreeg ik een boekje in het Frans, maar andere talen zullen er ook wel zijn, over de Parel van de 
Wijngaarden zoals de wandeltocht ook wel genoemd wordt. In dat boekje staan talloze tips maar ook 
tekst en uitleg over de verschillende wijnen, druiven en wijngaarden waar je langs en door komt. Heel 
leerzaam! De wandeling zelf is ruim 15 kilometer en kan in principe op 1 dag worden gedaan maar ik 
besloot om er 2x over te doen omdat ik ‘s-middags nog naar Colmar wilde. Maar eerst maakte ik onze 
verkenning met Riquewihr af. Tegenover het Office du Tourisme ligt namelijk de winkel van het 
gerenommeerde wijnhuis Hugel et Fils. Zij produceren uitstekende wijnen die overigens niet goedkoop 
zijn maar wel heel erg goed en vooral lekker. Als je de straat Armée-Française verder inloopt ligt achter 
het winkelpand de kelder van Hugel. Een proeverij is hier altijd te regelen voor groepen tot 15 personen 
of voor professionals en/of echte wijnliefhebbers. 
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Dat is een aanrader want vraag dan ook of je de Foudre Cathérine mag zien. Dat is een eikenhouten 
wijnvat uit 1715 versierd met prachtig houtsnijwerk waar 8800 liter wijn in past. Het is volgens Hugel 
het oudste wijnvat ter wereld dat nog in gebruik is! Iets verderop ga ik rechtsaf de Rue Latérale in. Ook 
hier liggen weer prachtige huizen. Als je dan aan het eind opnieuw rechtsaf gat en de Rue du Cerf in 
loopt kom je bij de Auberge du Cerf. Dat is een oude herberg uit 1566 in één van de oudste panden van 
Riquewihr. Of het restaurant ook goed is kan ik niet beoordelen omdat ik er niet geweest ben. Maar als 
je de reacties op het internet leest zijn deze erg wisselend en variëren van een 1 tot 5 op een schaal van 
vijf. Heb je nog niet genoeg van de mooie panden in Riquewihr? Dan moet je even naar de overkant van 
de straat lopen. Op nummer 2 ligt Maison Kleber met een bijzondere binnenplaats. Naast dit pand ligt 
op nummer 4 een restaurant Le Sarment d’Or met een heerlijke keuken en een voor de Elzas wat andere 
kaart. Als je de choucroute of andere stevige kost beu bent kun je hier prima terecht. Als je weer in de 
hoofdstraat bent aangekomen loop dan richting de stadspoort en de toren die Dolder heet. Er zit nu een 
museum in maar vroeger was de toren een onderdeel van het verdedigingswerk van Riquewihr.

Op naar de wijngaarden bij Riquewihr
Tot zover de rondleiding in Riquewihr. Ik vond het langzamerhand tijd worden om de wijngaarden in te 
gaan en de wandeling over het Sentier des Grands Crus  te gaan maken. Voor onderweg kocht ik nog 
snel ergens een paar sandwiches en een fles water en liep richting het gemeentehuis en daar het dorp 
uit.  Als je door de poort komt dan moet je meteen linksaf en aan het eind naar rechts. Iets verderop zie 
je dan een hotel liggen en vlak daarvoor gaat een trap omhoog de wijngaard in. Als je bovenaan de trap 
bent zie je een bord staan met Sentier des Grands Crus.  
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Ik volg de richting van het bord en ga via de weg omhoog om bij de wijngaard Schoenenbourg uit te 
komen. Hier stopt trouwens ook het toeristentreintje van Riquewihr en dat is niet voor niets. Je hebt er 
namelijk een prachtig uitzicht op de omgeving en dorp onder je in het dal. De wijngaard ligt tussen de 
265 en 380 meter hoog en heeft een vrij steile helling. Maar daar was ik al achter gekomen. De 
oppervlakte is 53,35 ha groot waarvan 46,3 ha op het grondgebied van Riquewihr. Er wordt 
voornamelijk Riesling verbouwd maar de Muscat en de Pinot Gris doen het er ook goed. In 1663 werd 
deze wijngaard al in geschriften vernoemd als “de wijngaard die de edelste wijnen van het land 
voortbrengt”. Hier staat trouwens ook een paneel met tekst en uitleg over de wijnen die hier hun basis 
hebben.  Het is een wereldplek en het uitzicht op Riquewihr, de omringende wijngaarden en de bossen 
van de Vogezen is fantastisch.  Het was extra mooi omdat de zon volop scheen. 

Het was inmiddels een uur of elf en het begon al warm te worden, en dat begin oktober. Tijd om door te 
lopen. Bij een splitsing gaat de wandeling linksaf. De weg gaat eerst naar beneden en draait vervolgens 
rechts het bos in. Volgens de routekaart loop je dan richting het wijndorp Hunawihr. Ik hoorde iets en 
bleef stil staan om te luisteren. Ik hoorde geklop. Speurend tussen de bomen ontdekte ik vlak boven ons 
een bonte specht die verwoed in een boom aan het ‘kloppen” was. Een prachtig gezicht. Wat had ik een 
spijt dat ik mijn camera met telelens niet bij mij had. Nu moest ik het doen met een compactcamera en 
dat was net te ver af.  Met mijn kleine verrekijker kreeg ik het beestje wel vol in beeld. Marian wilde 
natuurlijk ook kijken en terwijl zij met de verrekijker omhoog keek bleef de specht vrolijk doorkloppen 
en hakken. De houtspaanders vlogen ons bij wijze van spreken om de oren.
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Twee wandelaars die ons tegemoet komen vroegen zich verbaasd af wat er te zien viel. Niets meer! 
Door de het praten ging de specht er namelijk als een speer vandoor. Maar wij hebben deze mooie 
zwarte vogel met zijn rode kop toch maar mooi aan het werk gezien!

Hunawihr
De wandelroute staat prima aangegeven en het is gewoon een kwestie om de bordjes te volgen. Vlak 
voor het dorp Hunawihr staat een bordje rechts een veldweg in dwars door de wijngaarden. Ik loop 
echter eerst naar het dorp omdat ik dat ook graag wilde zien.  Hunawihr is één van de 157 mooiste 
dorpen van Frankrijk en dat heeft het dorp niet alleen aan de ligging te danken maar vooral ook aan de 
schilderachtige huizen uit de 16e tot 19e eeuw. Toen ik door de hoofdstraat liep zag ik een klein 
winkeltje waar ik nog een pain-chocolat kocht voor onze lunch in de wijngaarden. Even later liepen wij 
weer verder. Je kijkt je ogen uit in Hunawihr. De kleurrijke huizen zagen er in het zonnetje nog mooier 
uit. Het is een wijndorp dus vind je er diverse wijndomeinen. Probeer eens ergens te proeven. Je zult 
vriendelijk ontvangen worden en wie weet ga je met een paar mooie flessen wijn naar huis. Wel is het 
vaak verstandig om vooraf een afspraak te maken. Zeker in de drukke periode van de druivenpluk.

Le Sentier Viticole des Grands Crus
Wij vervolgen onze route langs Le Sentier Viticole des Grands Crus en komen op de Rue d’Église. Op 
een pleintje zie ik een kerkje op een heuvel tussen de wijngaarden. Het is de Église Saint-Nicolas en het 
pronkstuk van Hunawihr. En terecht. Het kerkje stamt uit de 14e eeuw en is omringd door een 
versterkte muur en een kerktoren die als donjon heeft dienst gedaan.

29



 Er zit een prachtige klok in en de wijzers zijn versierd met duiventrossen, Het kerkje is om meerdere 
redenen bijzonder. Als je namelijk omhoog kijkt zul je 14 schilderingen zien met bijbelse voorstellingen 
die waarschijnlijk aan het begin van de 16e eeuw zijn aangebracht. Het bijzondere is dat in het kerkje 
zowel protestantse als katholieke kerkdiensten worden gehouden. Binnen de verdedigingsmuren ligt 
een kerkhofje. En vanaf de heuvel heb je een prachtig uitzicht op de omgeving. Ik ging naar de rand van 
de heuvel en als je dan richting Selestat kijkt zie je de grote burcht van Haut Koningsbourg bij 
Orschwiller. Een prachtig gerestaureerd kasteel vanwaar je een schitterend uitzicht over de hele Elzas 
hebt. Absoluut de moeite waard om hier naar toe te gaan. Wat dichterbij zie je de ruïnes van een paar 
kastelen in de heuvels liggen en nog dichterbij het dorp zie je een groot park met witte vogels.... 
Cigognes! ofwel ooievaars. Hier ligt NaturOparC Tibeauville. Dat is een centrum voor de herintroductie 
van ooievaars en otters. Op een circa 5 hectare leven ongeveer 150 ooievaars. Met kinderen leuk om eens 
te bezoeken. Ten noorden van Hunawihr zie je de wijngaarden van Rosacker waar voornamelijk 
Riesling en Gewürtztraminer vandaan komt. In 1453 werd deze wijngaard voor het eerst genoemd. 
vermoedelijk komt de naam van een wilde rozenstruik. Na een tijdje te hebben rondgekeken besloot ik 
om samen met Marian verder te lopen. Bij het kerkje konden wij steil naar beneden tot we weer op het 
Sentier des Grands Crus uitkwamen. 

Zellenberg 
Tussen de druivenstruiken door gaan we richting het volgende wijndorp op de route en dat is 
Zellenberg. Het verschil met wandelen in de wijngaarden van de Elzas tot elders in Frankrijk is dat de 
wijnranken hier hoog opgroeien langs palen met draden waardoor je soms alleen maar wijnranken ziet 
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en weinig van de omgeving. Dat mag de pret niet drukken want er zijn genoeg plekjes om te genieten 
van mooie vergezichten. In de verte kun je zelfs de Rijn in het landschap glinsteren en even verderop 
doemt Zellenberg op. Het dorp ligt op een heuvel van circa 285 meter hoog en vroeger lag aan de voet 
van de heuvel een kasteel. Dat werd echter in de 12e eeuw verwoest op 2 torens na. Als je vanuit de 
wijngaarden komt aanlopen ligt het dorp er prachtig bij. De kerk steekt overal bovenuit en de kleurrijke 
huizen en smalle straatjes maken het extra bijzonder. 

Je moet trouwens eens goed naar de huizen kijken. Je ziet heel mooi dat alles hier op de wijnbouw is 
afgestemd. Luiken aan de voorkant geven toegang tot een grote (wijn)kelder terwijl op de begane grond 
de bedrijfsruimte is met de wijnpers(en). Meestal is er dan nog een houten trap naar de eerste 
verdieping waar het woonhuis is. Vroeger stond er ook nog vaak vee in de ruimtes onder de woning. 
Alles ziet er nog heel origineel en authentiek uit. Terwijl ik mijn ogen uitkijk klimmen wij de straat 
omhoog verder het dorp in. Hoe gek het ook klinkt maar we komen weer op een plein en weer bij een 
kerk uit. Er is lekker veel schaduw van de bomen op het plein en er staan diverse banken. 

Het was inmiddels lunchtijd en de schaduwrijke plek was bijzonder aangenaam voor een pauze. Op 
deze maandag was het er lekker rustig en af en toe kwam er een lokale bewoner langs die ons 
vriendelijk teruggroette nadat ik vrolijk “bonjour” had gezegd. Ik zocht een plekje op het plein uit met 
een mooi uitzicht en nam plaats voor een simpele lunch van water en brood. Je hoeft geen medelijden 
met ons te krijgen want de in Hunawihr gekochte pains-chocolat gingen er ook aan. Tegenover ons was 
er nog allerlei bedrijvigheid bij een wijnboer. Het enige wat nog ontbrak was een goed glas wijn. 
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Maar dat zou later op de dag nog wel goed komen. Na een halfuurtje stelde ik Marian voor om weer 
verder  te gaan en zag dat er achter de kerk een bord van de wandelroute staat. Over een landweg 
liepen wij langs de rand van het dorp en in de verte zie ja dan Riquewihr liggen. 

Als je de wandelroute volgt kun je doorlopen naar het volgende wijndorp en dat is Beblenheim. Maar 
wij hadden al we besloten om naar Riquewihr te gaan en de rest de volgende dag te doen. Het was 
inmiddels half twee terwijl wij bij Zellenberg naar beneden gingen en de weg overstaken om naar 
Riquewihr terug te wandelen. Tot de poort van Riquewihr hadden wij iets minder dan de helft van het 
Sentier des Grands Crus afgelegd. 

Het was een prachtige wandeling die je trouwens ook perfect met een mountainbike kunt afleggen. Het 
eerste stuk stuk naar Hunawihr bevat een paar pittige klimmetjes maar verder is alles goed af te leggen. 
Een echte aanrader als je hier in de buurt bent!
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Riquewihr ligt fraai midden in de wijngaarden van de Elzas.

Galerie 5.1 Omgeving van Riquewihr



Colmar is misschien wel één van de meest bezochte stadjes van de Elzas. Maar hoe ontloop je de 
drukte, en wat moet je er precies zien en doen? Ik ging er op ontdekkingstocht en mijn ervaringen in 
Colmar lees je in dit hoofdstuk. Maar er is meer. Zoals een heerlijk etentje met verrassingen! 

HOOFDSTUK 6
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Colmar en choucroute?



Colmar
In het hotel fristen we ons wat op en gingen vervolgens met de auto naar Colmar. Ik reed bewust niet 
via de drukke weg van de Route des Vins maar reed om Riquewihr heen en ging over de Route de 
Kientzheim naar het gelijknamige dorp. Een prachtige rit dwars door de wijngaarden over een smalle 
weg. Kientzheim is ook een mooi klein dorpje en een mooie uitvalsbasis voor wandelingen in de 
wijngaarden.  In het centrum koos ik de richting van Ammerschwir om via de D11.1 en D 415 naar 
Colmar te rijden. In Colmar volgde ik de borden richting centrum. Ik kon er parkeren in de 
parkeergarage Place de la Mairie die tegen het historische centrum aanligt. Als je buiten komt sta je al 
praktisch in het centrum. 

Mijn eerste actie in dit soort bijzondere plaatsen is om naar het Office du Tourisme te gaan. Vanuit de 
parkeergarage was het langs het stadhuis (Hôtel de Ville) en dan naar de Place des Unterlinden. 
Tegenover het Musée Unterlinden ligt het toeristenbureau. Ik vraag er naar een plan de ville en die 
liggen er in alle talen. De vriendelijk juffrouw legt ons in het Frans uit dat er ook een uitgebreide 
Nederlandstalige stadswandeling is. Die was echter niet gratis. Toch nam ik deze mee en heb daar geen 
moment spijt van gehad omdat je met de plattegrond echt alle mooie plekjes van Colmar ontdekt. Het 
Musée Unterlinden is trouwens een goed bezocht museum in een oud klooster uit de 13e eeuw. Heb je 
de tijd en vind je het leuk dan kun je hier veel mooie en oude zaken ontdekken. Maar om Colmar echt te 
beleven moet je wat mij betreft eerst de stadswandeling maken omdat je dan niets van deze prachtige 
stad mist. 
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Overigens na een dag in Riquewihr raak je wel verwend maar Colmar heeft zoveel te bieden dat je er 
toch makkelijk een hele dag zoet kunt brengen. De stad heeft ook een rijke historie. ‘s- Avonds is Colmar 
trouwens prachtig verlicht en in december is het één grote kerstmarkt. Colmar is een stad met een rijke 
historie die al begint in de 8e eeuw. Oorspronkelijk heette de stad Villa Columbra dat vervolgens 
Columbra en tenslotte Colmar werd. Colmar is vaak het toneel van strijd geweest. De bewoners gingen 
tot het uiterste om hun onafhankelijkheid te bewaren. 

Een voor de stad belangrijk wapenfeit is de strijd tegen de gruwelijke baljuw Peter van Hagenbach die 
onder Karel de Stoute het gezag over de stad op een wrede manier voerde. Ook hij verloor uiteindelijk 
van de standvastige bewoners van Colmar en werd door de beul van de stad met een zwaard gedood.
Dit zwaard is nog steeds te zien in het Museum d’Unterlinden tegenover het Office du Tourisme. 

Het museum bevat verder een indrukwekkende collectie kunst. Bij het museum begint ook de 
stadswandeling. In het zonnetje met een graadje of 22 (begin oktober) liep ik er samen met Marian op 
ons gemak rond. Het ene na het andere huis uit de 15e en 16 eeuw passeren we. De oude stad lijkt wel 
een levend openluchtmuseum. Je krijgt gewoon een stijve nek van het steeds omhoog kijken. Maar dat 
moet je absoluut doen omdat elk pand weer verrassende details laat zien in het mooie houtsnijwerk.

De winkelstraten in het centrum van Colmar zijn gezellig en op een aantal plaatsen hangen nog 
oorspronkelijke uithangborden van Hansi. Dat was een beroemde schilder uit de streek die een 
kunstenaar was op het gebied van uithangborden. Hij leefde in de middeleeuwen. 
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In de Rue des Têtes hangen 3 van de mooiste uithangborden van Colmar. Het zijn ware kunstwerken. 
Vergeet dus vooral niet om in deze straat omhoog te kijken. In de Rue des Têtes ligt ook het huis met de 
hoofden een bouwwerk met allemaal gebeeldhouwde hoofden op de gevel. Terwijl de stadswandeling 
mij steeds dieper de stad in brengt kom ik in een drukke straat met allemaal oude huizen. Sommige 
voorzien van prachtige schilderingen en houtsnijwerk. 

We komen uiteindelijk op de Place de la Cathédrale en gaan rechts, onder het oude wachtgebouw door, 
en komen dan in de Rue des Marchands. Dit is een straat met een aantal historische en vooral oude 
panden. In deze gezellige straat ligt ook het Maison Pfister uit 1537. De hoedenmaker Pfister liet dit 
huis bouwen en versieren met allerlei fresco’s. Op de bovenverdieping is een galerij te zien met een 
houten balustrade. Naast dit prachtige pand ligt nog een oud pand uit 1609. Op de hoek van dit pand is 
een beeld van een koopman aangebracht. De meeste panden zijn verder voorzien van prachtig 
houtsnijwerk. Je vraagt je af hoe lang het indertijd geduurd heeft om dit soort huizen te maken. 

Leerlooierswijk en Petit Venise
Als je de Rue des Marchands uitloopt en de straat oversteekt kom je bij het Koifhus ofwel de oude 
douane. De gebouwen links en in het midden stammen uit 1575 en het rechter deel is in 1480 gebouwd. 
Dit deel van het pand heeft boven het portaal de keizerlijke adelaar met twee koppen. Het deed 
vroeger dienst als opslag- en bewaarplaats van alle goederen die via Colmar werden verhandeld.
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 En daar werd natuurlijk belasting over geheven en die werd hier geïnd. Ik loop met Marian onder dit 
prachtige gebouw door en komen op een pleintje met een fontein. Dit fontein is door Bartholdi 
gemaakt, een bekende inwoner van Colmar. Hij woonde aan de Rue des Marchands en was 
beeldhouwer van beroep. Zijn beroemdste beeld is ongetwijfeld het vrijheidsbeeld dat Frankrijk aan 
New York heeft geschonken. Maar bijvoorbeeld ook fraaie fonteinen in Lyon en Bordeaux en veel 
andere Franse steden zijn door hem gemaakt. Rechts kom je dan in een straat met heel hoge en oude 
panden van wel 4 tot 5 verdiepingen. Dit is de Rue des Tanneurs, de straat van de leerlooiers. In deze 
wijk woonden tot de 19e eeuw veel leerlooiers (tanneurs) die in het nabijgelegen riviertje de huiden 
wasten. De huiden werden op de bovenste verdieping van de huizen gedroogd. Deze daken waren vaak 
open. De straat maakt een aparte indruk en bij sommige panden zijn de ramen mooi verzorgd.

Aan het eind kun je een brug over. Rechts daarvan liggen de oude markthallen die in de tijd van 
Napoleon III zijn gebouwd. Zodra je de brug over bent kom je rechts op de Quai de la Poissonnerie. 
Veel mensen vinden dit het leukste stukje van Colmar. Kleurrijk is het in elk geval en misschien is het 
wel het meest gefotografeerde stukje Colmar. De huizen hebben allemaal mooie pasteltinten wat ze iets 
bijzonders geeft. Dit is de wijk Krutenau waar vroeger veel groentetelers woonden. Met platbodems 
vervoerden zijn hun waar naar de markthallen die vanaf het riviertje, de Lauch, bereikbaar waren. De 
los- en kadeplaatsen van de overdekte markthallen zijn er nog steeds. De gevels van de huisjes zien er 
mooi uit en de vensters met bloemen lijken wel schilderijen. Verder lopend kom je uiteindelijk in de Rue 
de la Poissonnerie en nog iets verder bij de Pont Turenne. 
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Dit deel van Colmar wordt Petite Venise genoemd. Het is werkelijk schilderachtig en de platbodems 
doen je inderdaad een beetje aan Venetië denken. Wij nemen even de tijd om op de brug te genieten van 
de mooie panden die zich spiegelen in het water. Bij de huizen zie je langs het water nog de oude 
middeleeuwse wasplaatsen.  We steken de brug over en komen uit op de Place des Six-Montagnes-
Noires. Hier staat ook weer een fontein die door Bartholdi is gemaakt. Het is het Fontaine Roesselman. 
Roesselman was de burgemeester van Colmar die op dit plein in 1262 sneuvelde in zijn strijd om de 
stad te verdedigen tegen de bisschop van Strassbourg. Als je hier rechtsaf de Grand Rue in loopt dan 
kom je weer bij het Koifhus en zit je weer in het oude centrum van Colmar.

Drukte in Colmar?
Ik maakte de wandeling overdag op een maandag middag begin oktober. Maar je kunt dezelfde route 
ook ‘s-avonds lopen en dan is deze prachtig verlicht. In elk geval heb ik samen met Marian genoten van 
deze trip door de geschiedenis van Colmar. Het bezoek aan de stad was dus begin oktober en het was er 
op maandagmiddag niet echt druk. Maar ik kan mij heel goed voorstellen dat je er in het hoogseizoen 
en in het weekend niet alleen loopt. Heb je dus de kans om buiten de drukke vakantieperiodes te gaan 
of door de week dan lijkt mij dat geen slecht idee. Colmar is een machtige stad waar je rustig een dag 
kunt doorbrengen en als je van cultuur houdt nog wel langer ook. De musea hebben ook genoeg te 
bieden. En naast de straatjes die in de stadswandeling staan zijn er nog veel meer leuke straatjes en 
steegjes in deze stad om te ontdekken. Ga dus vooral ook zelf op ontdekkingstocht om nog meer leuke 
plekjes in Colmar te zien.  
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Er zijn genoeg café’s, brasserieën en restaurants voor een hapje en een drankje en misschien is het wel 
een goed idee om een hotel in Colmar te boeken en deze stad als uitvalsbasis te gebruiken. Wij slenteren 
nog even op ons gemak door de winkelstraten en lopen richting de parkeergarage. Ik moest nog nieuwe 
veters hebben voor mijn wandelschoen en zag een schoenmaker annex sleutelmaker. Het was een 
rommelig winkeltje en het mannetje is druk aan het bellen als ik naar binnen ga. 

In mijn beste Frans vroeg ik naar veters, alleen schoot mij niet te binnen wat veter is in het Frans dus 
wees ik ze aan en vroeg “ comment ça s’appelle?”. Het bleek le lacette te zijn. En zo leer ik telkens weer 
nieuwe woorden. Na enige discussie over de juiste lengte kwam er een heel verhaal over de kwaliteit 
van zijn veters. Als er afgerekend moet worden vroeg hij doodleuk 9 euro voor 2 veters van 60 cm! Dat 
is mij dus te gortig en zeg dat het veel te duur is. 

Het ging mij niet zo zeer om de 9 euro maar om het gevoel dat ik door het schoenmakertje als toerist te 
pakken werd genomen. Ik schoof dus de veters terug over de toonbank en opnieuw krijg ik een 
uitgebreide uitleg over de kwaliteit van de veters met de rode punt. Ik nam vriendelijk afscheid en 
verliet de winkel van een paar vierkante meter. Het was in elk geval een prima test van mijn Frans in 
een “crisis situatie” en dat ging mij goed af. Ik had weliswaar nog steeds een kapotte veter maar 9 euro 
vond ik gewoon absurd. Ik haal ze wel in een supermarkt voor een paar euro. 
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Choucroute of Baeckeofe?
Inmiddels was het even na zes uur dat wij terug waren in Riqueqihr en nog even door het stadje 
slenterden en nog een paar leuke straatjes en oude panden ontdekten. Wat is dit toch een leuk dorp!
Ideaal om er een paar dagen te verblijven. Omdat ik ‘s-avonds eens echt regionaal wilde gaan eten keek 
ik bij de restaurants naar Baeckeofe op de menukaart. De echte en goede Baeckeofe wordt een dag van 
te voren bereid. Het is een stevige maaltijd maar ik wilde het een keer proeven, vooral omdat ik niet 
zo’n zuurkooleter ben. Ik vind het wel lekker op zijn tijd maar dan moet het koud zijn en geen 22 
graden.  In de hoofdstraat viel mijn oog op Restaurant Winstub La Diligence. Het zag er aardig uit èn 
ze hadden Baeckeofe op de kaart staan. 

Ik ging er naar binnen en reserveerde een tafel voor twee personen om half acht. We liepen nog even 
terug naar het hotel om ons wat op te frissen en rond half acht stonden we voor de deur van het 
restaurant. Het was er al behoorlijk vol en krijgen een tafeltje op een verhoging voor het raam aan de 
straatkant. Ik had zo een prima uitzicht op het centrum van de zaak en dat was de bar. De vrouw die er 
bediende deed alles alleen. 

Vanaf onze plek kon ik prima zien hoe zij vanachter haar bar de zaken regelde en organiseerde. Ik 
bestelde 2 glazen gewürtztraminer als apéretif en bestudeerde de kaart. Ik hoefde niet lang na te denken 
en Marian ook niet. Het werd een Baeckeofe-menu van 3 gangen met vooraf een een salade, dan 
Baeckeofe en munsterkaas toe. 
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De Baeckeofe is een stoofpot van rund, schapen- en varkensvlees en het wordt een dag eerder 
gemarineerd met Riesling. Uiteraard gaan er allerlei kruiden in en ook nog uien. Na een nacht 
marineren wordt het vlees in een stoofpot gelegd en afgewisseld met laagjes aardappel. Dan wordt de 
stoofpot hermetisch met een deksel afgesloten en een paar uur in de oven gezet. Wil je de Baeckeofe 
perfect hebben dan moet je een restaurant zoeken waar je het gerecht een dag van te voren kunt 
bestellen. Bij La Diligence hebben wij dit niet gedaan maar hij smaakte desondanks uitstekend. Het is 
wel een stevige pot en samen met een paar glazen Riesling was het een topcombinatie. 

Overigens bestelde ik tegen beter weten in nog een karaf water maar dat werd mij afgeraden want het 
water was niet lekker uit de kraan. Dat had ik een dag eerder al gemerkt en bestelde dus een fles water. 
Het nagerecht van het menu was een stuk munsterkaas met brood. En dan met de nadruk op een stuk. 
De Munster was heerlijk maar heel machtig. Wat mij nog nooit is voorgekomen gebeurde deze avond.... 
ik liet de kaas staan, ik zat zo propvol van de lekkere Baeckeofe dat er gewoon niets meer bij kon. Echt 
heel uitzonderlijk!  De avond in restaurant-winstub La Diligence was trouwens heel gezellig.  

De patron liep druk heen en weer en bediende ons vanachter haar bar. Eerst was ze een beetje stug maar 
toen alles in haar zaakje liep en iedereen te eten had kreeg ze meer tijd en aandacht voor een babbeltje. 
Wij werden later op de avond uitgebreid persoonlijk uitgelaten met een vriendelijke handdruk en een 
au-revoir. Voor € 65 met alles er op en er aan hadden wij een superleuke en lekkere avond gehad. 
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Terug in Hôtel a L’Oriël schreef ik nog even de belevenissen van deze dag op en volgde er een heerlijke 
nachtrust na een dag vol indrukken en inspanningen. De volgende ochtend wilde ik graag het tweede 
deel lopen van het Sentier Viticoles des Grands Crus en dan ‘s -middags naar Kaysersberg. Maar dat 
hoorde Marian niet meer die lag al heerlijk te slapen.

Colmar is een kleurrijke en gezellige stad

Galerie 6.1 Colmar
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Bas-Rhin is het département in de Elzas waar Riquewihr onderdeel van uitmaakt. De omgeving is mij 
bijzonder goed bevallen. Vooral omdat het op maar 400 km van Nederland ligt, is het een goede 
bestemming voor een lang weekend of een paar dagen er lekker tussen uit. In dit hoofdstuk neem ik 
je mee tijdens een wandeling in de wijngaarden en naar Kaysersberg. Maar er is nog iets...

HOOFDSTUK 7
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Wandelen en Kaysersberg



Opnieuw de wijngaarden en naar Kaysersberg
Het was opnieuw een schitterende dag. Na het uitgebreide ontbijt liep ik rond half 10 de straten van 
Riquewihr in. We lopen het dorp uit richting Zellenberg maar als we bij het domein van Dopff Aux 
Moulin aankomen moet je rechtsaf tot je weer een bordje van het Sentier Viticoles des Grands Crus ziet. 
Daar ga je dan de landweg in. Dopff Aux Moulin is trouwens een goed bekend staand groot wijndomein 
in deze regio met circa 70 hectare aan wijngaarden. Dit familiebedrijf is al sinds 1574 in handen van 
diverse generaties. Jaarlijks worden de circa 70 hectare met de hand geplukt door ongeveer 200 
plukkers. Je kunt er een proeverij doen maar het is aan te raden vooraf even te bellen. 

Iets verder zie ik in de hoogte een witte ballon tegen de blauwe lucht afsteken. Aan de kabels er onder 
zit op de grond een man naar een apparaat te turen. Ik liep er op af en vroeg nieuwsgierig wat hij aan 
het doen is. Hij legde mij uit dat onder de ballon een digitale camera hangt die radiografisch beelden 
naar de grond stuurt. Hij laat ons een blik op zijn laptop werpen en ik zie mijzelf vanuit de hoogte.  
Dat kan toch ook met een drone vroeg ik?  De fotograaf keek mij aan alsof hij het in Colmar hoorde 
donderen en zei dat hij op deze manier “luchtfoto’s” van de omgeving maakt. “C’est moins cher par 
avion ou drone”. Ofwel het is goedkoper dan met een vliegtuigje en zelfs goedkoper dan een goede 
drone. Ik had dit nog nooit eerder gezien en later op de dag zag ik op meerdere plekken de witte ballon 
hoog tegen de blauwe lucht afsteken. De foto’s werden vooral gebruikt om de staat van de wijngaarden 
vast te leggen. De wijnboeren konden dan goed zien of er extra onderhoud aan hun wijngaarden nodig 
zou zijn of juist niet.
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We wandelden weer verder en aan het eind van de weg linksaf. De weg draait dan op een gegeven 
moment naar rechts de wijngaard Sporen in. Al in 1432 wordt Sporen als wijngaard genoemd in 
geschriften van de Graven van Wurtemburg. De wijngaard levert voornamelijk Gewürtztraminer en 
Tokay Pinot Gris. Het parcours van de wandeling is in tegenstelling tot gisteren redelijk vlak. De 
wijngaard ligt op het zuidwesten en het is een prima plek om te wandelen. Volgens de kaart komen we 
langs percelen met namen als Weissengrund en Beackeofen. De laatste doet mij aan de avond te voren 
denken. Het is maar goed dat ik een stevige wandeling gekozen heb om de calorieën er uit te lopen. 

Op een gegeven moment komen we langs een behoorlijk groot domein. Ze verhuren er kamers en Gîtes 
de France. Een mooie plek om te onthouden het heet Domaine du Bauxhof. Het wandelpad gaat hier 
langzamerhand omhoog en bovenop staat een bank waar ik voorstel om even te gaan zitten om te 
genieten van het mooie uitzicht dat je hier hebt. 

Plotseling hoor ik een geluid: zoefff zoefff zoefff .... en kijk omhoog. Een stuk of 4 grote roofvogels 
komen overvliegen. Het op en neer gaan van de vleugels veroorzaakt het geluid dat ik hoorde. Een 
indrukwekkend gezicht en ik staar ze na met de verrekijker die ik snel uit mijn rugzak had gehaald. Als 
we verder gaan zie ik boven op een heuvel een vlag. Het blijkt een begraafplaats van militairen te zijn. 
We liepen richting de wijngaard Marckrain ten zuiden van Bennwihr. Deze wijngaard ligt aan het begin 
van de vallei naar Kaysersberg. Er komt voornamelijk Gewürtztraminer vandaan en een beperkte 
hoeveelheid Tokay Pinot Gris. De wijnen van Marckrain zijn van prima kwaliteit. In 777 roemt een 
document “La Domaine de Beno” en de wijnen van Marckrain.
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Bennwihr en Mittelwihr
Bennwihr is een dorp met een rijke historie. Alleen werd het in 1944 volledig verwoest. Een monument 
en resten van het oude dorp herinneren er nog aan. De kerk in het dorp is modern en heeft mooie 
gebrandschilderde ramen. Het dorpje is in 2001 tot Ville Fleurie uitgeroepen . Er zijn een 5-tal grote 
wijndomeinen waar je de wijnen van Marckrain kunt proeven maar ook de andere wijnen uit dit gebied. 
Ik volg de borden en loop het dorp weer uit om in de richting van het volgende wijndorp, Mittelwihr, te 
gaan. Na ongeveer 1,5 kilometer door de wijngaarden komen we bij het dorpje aan. Ook Mittelwihr 
werd eind 1944 in de strijd om Colmar grotendeels verwoest. De inwoners lieten bloemen in de kleuren 
van de Franse vlag op een muur groeien, “le mur des fleurs martyres”. Overigens wordt het dorp al 
beschreven in 974.  

Mittelwihr is een typisch wijndorp en je ontkomt niet aan de caves en huizen die onder de geraniums 
zitten. Omdat we ‘s-middags nog naar Kaysersberg wilden besloot ik om niet door te lopen naar het 
laatste dorpje op de wandelroute, Beblenheim.Als we Mittelwihr weer uitlopen (wij gaan linksaf waar 
de wandelroute rechts richting Beblenheim gaat) komen we weer op het punt van Domaine du Bauxhof 
uit. We pauzeren er even op een muurtje en gebruiken er onze lunch van water en brood.
Het is inmiddels een uur of één en het is lekker warm (graadje of 24). Inmiddels komen er meer 
wandelaars maar het is nog steeds heerlijk rustig. Ik liep via de Domaine du Bauxhof terug richting 
Riquewihr maar ging ter hoogte van het pad waar wij de man en de ballon tegenkwamen rechtdoor.
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 Je komt dan namelijk vlak achter het centrum in Riquewihr uit in de straat waar het Office du Toerisme 
ligt. De wandelroute Le Sentier Viticoles des Grands Crus is echt meer dan de moeite waard. Ik heb het 
in 2 ochtenden gedaan en een stukje weggelaten, maar de 15 km zijn prima op één dag te doen. Ook met 
een mountainbike is het trouwens een mooie route. Als je de tijd wilt nemen om de 6 plaatsjes 
Riquewihr, Hunawihr, Zellenberg, Bennwihr, Beblenheim en Mittelwihr te bezoeken dan zul je toch 
zeker 2 dagen moeten uittrekken. Je kunt ook overal wijnen proeven en natuurlijk kopen. Alleen zou ik 
met het proeven tijdens de wandeling voorzichtig zijn want het risico van zware benen is levensgroot 
aanwezig. Zeker als het lekker warm is. Ik doe dat dan ook altijd het liefst aan het eind van de dag.

Kaysersberg
Om met de auto naar Kaysersberg te gaan kun je snel via de D3 en D1B door Bennwihr en dan via 
Sigolsheim en Kintzheim over de D28. Maar het leek mij veel leuker om dwars door de wijngaarden 
tussen Riquewihr en Kaysersberg te rijden. Het is een prachtige rit door de vallei met de talloze 
wijngaarden. Overigens is de afstand dan maar een kilometer of zes dus je kunt het ook wandelen of 
fietsen!  Op een gegeven moment staat er een apart monument ter nagedachtenis aan Joseph Schwarz 
die als oenoloog veel voor de wijn in de Elzas heeft betekend. Iets verder kom je dan in Kientzheim aan. 
Het dorp is mooi en veel gebouwen zijn opgetrokken uit rode stenen. Als Conesheim werd het al in 785 
genoemd. De wijngaarden bij dit dorp zijn de Grands Crus Furstentum en Schlossberg. Proeven
en kopen is ook hier weer bij de wijndomeinen van Kintzheim geen probleem. De rit door wijngaarden 
tussen Riquewihr en Kientzheim is echt een aanrader.
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Zoals ik al schreef is de afstand naar Kaysersberg door de wijngaarden ongeveer 5 à 6 kilometer. Het is 
dus ook heel goed te doen om er een mooie wandeling van te maken. Heb je de fiets bij je dan is het een 
aanrader om fietsend door en langs de wijngaarden deze mooie streek te gaan verkennen. Vlakbij 
Kientzheim liggen de dorpen Ammerschwir en Sigolsheim maar ik was dus op weg naar naar 
Kaysersberg. Dit stadje was in de tijd van de Romeinen  een belangrijk punt tussen het noordelijke 
Rijnland en Gallië. Dat verklaart ook de naam van het dorp: Ceasaris Mons zoals het heel lang geleden 
werd genoemd (Berg van Ceasar). Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat de naam van Kaysersberg 
ontstaan is omdat Keizer Frerik II van het Roomse Rijk er het kasteel kocht. Kaysersberg heeft in elk 
geval prachtig bewaard gebleven oude huizen. Het kasteel is helaas deels verwoest en nu een 
gerestaureerde ruïne. 

Overigens is het wonderbaarlijk dat in het oorlogsgeweld  in dit gebied plaatsen zoals Kaysersberg, 
Riquewihr en Colmar bijna ongeschonden uit de strijd zijn gekomen terwijl veel dorpen in de omgeving 
volledig werden verwoest. Kaysersberg is grotendeels autovrij en nodigt uit tot een rondwandeling. 
Zoals gebruikelijk ging ik eerst even naar het Office du Tourisme voor wat informatie en een plan de 
ville en ook hier stond weer een leuke wandeling in. Het is ook de stad van Dr. Albert Schweitzer, de 
Nobelprijswinnaar. De bijzonder plekjes van Kaysersberg zijn ondermeer Église Ste Croix met boven de 
ingang een timpaan uit 1230. Ik vond het interieur van de kerk echt bijzonder. Door de ramen viel 
prachtig “gebrandschilderd” licht en het altaar van bladgoud is ook heel apart. Ik heb er geruime tijd 
naar het gefilterde licht zitten kijken dat een kleurrijk patroon op de grond tekende en maakte er een 
aantal mooie foto’s van.
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Iets verder in het dorp ligt een versterkte brug met schietgaten. Vanaf de brug kijk je uit op de resten 
van het kasteel. Als je over de brug rechtsaf gaat dan loop je langs het riviertje waar je op sommige 
plaatsen een doorgang in de muur hebt. Kijk er eens doorheen en ontdek de schoonheid van de panden 
aan de overkant. Terug in de hoofdstraat staan tal van oude huizen en winkeltjes. Aan het eind kom je 
op een plein met links het museum over Albert Schweitzer. Hij heeft hier ook gewoond. Als je er aan de 
linkerkant omheen loopt kom je in een parkje waar ook een standbeeld van de Nobelprijswinnaar staat. 
Je hebt aan de achterzijde van het museum ook een mooi zicht op de vroegere woning van Schweitzer. 

De dokter keek vanuit zijn tuin op een donjon, le Tour de la Porte Haute uit de 15e eeuw. Via een 
wandelpad kun je achter de panden van de hoofdstraat en door een smal straatje lopen waarna je weer 
in het centrum uitkomt. Kaysersberg is een mooi stadje, maar eerlijkheidshalve had ik het na de 
wandeling wel gezien. Desondanks is het absoluut de moeite waard en de foto’s zullen de herinnering 
aan deze omgeving vasthouden. En als ik er weer in de buurt ben zal ik zeker opnieuw even naar 
Kaysersberg gaan. Als je wat langer in deze streek bent dan kun je er trouwens mooie wandelingen 
maken in de directe omgeving. De GR5 loopt door deze streek (de wandelroute van de Noordzee in 
Nederland tot aan Nice in Zuid-Frankrijk). Maar er zijn ook veel lokale wandelingen te maken. 

Het is inmiddels een uur of 6 en ik  besluit om dezelfde weg terug te rijden naar Riquewihr. Inmiddels is 
de avondzon oranjerood over het landschap aan het schijnen en het prachtige licht maakt de terugrit via 
Kientzheim naar Riquewihr een genot.
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Ik doe het rustig aan omdat er toch niemand anders op de weg reed en dus ook niemand met mijn 
langzame tempo in de weg zat. Wat was het hier mooi! Terug in Riquewihr wilde ik nog kijken of we 
ergens wijn konden proeven en kopen. Het bleek echter dat ik iets te laat terug was om wijn te kopen en 
de meeste domeinen om 18:00 al dicht waren. Maar liep toch nog even de Rue de la Couronne in. Hier 
was ik al een paar keer langs het Domaine Daniel Jung gelopen. En telkens had ik een man gezien die 
flink aan het werk was met zijn wijnen. Hij was er nu ook nog maar hij had geen flessen wijn open en 
vond het zonde om deze nog voor de avond open te maken voor een proeverij. Maar als ik het wilde 
zou hij de volgende ochtend om 10:00 voor ons klaar staan en met alle plezier zijn wijnen laten proeven. 
Hij beloofde mij dat hij dan alle tijd had voor een uitgebreide proeverij met tekst en uitleg. Wij schudden 
elkaar de hand en met een welgemeend Bonne Soirée ging ik terug naar het hotel. 

Een oergezellige avond in een echte Winstub
Aangezien ik nog iets moest zien te vinden voor het diner van deze laatste avond in Riquewihr leek het 
mij opnieuw een goed idee om alvast een tafel te bespreken bij Winstub Caveau Au Cep de Vigne. Ik 
had gezien dat het er de vorige avonden flink druk was èn het zag er heel gezellig uit. Deze winstub is 
van Mireille Swach en zit in een kelder naast een wijnwinkel van Domaine du Moulin du Dusenbach. 
Dit domein was ooit van Bernard Swach en werd in 2008 overgedragen aan Jean en Monique Schwebel. 
De wijnen van het domein werden toen ik er was ook in het restaurant geschonken. Gelukkig was er na 
wat zoeken bij de reserveringen nog een tafeltje voor twee dat om 20:00 uur vrij kwam. Prima geregeld 
dus. We liepen nog even terug naar het hotel en waren even over achten bij Au Cep de Vigne. 
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Het zat er stampvol op 2 stoelen na aan een lange tafel en die waren voor ons. De menukaart was zeer 
uitgebreid en we waren al gewaarschuwd dat de porties hier flink waren. Toch wilde ik persé de douze 
escargots proberen als voorgerecht. Slakken met een goede Elzasserwijn gaat er bij mij altijd wel in.
Marian maakte dezelfde keuze en dat gold ook voor het hoofdgerecht, de carré d’agneau. De wijn werd 
als aperitief twee glazen gewürtztraminer en een halve liter pinot gris met een flesje water. De bediening 
was er bijzonder vriendelijk alleen als je haast hebt moet je hier niet gaan eten. Maar de sfeer is er 
supergezellig en ontspannen en dat vergoedt veel. Toen onze voorgerechten door de openslaande 
keukendeur naar binnenkwam kwam er een ongelooflijke geur van knoflook door de zaak. Als deze 
voor ons op tafel worden gezet kijken de mensen die naast ons aan tafel zitten op en halen hun neus op 
in de trend van “aaaah knoflook” maar dan in het Duits. 

Het bleken Zwitsers te zijn. We zaten gezellig met hen aan een lange tafel voor 8 personen Na de 
escargots kwam na enige de tijd de Carré d’Agneau op tafel. Het waren voor ieder van ons maar liefst 
acht lamskoteletjes die keurig met hun botjes in elkaar waren gestoken. Het zag er feestelijk uit maar 
wat een hoeveelheid! De Zwitsers naast ons kregen bijna medelijden met ons, maar dat was nergens 
voor nodig. 

Op een gegeven moment zag ik telkens Marian’s hand onder tafel gaan. Er bleek een klein hondje van 
de zaak rond te lopen. Ik zei nog tegen Marian “niet aaien je weet het nooit” maar zij had andere 
bedoelingen. Het beestje liep van tafel naar tafel maar bleef bij Marian toch telkens het langst zitten. 
Weer ging de hand onder tafel (met een stukje lam dus). 
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Alleen deze keer kwam de hand van Marian nog sneller boven tafel dan dat deze er onder ging. Het 
beest was zo gulzig dat hij haar bijna beet. Hilariteit ten top en genoeg aanspraak met onze Zwitserse 
tafelgenoten. Zij stapten niet veel later op en bleken uit de buurt van Bern te komen. 

Aangezien het onze laatste avond in Riquewihr was genoten wij op ons gemak van eten en de ambiance 
en besloten om een kopje koffie na te nemen en nog even rustig na te tafelen. Toen een van de 
serveerster vriendelijk lachend de dessert kaart voor mij op tafel legde, open sloeg en met een vinger 
iets heel lekkers aanwees was de verleiding toch wel heel groot om het favoriete nagerecht van deze 
zaak te bestellen .... een crèpes met ijs.  Deze werden door de serveersters van het restaurant zelf 
klaargemaakt en zagen er verrukkelijk uit. Zoals altijd liet ik mij toch weer overhalen. En niet veel later 
zat ik opnieuw propvol maar keek terug op een bijzonder geslaagde dag èn avond. 

Dus als je ooit in Riquewihr komt dan probeer dit restaurant gerust eens uit voor een etentje. Maar wees 
gewaarschuwd...  Het is geen haute-cuisine, de porties zijn fors en goedkoop is anders. Maar de sfeer en 
ambiance maken het plaatje wel compleet. En... Het eten is gewoon goed!
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Als je naar de Elzas gaat en van wijn houdt dan ontkom je er niet aan om ergens de lokale Pinot Gris, 
Riesling, Gewürtztraminer of de rode Pinot Noir te gaan proeven. Omdat dit deel van de Elzas veel 
zon krijgt en relatief weinig neerslag worden er uitstekende wijnen gemaakt. Probeer ergens een 
afspraak te maken voor een proeverij. Ik deed het ook en dat lees je in dit hoofdstuk.
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De laatste ochtend in Riquewihr
Nadat ik een dag langer in Riquewihr was gebleven dan gepland stond vandaag dus het vertrek op het 
programma. De bedoeling was om via de Col de Bonhomme over de Routes des Crêtes te rijden. Het is 
een weg die door de Fransen in de eerste wereldoorlog werd aangelegd ter bevoorrading van de 
troepen. Het is in de loop der jaren trouwens een toeristische trekpleister van de eerste orde geworden.

De weg loopt over de bergkammen van de Vogezen en doorkruist een fantastisch landschap dat in elk 
jaargetijde zijn charmes heeft. In de winter kunnen echter sommige delen zijn afgesloten. Het deel 
tussen Hohneck en de Grand Ballon d’Alsace is normaal gesproken tussen half november en medio 
maart dicht door de sneeuwval. 

Buiten de seizoenen is het er minder druk en werkelijk fantastisch! Het uitzicht is soms spectaculair en 
op veel plaatsen kun je ook prachtige wandelingen maken. Ik wilde dit graag eens zelf ervaren en in het 
najaar van de herfstkleuren genieten. De bedoeling was om de ca 85 km op ons gemak in 2 dagen af te 
leggen en in de Vogezen onderweg een tussenstop te maken voor een overnachting. Ik had ook al een 
adres in gedachten waar ik al eens eerder was geweest (zie elders in dit eBook). In Xonrupt-Longmer 
ligt Chalet Hotel Le Collet. Ik heb aan het restaurant heel goede herinneringen. Het was sfeervol met 
een prima kaart. Dus dat leek mij een goede plek voor de nacht. Dan kon ik er misschien in de 
namiddag nog een flinke wandeling maken en wellicht nog een paar gemsen spotten. 
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Gemsen waren hier ooit bijna uitgestorven maar inmiddels zijn ze in dit deel van de Vogezen weer in 
behoorlijke aantallen aanwezig. Ik heb ze zelf al eens gezien in de buurt van de Hohneck. Sinds 2011 
worden er trouwens ook steeds vaker sporen van wolven gevonden. Voor een overnachting in het 
massief van de Vogezen kun je ook kiezen voor een Ferme-Auberge. Dit is een boerderij die vaak ook 
nog als zodanig wordt gebruikt, maar je kunt er regionale gerechten eten. Meestal heeft men ook een 
aantal kamers om te overnachten. Ik had niets geregeld in de wetenschap dat we altijd wel ergens een 
hotelkamer in deze tijd van het jaar zouden vinden en Le Collet leek mij wel een goede plek. 

Ik had mij enorm op de 2 komende dagen verheugd omdat de natuur in de Vogezen fantastisch en vaak 
nog ongerept is. Het Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges beslaat ruim 300.000 hectare en 
blinkt uit door de variatie in het landschap. De ronde bergtoppen (ballons) vormen samen met de meren 
uit de ijstijd, de bossen en de bergweiden een gaaf decor voor een paar lekkere dagen buiten in de 
natuur. Het is een gebied waar ook nogal wat wild zit. Naast de al genoemde gemzen leven er 
everzwijnen, herten, reeën en nog veel meer wilde dieren. Ook komt de lynx ervoor net als dus nu de 
wolf al zijn de boeren daar niet zo blij mee.

Wijn inkopen
Maar voor ik deze tocht zou gaan maken moest er eerst nog wijn worden ingekocht. Onze zoon Jordi, 
die een wijnwinkel in Parijs runt, is als wijnkenner en -liefhebber altijd gek op een fles, althans de 
inhoud er van. Omdat hij pas jarig was geweest wilde ik bij het gerenommeerde huis Hugel et Fils in 
Riquewihr zijn favoriete wijn uit de Elzas meenemen, de Riesling.
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We werden er geholpen maar vriendelijker had het wel gekund. Het leek wel of de verkoper in de 
winkel van Hügel zijn neus ophaalde voor deze 2 Nederlandse toeristen. Terwijl ik van plan was om 
ook voor mijzelf in te slaan besloot ik het maar bij  2 flessen Riesling Jubilée van de wijngaard 
Schoenenbourg te laten. Dom van de verkoper om mij verkeerd in te schatten want in plaats van een 
paar dozen ging ik nu met maar 2 flessen de deur uit. En de wijn van Hugel is echt niet de voordeligste. 
Maar ja als je een koppel in spijkerbroek, sjofel t-shirt en afgetrapte wandelschoenen binnen hebt word 
je natuurlijk snel op het verkeerde been gezet. Het was nog maar de vraag of hij aan de twee Japanse 
toeristen meer verkocht. Toen wij buiten stonden keken we elkaar aan en wisten het meteen. Kom op! 
We gaan naar het wijndomein waar wij om 10 uur een afspraak hebben. 

Wat de wijnen van de Elzas betreft kan ik aangeven dat deze meestal heel verrassend zijn. Als je topwijn 
wilt dan kun je het beste bij een domein zoals Hugel, Dopff of een ander bekend wijnhuis kopen. Maar 
ik vind altijd het onbekende van een rommelige hal en een jonge enthousiaste wijnboer eigenlijk veel 
leuker. Intussen heb ik in de loop der jaren ervaren dat er vaak verassende ontmoetingen kunnen 
plaatsvinden als je de uitdaging van het onbekende in Frankrijk aangaat. Lees wat dat betreft mijn 
ervaring maar eens met een armagnac proeverij in de Gers in mijn eBook le Sud Ouest! of bijvoorbeeld 
mijn ervaring met een wel heel bijzondere proeverij in de Loirestreek. 

Na de aankoop bij Hugel voor onze zoon liepen wij samen naar Domaine Daniel Jung aan de Rue de la 
Couronne in Riquewihr. Zoals de avond ervoor was afgesproken waren wij precies om 10 uur bij het 
“winkeltje”. Hoewel... winkel was wat veel gezegd. 
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Het was een grote ruimte waarin van alles stond. Lege vaten, plastic bakken waar de druiven in gaan , 
oud gereedschap. Het zag er eigenlijk heel rommelig uit. De dagen ervoor had ik dit al gezien en het 
had op mij een behoorlijke aantrekkingskracht om er te gaan proeven. Nu ging dat dus gebeuren!

Maar toen wij aankwamen was er niemand aanwezig. Alles stond open en ik drukte op de bel. Er 
gebeurde niets tot er ergens uit een donkere hoek een vrouwtje kwam aangestrompeld. In mijn beste 
Frans legde ik uit dat ik een afspraak had voor een proeverij. Zij mompelde iets onverstaanbaars en 
stapte naar buiten en herhaalde intussen telkens de legendarische woorden: “il n’est pas la “, “il n’est 
pas la “, “il n’est pas la “. Ofwel hij is er niet. En hij was blijkbaar de man waar we de avond eerder mee 
hadden staan praten. Eenmaal buiten deed ze vingers aan haar lippen en floot en riep “Daniël”! Dat 
werkte en even later kwam hij aangerend en verontschuldigde zich. Er werden handen geschud en de 
proeverij kon beginnen. Ik gaf aan dat wij graag de gewürtztraminer en pinot gris wilden proeven en 
eventueel nog iets anders. Dat kon, het werd een Grand Cru Gewürtztraminer van de wijngaard Sporen 
en een Pinot Gris. De wijnen smaakten prima en konden nog wel een paar jaar blijven liggen. Als derde 
proefden wij nog een Riesling, maar dat is niet zo mijn wijn uit de Elzas. Ik kocht 6 flessen 
Gewürtztraminer en 6 flessen Pinot Gris en dat werd een aankoop met een herinnering. Daniël Jung 
fabriceert met zijn familie de wijn helemaal zelf. Samen bewerken ze de wijngaarden en maken ze de 
wijnen. Kortom, ik was weer in het bezit van 12 flessen wijn die met passie voor het vak waren gemaakt. 
En alleen dat idee zal mijn herinnering bij elke slok weer naar deze ochtend doen teruggaan waarmee 
deze wijn voor mij onbetaalbaar is geworden.
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Ontdek Metz en de Elzas

Speciaal voor mijn lezers heb ik samen met KRAS een mooie autorondreis samengesteld die 
grotendeels gebaseerd is op mijn ervaringen in Metz en de Elzas. Deze bijzondere rondreis door de 
Elzas brengt je naar Metz, Straatsburg en de mooie omgeving van Colmar. Het is een unieke rondreis 
die je met eigen auto kunt maken en die speciaal voor mijn lezers door de specialisten van KRAS is 
samengesteld. Daarom zul je deze rondreis door de Elzas nergens anders vinden en kan deze alleen via 
Frankrijk Binnendoor of FrankrijkVakantieland.nl geboekt worden (gebruik de links voor meer info).

Je kunt deze autorondreis door Lotharingen en de Elzas zelfs aanpassen aan je persoonlijke wensen 
omdat je kunt kiezen uit 7 of  10 dagen. In de maanden juli en augustus zijn zelfs 13 en 16 dagen 
mogelijk. Deze mooie rondreis kan geboekt worden tot eind oktober 2018.  Afhankelijk van de reisduur 
boek je al vanaf € 259 p.p. Je kunt zelfs € 50 retour ontvangen na boeking.  
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Links en tips
Om je vakantie in de Elzas te plannen kun je gebruik maken van handige links op de website van 
FrankrijkVakantieland.nl/elzas. Op deze website vind je ook mijn tips voor goede reisorganisaties, 
vakantiehuizen en hotels. Als je meer wilt weten over wijnreizen naar de Elzas en andere wijnstreken in 
Frankrijk dan vind je handige informatie via deze link: frankrijkvakantieland.nl/wijnreizen

Op mijn persoonlijke weblog Frankrijk Binnendoor vind je verder nog verschillende blogs met 
informatie en mijn ervaringen in de Elzas en de Vogezen.

Als je dit eBook via Frankrijk Binnendoor apart hebt gedownload, kijk dan eens naar de speciale 
informatie voor Leden van Frankrijk Binnendoor.  Je kunt namelijk de aanschafprijs van het eBook 
terugverdienen door Premiumlid van Frankrijk Binnendoor te worden. Je kunt dan al mijn eBooks (ook 
toekomstige) altijd gratis downloaden en krijgt ook onbeperkt toegang tot al mijn reisverhalen en tips 
die alleen beschikbaar zijn voor Premiumleden.

Gebruik bij je aanmelding eBook25 en je bespaart 25% op een lidmaatschap.
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Na de aankoop van wijn in Riquewihr was het tijd om ergens anders naar toe te gaan. Via de Route 
des Crètes wilde ik naar de Vogezen aan de Lotharingse kant. De Route des Crètes in de Vogezen is 
een absolute aanrader. Deze fraaie weg werd ooit aangelegd voor de bevoorrading van de Franse 
legers in de Eerste Wereldoorlog maar is nu een prachtige weg over de kammen van de Vogezen. 
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Op weg naar de Route des Crètes
Ik bracht de aangekochte wijn meteen naar de auto en liep naar het hotel à L’Oriel waar ik onze bagage 
ophaalde en afrekende. Voor 3 nachten inclusief een uitgebreid ontbijt en een uitstekend onderdak 
betaalde ik 320 euro. Dit hotel zal ons nog wel eens terugzien als we weer een paar dagen in de 
omgeving willen verblijven omdat het een prima uitvalsbasis is in het hart van Riquewihr! Rond elf uur 
vertrok ik uit Riquewihr voor een tocht naar de Route des Crètes. Via Kientzheim reed ik naar 
Kaysersberg over de D1b. Bij Kaysersberg koos ik vervolgens de N415 richting Le Bonhomme. Hier rij je
het Rijndal uit op weg naar de Col de Bonhomme. Deze pas is het startpunt van de Routes des Crètes 
die ongeveer 83 km verder in de buurt van Thann uitkomt. 

Na een rit van circa 22 kilometer zat ik op een hoogte van 949 meter op de Col de Bonhomme. Ik ging er 
linksaf richting de Col de la Schlucht. Inmiddels was het gaan regenen en niet een klein beetje maar een 
forse bui. Alleen zag het er helaas niet naar uit dat het bij één bui bleef. Jammer want het uitzicht was nu 
gewoon slecht. Ik reed echter over een rustige weg (die in het seizoen ongetwijfeld een stuk drukker zal 
zijn) omringd door bos en dan weer weiden. Het ging echter steeds harder regenen. Langzaam maar 
zeker loopt de weg omhoog. Het begon zelfs enorm te plenzen en het zag er niet uit dat mijn plan voor 
vandaag zou lukken en door de regen in duigen zou vallen. 

Ik besloot om in elk geval door te rijden tot de Col de la Schlucht en om daar te stoppen om te bedenken 
wat wij zouden doen. Ik stopte er op een hoogte van ca 1125 meter. 
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De pas is hier normaal vrij druk want de weg kruist er met de verbinding tussen Munster en Gérardmer 
en is daarmee één van de drukste passen van de Vogezen. Nu was ik samen met Marian de enige 
bovenop deze beroemde pas in een grauwe nevelige wereld waar de regen naar beneden kletterde. Het 
zag er niet naar uit ziet dat het snel zou verbeteren. Met dit weer zou er van wandelen bij Xonrupt ook 
niets komen en de vraag was hoe het morgen zou zijn. Uiteindelijk vond ik het zonde om hier een nacht 
door te brengen terwijl het slecht weer was. 

Ik besloot dan ook om maar naar Gérardmer te rijden en te kijken hoe het daar zou zijn.  Op de kruising 
van de pas bij de Col de la Schlucht ging ik dus maar rechtsaf en nam afscheid van de Elzas om na een 
schitterende tocht door de bossen Lotharingen in te rijden. Dit deel van de Vogezen is vooral in de 
zomermaanden populair bij vakantiegangers. Zelfs nu met regen was het nog de moeite waard. 
Gérardmer ligt aan het grootste meer van de Vogezen. Je kunt een wandeling om het meer maken van 
ca 6,5 km. In de winter ligt hier in de beboste bergen een flink pak sneeuw en in de omgeving bij La 
Bresse is het mogelijk om te skiën. ‘s-Winters kun je in dit gebied trouwens op heel veel plaatsen 
langlaufen.

Gérardmer heeft overigens het oudste en eerste Office du Tourisme van Frankrijk (in 1875 opgericht). 
Als ik bij Gérardmer ben aangekomen parkeer ik de auto in de stromende regen langs de kant van de 
weg vlakbij het meer. We kijken elkaar aan en komen gelijktijdig tot dezelfde conclusie. “Laten we maar 
naar huis rijden”. Het zag er niet naar uit dat het de komende dagen beter zou worden dus vond ik het 
onzinnig om nog ergens een hotel, Ferme-Auberge of chambre-d’hôte te regelen voor 1 nacht. 
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Omdat ik altijd het Michelin boek met de wegenkaarten van Frankrijk in de auto heb liggen keek ik hoe 
ik het snelst richting Maastricht kon.  We konden vanaf Gérardmer over de N57 naar Épinal en dan naar 
de A31 bij Nancy. Ik stelde voor dat wij dan beter door konden rijden naar Nancy om op de Place 
Stanislasz een hapje te eten voor wij naar huis zouden rijden. Ik stapte vervolgens uit om in de 
stromende regen 2 croques monsieur te halen die wij in de auto op aten. Daarna kon de rit naar Nancy 
via Épinal beginnen. Maar dat lees je in het volgende hoofdstuk.
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Ik wil je graag deelgenoot maken van een leuke ontmoeting die ik eens had op de Grand Ballon. De 
hoogste top in de Vogezen die via de Route des Crêtes is te bereiken.Via de Col de Bonhomme naar 
Thann passeer je tal van mooie plekken waar je ook fraaie wandelingen kunt maken zoals bij de Col 
de la Schlucht, Le Honeck, Lac Vert en de Grand Ballon.
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Ontmoeting op de Grand Ballon



Ik weet niet of het alleen mij overkomt maar als ik in Frankrijk ben dan komt het regelmatig voor dat ik 
iemand ontmoet waar ik mee in gesprek raak. Nu moet je niet denken dat ik vloeiend Frans spreek, 
maar in de loop der jaren heb ik mijzelf de taal wel eigen gemaakt door altijd lokale kranten te lezen en 
een gesprek niet uit de weg te gaan. Ik maak nog steeds veel fouten maar daar trek ik mij niets van aan 
en babbel er gewoon op los. Dat heeft als resultaat dat ik vaak leuke ontmoetingen heb en dat terwijl ik 
ooit een 3 voor Frans op mijn eindexamen had. Dus ook al is je Frans beperkt gebruik de kennis die je 
hebt en probeer een Fransman in zijn taal vragen te stellen of antwoorden te geven. Je krijgt er heel veel 
voor terug. Moeilijk? Valt best mee, lees mijn blog “Een 3 voor Frans” maar eens.

Maar nu dan over mijn ontmoeting op de Grand Ballon.  Ik was er omdat ik graag eens een wandeling 
wilde maken naar de top van de Grand Ballon. De hoogste berg van de Vogezen die via de Route des 
Crêtes is te bereiken. De fraaie weg die in de eerste wereldoorlog werd aangelegd om de Franse troepen 
te kunnen bevoorraden. Nu is een rit over deze weg een onvergetelijke tocht van 80 km dwars door 
misschien wel het mooiste stuk van de Vogezen. Tussen de Col de Bonhomme en Thann passeer je 
hoogtepunten waar je prachtige wandelingen kunt maken zoals bij de Col de la Schlucht, Le Honeck, 
Lac Vert en de Grand Ballon. Bij de laatste parkeerde ik de auto op de parking en ging via een 
wandelpad tegen de klok in deze berg van 1424 meter op. Ik vond het een fantastische wandeling die af 
en toe wel een beetje lastig was door het rotsachtige pad. Maar als je zorgt dat je goede wandel- of 
bergschoenen aan hebt is het geen probleem. Het uitzicht is er fenomenaal. Het pad klimt en komt ook 
deels door een stuk bos. Maar eerst passeer je een rotsachtig stuk. 
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Volg de bordjes Sommet en als je dan helemaal bovenop staat bij het radarstation heb je een fantastisch 
uitzicht over de Elzas, het Zwarte Woud, de Franse èn Zwitserse Alpen. Je staat er op ongeveer 1400 
meter hoogte. Als je van wandelen en natuur houdt dan is dit een ongelooflijk mooie omgeving. In elk 
seizoen kun je er lekker actief zijn en wandelen, mountainbiken, paardrijden en in de winter mooie 
tochten maken op bijvoorbeeld sneeuwschoenen. Er zijn veel wandelpaden die goed staan aangegeven 
met de borden van de Club Vosgien. Met ruim 400 kilometer bewegwijzerde wandelpaden is er dus 
keus genoeg. 

Toen ik eenmaal bovenop de Grand Ballon stond begreep ik ook waarom het de moeite waard is om 
deze “beklimming” te maken. Het uitzicht is er in één woord fenomenaal. Bovenop staat  het 
monument Diables Bleus Grand Ballon dat er staat ter herdenking aan de Franse troepen die er in de 
Eerste Wereldoorlog vochten. Iets verderop ligt het radarstation dat met de herkenbare bol van veraf al 
te zien is.  De terugtocht kan via een breed pad met aan weerszijden een houten “railing”. Toen ik er 
naar beneden liep zat er een oud mannetje even uit te puffen en ik raakte met hem in gesprek. Ik vroeg 
“Ça Va?”, en hij antwoordde dat het goed ging maar dat hij even bij wilde komen voor hij verder naar 
boven ging. Het mannetje vertelde dat hij vlakbij in een boerderij woonde en na het werk op de 
boerderij elke namiddag de Grand Ballon beklom. Trots liet hij mij weten dat hij  77 was en in 
topconditie! De beklimming van de Grand Ballon was voor hem zijn dagelijkse training. Hij wees mij en 
Marian op een wit puntje aan de horizon dat in het zonlicht van de namiddag glinsterde. Het was de 
Matterhorn in Zwitserland.
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Vervolgens draaide hij zijn blik wat meer naar rechts en wees op de contouren van een berg die ik qua 
vorm heel goed herkende: de Mont-Blanc bij Chamonix! Terwijl ik samen met Marian rustig naar 
beneden liep en genoot van het uitzicht pakte de man zijn wandelstok en hervatte zijn dagelijks 
beklimming van de Grand Ballon.  Eenmaal beneden bij de auto moest ik erkennen dat ik enorm veel 
respect voor deze streekbewoner kreeg toen ik nog eens omhoog keek en hem piepklein al boven bij de 
top zag. Als je in de Vogezen bent dan moet je absoluut eens naar de Grand Ballon gaan!
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De Grand Ballon is een prima plek om van de mooie natuur in de Vogezen te genieten

Galerie 10.1 ontdek de Vogezen



Op weg naar het zuiden van Frankrijk kent menigeen het rijtje Maastricht - Luik - Luxemburg - Metz - 
Nancy. Normaal gesproken wordt er dan met hoge snelheid over de Route du Soleil richting Zuid-
Frankrijk gereden. Mijn tip is om bij Nancy de snelweg te verlaten en deze mooie stad eens te 
bezoeken. In zal je mijn ervaringen van een dag in Nancy in dit hoofdstuk vertellen.
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Een dag in Nancy



Hoewel ik meestal via de lokale binnenwegen Frankrijk doorkruis komt het ook wel eens voor dat ik 
voor een kort verblijf de autoroute kies. Als je dan bij Nancy komt zie je deze forse stad diep in het dal 
van de Meurthe liggen. Na vele jaren werd mijn nieuwsgierigheid naar deze stad te groot en besloot ik 
deze eens te bezoeken. Vanaf Maastricht was het ongeveer 3,5 uur rijden. Als je dan bij Nancy afslag 21 
(Nancy Trois-Maisons, Maxéville) neemt dan zit je in een kwartiertje in het centrum. Volg richting 
Maxéville en vervolgens de bordjes Centre Ville. Op een gegeven moment zie je dan de verwijzingen 
naar de parkeergarages. Volg deze en parkeer bijvoorbeeld in de ruime garage aan de Boulevard Joffre.

Nancy is echt een ideale tussenstop langs de Route du Soleil en dus ook het overwegen waard om er 
eens te overnachten en een leuk hotel of chambre-d’hôte te boeken. In de stad en omgeving liggen veel 
hotels die prima geschikt zijn voor een overnachting onderweg naar het zuiden. Mijn tip is in elk geval 
om Nancy eens te bezoeken! Je zult verrast zijn door de schoonheid en de cultuur in deze fraaie stad in 
Lotharingen.

Ik was er dus naar op weg en reeds dwars door de Vogezen en Lotharingen van Gérardmer. De afstand 
is ongeveer 110 kilometer en normaal gesproken is dat in iets meer dan 2 uur af te leggen. Ik reed via de 
D147 en D11 richting Épinal. Trouwens ook een leuke stad om te bezoeken. Het historische hart heeft 
een rijke geschiedenis en heeft nog mooi bewaarde oude panden. Deze keer laat ik de stad letterlijk en 
figuurlijk links liggen en rij verder via de D12 en D9 die op een gegeven moment overgaat in de D112. 
En na ongeveer 110 kilometer ben je dan in Nancy.
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Stukje historie over Nancy
Nancy ontstond in de 11e eeuw rond de burcht Gérard van de Elzas. Deze werd jaren later in de as 
gelegd door een grote brand maar herbouwd door Mathias II van Lotharingen. Nancy werd al gauw de 
grootste stad in de streek en was menigmaal het middelpunt van veroveringen. Karel de Stoute 
sneuvelde in 1477 in de omgeving bij een poging de stad opnieuw in te nemen. In 1736 vindt er voor 
Nancy een belangrijke gebeurtenis plaats want dan besluit Lodewijk de XV zijn schoonvader Stanislas 
in Lotharingen te installeren. Stanislas was de onttroonde koning van Polen maar een aimabele man die 
ook een groot kunstliefhebber was. Hij laat Nancy uitgroeien tot een stad die verweven is met kunst. 
Stanislas liet als erfgoed aan de stad ook vele fonteinen, paviljoenen en het prachtige Place Stanislas 
achter. Ingewijden zeggen dat dit plein een van de mooiste van Frankrijk is. Ik ben het daar 100% mee 
eens. Vooral op een zonnige dag is dit fraaie plein fantastisch.

Wandeling in Nancy
Ik  maakte het plein op deze dag tot ons reisdoel en besloot na het parkeren van de auto lekker door de 
stad te slenteren. Het regenen was gestopt en een lekker zonnetje scheen over de stad. Ik liep samen met 
Marian richting het Centre Commercial Saint Sébastien. Dit is een gigantisch overdekt winkelcentrum 
dat in 1976 voor het eerst werd geopend. Ik liet het even rechts liggen en stapte verder naar de Place 
Mengin. Daar ligt ook de overdekte Marché Central. Ik kon het niet laten en liep er even doorheen. 
Verbazingwekkend zo mooi. De verse waren die hier liggen doen je werkelijk likkebaarden.
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Alleen al de manier waarop de waren zijn uitgestald is deze markthal een bezoek waard. Koop er 
bijvoorbeeld eens een heerlijke originele Quiche Lorraine. Na de Marché lopen we links de Rue St. 
Dizier in, steken de brede Rue St Gorges (veel winkels) over en blijven rechtdoor lopen. Nancy heeft in 
dit deel van de stad brede straten met aaneengesloten hoge gebouwen. Kijk eens omhoog naar de mooie 
gevels. Bij de Rue Gambetta gaan we rechtsaf deze straat in en aan het einde zien we links de 
smeedijzeren hekken die de toegang vormen tot Place Stanislas. Aan de overkant op de hoek ligt het 
Office du Tourisme waar we een Plan de Ville halen. Met deze plattegrond kunnen we in elk geval niet 
verdwalen!

Place Stanislas
Place Stanislas is inderdaad heel erg mooi. Vooral in het zonnetje ligt het er prachtig bij. Het plein is 
ontworpen door Héré. Het wordt omgeven door paviljoens die symmetrisch zijn gebouwd. Aan de 
zuidkant ligt het mooie Hotel de Ville. Er tegenover liggen paviljoens die maar één verdieping hebben.
Het plein is omgeven met prachtige smeedijzeren en vergulde hekken die gemaakt zijn door Jean 
Lamour. Deze hekken verbinden alle gebouwen rond het plein met elkaar. Op nummer 3 van het plein 
ligt het Musée des Beaux-Arts . Het is het enige beschermde museum van Lotharingen en heeft een 
schitterende kunstcollectie. Op het plein zijn ook fonteinen die in de zelfde stijl als de hekken zijn 
gemaakt. Ik kan mij  voorstellen dat bij een lekker warm zonnetje Place Stanislas het middelpunt van 
deze bruisende stad is. Maar vandaag was het rustig maar wel met een lekker zonnetje.
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Aan de noordkant van het plein is de Arc de Triomph Héré waar ik onderdoor liep. Je komt dan op de 
mooie Place de la Carrière. Aan het eind hiervan ligt rechts de toegang naar het prachtige Parc de la 
Pépinière. Nancy is een Ville Fleurie (4 sterren) en dat is ondermeer aan dit park te danken. Als we uit 
het park komen lopen we naar de Place St Epvre waar de Église Saint - Epvre ligt. 

In deze basiliek zitten glas in lood ramen die geschonken zijn door Frans Josef van Oostenrijk. Helaas 
was tijdens mijn bezoek deze basiliek gesloten in verband met een renovatie. Wij liepen er omheen en 
kwamen in de Grand Rue. Hier kun je nog goed zien hoe Nancy er in de middeleeuwen uit moet 
hebben gezien. Als je rechtsaf gaat kom je bij de Église des Cordeliers. In deze kerk liggen de hertogen 
van Lotharingen begraven in een crypte. 

Quiche Lorraine
Het loopt tegen lunchtijd dus de maagjes beginnen te knorren. We lopen via de Grand Rue richting 
Place Stanislas. In de zijstraatjes zijn diverse restaurantjes maar wij gaan naar Place Stanislas. Daar ligt 
op de hoek van de Rue Gambetta de beroemde Brasserie Flo. Het heeft een prachtig art-deco interieur 
en een lunch is hier een belevenis. Toen ik er was zat deze echter al helemaal vol dus zorg dat je op tijd 
bent om hier een hapje te eten in een bijzonder omgeving. 

Maar aan de noordkant van het plein ligt Brasserie Jean Lamour. Genoemd naar de smid die de hekken 
van Place Stanislas heeft gemaakt. Het was er gezellig druk en er was nog een plaatsje vrij. 
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Wij bestelden er een dagmenu dat op het bord buiten stond en daar hebben wij nog steeds geen spijt 
van.  Een Quiche Lorraine als voorgerecht, heerlijk! Vervolgens een pasta met foie de canard tranché. 
Een heerlijke warme foie-gras met truffelsaus die op je tong smolt. Een lekker glaasje wijn erbij en op 
ons gemak hebben wij er 1,5 uur doorgebracht. En niet onbelangrijk.... Het was heel betaalbaar! Na deze 
prima lunch (kunnen we echt aanraden!) slenteren we verder door de stad en liepen door de 
winkelstraten terug richting de Marché Central. Als je wilt kun je nog even lekker shoppen in het grote 
winkelcentrum waar je alles onder één dak hebt. 

Er is in Nancy zoveel te zien dat je er gerust een weekend kunt doorbrengen. Ook als je op weg bent 
naar het zuiden en een overnachtingsadres zoekt is Nancy een goed idee. Als je van winkelen houdt ga 
dan bijvoorbeeld al op vrijdag naar Nancy en plak er een weekend aan vast. Wij zullen er zeker nog een 
keer naar toe gaan. Woon je net als ik in Zuid Nederland of in België dan is het zelfs op 1 dag goed te 
doen. 

Ik reed eens 's-morgens om half zeven weg uit Maastricht en was rond half tien in Nancy. Wellicht dat ik 
dit in een gekke bui in de zomer nog eens zal gaan doen. Dus wie weet zien wij elkaar nog eens in het 
zonnetje op het terras bij Brasserie Flo!
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De Vogezen is een schitterend natuurgebied dat gevormd wordt door Parc Naturel Régional des 
Ballons des Vosges en het Parc Naturel des Vosges. Met ongeveer 422 hectare natuur met bossen, 
meren, bergen en leuke dorpen is het een topbestemming. Ik was er eens met 4 journalisten om deze 
streek te ontdekken en kwam tot een verrassende ontdekking. Wat? Dat lees je in dit hoofdstuk.  

HOOFDSTUK 12
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De Vogezen op de grens van Elzas & Lotharingen



De Vogezen is natuur en nog eens natuur.
Ik ben eens 4 dagen in de Vogezen geweest op een steenworp van de Elzas en kijk met plezier op deze 
tijd terug. Mijn verblijf in de Vogezen heb ik als heel prettig ervaren. Het mooie weer zal daar zeker een 
rol bij hebben gespeeld en het reisgezelschap was ook bijzonder aangenaam. Deze keer was ik niet met 
Marian op stap maar met een aantal journalisten. Wij wilden de Vogezen wel eens beter leren kennen en 
dat is gelukt! Ik zal je in een aantal hoofdstukken proberen te schetsen wat ik in deze vier dagen heb 
beleefd en waarom ik zo enthousiast over de Vogezen ben geworden. De Fransen noemen de Vogezen 
trouwens Vosges, een département dat deel uitmaakt van Lotharingen.

Samen met de Elzas en Champagne-Ardenne vormt Lotharingen tegenwoordig de Franse regio Grand 
Est. Vandaar de titel van dit eBook.  De Vogezen is de streek waar de Route des Crêtes de natuurlijke 
grens is met de Elzas. Je vindt er ondermeer de bekende Grand Ballon waar ik eerder al eens een 
bijzondere ontmoeting had. Ik ben er achter gekomen dat een vakantie, lang weekend of een paar dagen 
in de Vogezen afwisselend kan zijn. Leuk met z’n tweetjes maar ook super met kinderen of met een 
groep vrienden om eens lekker actief in de natuur te zijn.  Maar voor ik je mijn eigen ervaringen ga 
vertellen zal ik je wat meer vertellen over de Vogezen. Het is een bergachtige streek op de grens met de 
Elzas in het oosten van Lotharingen. De Franse naam is Vosges en dit vakantiegebied ligt op maar een 
paar uur rijden van Maastricht. Ideaal dus voor een korte vakantie, maar daar doe je Vosges en jezelf 
wellicht te kort mee. In deze mooie streek vind je namelijk alles voor een actieve vakantie in de natuur. 
In elk seizoen valt er wel wat te beleven.
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In de Vogezen kun je niet ver van huis op een uitstekende manier kennismaken met een vakantie in een 
bergwereld. Met 1363 meter ligt de Hohneck te midden van een fraai natuur- en wandelgebied. 
Deze top steekt hoog boven de meren van de Vogezen uit en er leven zelfs gemsen! Het is na de Grand 
Ballon (1424 meter) het hoogste punt van de Vogezen. Een onvergetelijke ervaring is om vroeg in de 
ochtend de Hohneck te beklimmen en in het oosten de zon op te zien komen boven de Zwitserse Alpen! 

Dit mooie gebied heeft trouwens enorm veel mogelijkheden om te wandelen of te mountainbiken. Er 
zijn op diverse plaatsen fietsroutes die niet al te moeilijk zijn en over bijvoorbeeld een voie-verte gaan. 
Voor wielrenners bieden de Vogezen tal van mogelijkheden. De Tour de France passeert de regio en de 
mooie omgeving van La Bresse regelmatig. Op veel plaatsen worden tegenwoordig ebikes verhuurd. 
Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld met een gids op een e-mountainbike een trail te volgen. Maar met 
je eigen ebike kun je ook overal op avontuur in de Vogezen. 

Een bijzonder plek in de Vogezen is de Col de la Schlucht. Het is met 1139 meter de hoogste pas in de 
Vogezen en vormt de verbinding tussen de Elzas en Lotharingen. Er vertrekken verschillende mooie 
wandelingen. Hou je van watersport? Dan vind je bij de vele meren allerlei activiteiten. Als je voor het 
eerst in de Vogezen komt zul je aangenaam verrast worden dat er op 4 uur rijden van Nederland zo'n 
prachtige en vooral toegankelijke bergwereld ligt. De vele meren in deze streek maken het extra 
aantrekkelijk want in de zomermaanden valt er veel te beleven. Je kunt er zwemmen, zeilen, kanoën, 
waterfietsen, vissen en nog veel meer. Veel meren hebben aantrekkelijke strandjes die voor gezinnen 
met kinderen heel leuk zijn. 
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Het meer van Gérardmer ligt op een hoogte van 600 meter en is het grootste natuurlijke meer van de 
Vogezen. Je kunt om het meer heen wandelen (en fietsen) en er zijn veel watersport mogelijkheden. De 
omgeving leent zich ook voor andere activiteiten.  Rond La Bresse vind je ook een aantal mooie meren 
zoals het Lac des Corbeaux, de meren van Lispach en Blanchemer. Het meer van Longemer ligt in een 
aantrekkelijke omgeving en is eveneens een goede vakantiebestemming. 

Bijzonder vind ik verder het prachtige stuwmeer èn de omgeving van Pierre Percée. In het Aventure 
Parc liggen boomklim parcoursen voor jong en oud,  kun je bungeejumpen of een indrukwekkende 
vlucht over het meer maken hangend aan een kabelbaan. Een topomgeving voor actieve dagen in de 
natuur voor jong èn oud!  Overal in de Vogezen zijn er mogelijkheden om fraaie wandelingen te maken. 
Het wandelpad GR 5 (van Hoek van Holland naar Nice) volgt een groot deel van de route en is dus 
ideaal om bijvoorbeeld de Route des Crêtes wandelend te volgen. De Hoge Vogezen zijn er op zijn 
mooist en in de omgeving van de Hohneck ligt het natuurpark Frankenthal Missheimle. Als je in deze 
omgeving wandelt kun je misschien wel een paar gemsen spotten. Er zijn er nu al ruim 800 in de 
Vogezen.  

Het is een fraai gebied dat door gletsjers is gevormd en je kunt er planten en bloemen zien die ook in de 
Alpen voorkomen. Er zijn ook hooggelegen veengebieden maar bijvoorbeeld ook les failaises de la 
Martinswand. Een rotsformatie waaar je goede kansen hebt om gemsen te zien maar ook de slechtvalk. 
Het is tevens een plek waar wordt geklommen. Het is zelfs één van de bekendste klimplekken in het 
noord-oosten van Frankrijk met ongeveer 80 verschillende klimroutes. 
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De hoogte varieert er van circa 20 tot 120 meter. Mooi om er eens te gaan kijken. Als je zelf wilt klimmen 
kan dat ook maar dat is alleen aan te raden als je ervaring hebt. In mei 2017 verongelukte er 
bijvoorbeeld een 20 jarige Fransman. Overigens is ook de wolf al diverse keren in de Vogezen 
gesignaleerd. Maar men heeft nog niet 100% kunnen vaststellen hoeveel. Het vermoeden bestaat dat er 
nu verschillende exemplaren in de Vogezen zitten. En dit zijn ook nog een paar bijzondere plekken in de 
Vogezen:
! •! Natuurreservaat Grand Ventron met een netwerk van wandelpaden
! •! Champ des Roches bij Corcieux, een veld met granietblokken uit de ijstijd
! •! Bron van de Moezel op de Col de Bussang
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Ga de natuur van de Vogezen in en wie weet spot je net als ik in de verte een stel gemsen

Galerie 12.1 Verrassingen in de Vogezen
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Tijdens 4 actieve dagen in de Vogezen maakte ik van alles mee. Ik vloog met 120 kilometer per uur 
over de boomtoppen van La Bresse maar ontdekte ook een paar bijzondere campings. Verder werd ik 
verliefd op een eBike en liep met een gids door een stukje oerbos. Ook maakte ik midden in de natuur 
van de Vogezen een tocht op een fiets over een Voie Verte.

HOOFDSTUK 13
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Dag 1 in de Vogezen
Als je naar de Vogezen wilt dan kan dat uiteraard met de auto maar als je wilt vliegen dan kan dat ook. 
Hop! is de regionale vliegmaatschappij van Air France (en dus ook een beetje van KLM) die van 
Amsterdam naar Straatsburg vliegt. Vanaf Straatsburg moet je dan nog circa 2 uur overbruggen naar 
bijvoorbeeld Gérardmer of La Bresse. Je kunt dat met een huurauto doen die je op het vliegveld oppikt. 
Met de eigen auto zijn er een paar mogelijkheden. Je kunt via Maastricht en dan via Metz/Nancy naar 
de Vogezen of over Duitsland. Qua afstand ontloopt het elkaar niet zo veel maar het is afhankelijk van 
het verkeer. Zelf vind ik de route door de Belgische Ardennen en via Luxemburg het prettigst.

Ik ging vanaf Maastricht met de auto en mijn reisgenoten met het vliegtuig van Amsterdam naar 
Straatsburg.  Anders had ik eerst naar Amsterdam moeten gaan dus ik koos er voor om meteen vanaf 
Maastricht de Belgische Ardennen in te rijden.  In Straatsburg zouden wij elkaar dan op het vliegveld 
treffen waarna we vier dagen met een comfortabel busje met chauffeur werden vervoerd. In de 
aankomsthal van het vliegveld maakte ik al kennis met Jean-Pierre. Hij was een voormalig 
vrachtwagenchauffeur die ons de komende 4 dagen in zijn busje veilig over de soms smalle en bochtige 
wegen zou vervoeren. En ik ga je nu dus alles vertellen over mijn ervaringen in de Vogezen! 

De eerste dag legde ik met mijn reisgenoten ruim 170 kilometer af met veel indrukken en die lees je 
hierna. Ik heb de afgelegde tocht in deze Google Map samengevat zodat je kunt zien hoe deze eerste 
dag verliep. Wat ik onderweg allemaal meemaakte dat lees je op de volgende pagina’s
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Celles sur Plaine en Lac de la Plaine
De eerste bestemming was Celles sur Plaine. Een prachtige rit van iets meer dan een uur die eindigde in 
het Pays des Lacs. Een fraaie streek bij het Lac Pierre Percée. In Celles sur Plaine vind je veel 
mogelijkheden voor de vakantie: wandelen, fietsen èn genieten van de natuur. Er ligt een fraaie camping 
vlakbij het Lac de la Plaine. De camping des Lacs biedt naast houten chalets mooie ruime staanplaatsen 
voor eigen tent, caravan of camper. Tegenover deze camping ligt trouwens Hotel des Lacs met een 
goed restaurant en ook een leuk plek om te overnachten. Ik heb er in elk geval een prima lunch gehad. 
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Camping des Lacs

Galerie 13.1 Celles-sur-Plaines
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Bij het Lac de la Plaine ligt een fraai recreatiegebied. Je kunt er fietsen langs het meer, watersporten, 
wandelen en mountainbiken in de omgeving. Aan het meer liggen de Gîtes de la Plaine. Het zijn onder 
architectuur gebouwde houten chalets met een bijzondere stijl, fraaie ligging en met veel ruimte. Je kunt 
er bij een verblijf gratis gebruik maken van faciliteiten zoals een binnenzwembad met sauna en haman. 
Oh ja… deze gîtes hebben een badkamer met ligbad en terras met uitzicht op het meer een topplek dus. 

Op avontuur bij het Lac Pierre Percée
Niet ver van het Lac de la Plaine ligt het stuwmeer van Pierre Percée. Je komt er via de D182A en je rijdt 
door een schitterende omgeving. Ik kan je aanraden om bij de stuwdam te stoppen en er te genieten van 
het fraaie uitzicht op het dal en het meer. De foto boven dit artikel maakte ik vanaf de stuwdam. Als je 
van avontuur houdt dan kan ik je mijn volgende bestemming bij het meer aanbevelen. Ook met 
kinderen is het een aanrader. Eerst zul je echter de weg moeten volgen die fraai langs het meer loopt en 
vervolgens door de dennenbossen om uit te komen bij Aventure Parc Pierre Percée. Dit activiteitenpark 
biedt alles voor een onvergetelijke dag:
! •! boomklimparcoursen voor kinderen
! •! boomklimparcoursen voor volwassen
! •! klimparcours voor Pitchouns, de hele kleintjes
! •! bungeejumpen
! •! le Tyrolcable, een afdaling van 800 meter met een kabel over het meer.
Le Tyrolcable moet je echt meemaken! Zelf heb ik het niet gedaan maar heb daar achteraf spijt van 
gekregen. Aan de andere kant was ik wel in staat om hierdoor beelden vast te leggen die ik anders 
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gemist had. Ik maakte er een filmpje voor één van mijn reisgenoten die zo moedig was om met de 
Tyrolcable over het meer te sjezen. Blijf tot het eind kijken, het ziet er schokkend uit maar liep goed af.

Overnachting op een camping bij Corcieux
Na het bezoek aan de fraaie natuur en het spectaculaire Aventure Parc bij Lac Pierre Percée ging ik eind 
van de middag met mijn reisgenoten naar het dorpje Corcieux. Corcieux is een goede keus om de 
Vogezen te verkennen. Het ligt in het Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Een mond vol maar 
dat mag ook wel voor de schitterende natuur in deze omgeving. Bij Corcieux heb je verschillende 
campings en het is een mooie bestemming voor een vakantie met kinderen. Maar ook met z’n tweetjes 
zul je in deze omgeving tijd te kort komen. De omgeving van Corcieux is rustig en bij een heldere nacht 
kun je hier nog echt naar sterren kijken voor je tent, stacaravan of houten chalet. 

Vlakbij Corcieux ligt Campsite Aux Clos de la Chaume. De eigenaren zijn een Française en haar Engelse 
echtgenoot die een fraaie camping hebben weten te realiseren. Veel ruimte, aandacht voor de natuur en 
omgeving en heel geschikt voor families en stellen. Op deze mooie camping vind je een mix van 
schaduwrijke staanplaatsen, comfortabele stacaravans en luxe houten chalets met overdekt terras. 

Sinds een paar jaar is er zelfs een apart veld met luxe safaritenten die vlakbij het kabbelende beekje 
liggen. Kinderen zullen er volop genieten en de ouders dus ook  Ik sliep er een nacht in een houten 
chalet. Comfortabel en van alle gemakken voorzien! 
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Maar voor het zover was stond er nog iets leuks op het programma voor de avond. Wij zouden namelijk 
gaan dineren in een Ferme Auberge bij het dorpje Taintrux. Na een rit met onze chauffeur Jean-Pierre 
arriveerde ons gezelschap rond 19:30 bij Ferme Auberge la Charriole in Taintrux. Een traditionele Ferme 
Auberge waar lokale producten van de eigen boerderij worden verwerkt in de keuken en dat proef je! 
Letterlijk en figuurlijk een heerlijk adresje waar je trouwens ook kunt overnachten.
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De rivier bij de stuwdam van Lac Pierre Percée

Galerie 13.2 Impressie van de eerste dag in de Vogezen
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De tweede dag van mijn reis door de Vogezen ging dwars door de Vogezen van Corcieux via 
Gérardmer naar Bussang. Ik had deze reis de luxe van een chauffeur die mij en mijn 4 reisgenoten 
veilig over de prachtige binnenwegen van de Vogezen loodste. Eigenlijk vond ik het jammer dat ik 
niet met mijn eigen auto reed. Maar op deze manier ontging mij niets en genoot extra van de natuur.

HOOFDSTUK 14
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Een nieuwe ervaring met fietsen in de Vogezen
Deze keer ga ik fietsen in de Vogezen bij Gérardmer. Als ik naar Frankrijk ga neem ik meestal mijn 
eigen fiets mee. Dat was tot 2017 een kruising tussen een racefiets en een mountainbike. In de loop 
der jaren heb ik met mijn trouwe maatje al heel wat tochten gemaakt die ik ook in mijn eBooks en op 
FrankrijkBinnendoor beschrijf. Tijdens mijn vierdaagse tocht door de Vogezen stond er ook een dag 
gepland om te gaan fietsen. 

Hoewel ik in Zuid-Limburg woon probeer ik de pittige heuvels en bergen in Frankrijk te mijden. Mijn 
fietstochten gingen meestal dus over mooie glooiende paden, voie-vertes of onverharde veldwegen en 
zelden een berg op. Een heuvel zoals in Zuid-Limburg stond nog wel eens op het programma maar dan 
koos ik wel altijd de makkelijke. Voor het groepje journalisten, waar ik deel van uitmaakte, was er op de 
tweede dag een tocht uitgestippeld langs het prachtige meer van Géradmer met als letterlijk hoogtepunt 
de klim naar de uitkijktoren van Haut de Mérelle waar je een fantastisch uitzicht hebt op Gérardmer en 
omgeving. 

Voor het zover was bracht ik eerst nog een bezoek aan een camping bij het Lac de Longemer. Via 
Xonrupt-Longemer zouden wij dan naar Gérardmer gaan voor een fietstocht waarna er een lunch 
geregeld was in een restaurant aan het meer. Daarna zouden wij opnieuw een fietstocht maken maar 
dan op een vlak Voie-Verte op een oude spoorlijn.
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Het meer van Longemer met een mooie camping
De afgelopen nacht sliep ik in een comfortabel houten chalet op de mooie camping Au Clos de la 
Chaume in Corcieux. Na een lekker ontbijt werd ik samen met mijn reisgenoten door onze chauffeur 
Jean-Pierre in een comfortabel busje op sleeptouw genomen naar nieuwe indrukken en ervaringen in de 
Vogezen. De route die wij op dag 2 aflegden heb ik weer voor je in een Google Map vastgelegd.

De rit ging deze dag van Corcieux via de D6 naar het meer van Longemer. Een schitterende tocht 
van een minuut of 20 door het hart van het Parc naturel régional des Ballons de Vosges. De natuur is 
hier overweldigend en als je bij Xonrupt Longemer komt kies dan de D67A om volop te genieten van 
het uitzicht op het Lac de Longemer. Dit bergmeer ligt op een hoogte van 736 meter en is een natuurlijk 
meer dat ooit is ontstaan door een gletsjer. 

De ligging van het meer is fantastisch en op een gegeven moment zie je rechts van de weg 
de camping Verte Vallée liggen. Deze Flower Camping ligt alleen door de weg gescheiden van het meer 
en de strandjes. De camping heeft een bijzondere ligging en dwars er doorheen loopt een riviertje dat in 
het meer uitkomt. Voor kinderen is het een lekker speelparadijs maar ook zonder kinderen zul je hier 
tijd te kort komen. Vooral natuurliefhebbers kunnen er genieten van mooie wandelingen in 
de omgeving. De camping zelf is meer dan de moeite waard. Voor je eigen tent, caravan of camper is 
plaats genoeg op ruime plekken. Je kunt er ook stacaravans huren. 
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Vlakbij de de receptie ligt een groepsaccommodatie die je kunt huren voor een verblijf met de hele 
familie of een groep vrienden (ook in de winter een aanrader). De vriendelijke eigenaren zorgen voor 
veel mooie faciliteiten zoals de mooie overkapping van het zwembad.

Het Lac de Gérardmer
Van het Lac de Longemer naar het Lac de Gérardmer is circa 10 kilometer. Een van de bekendste 
vakantiebestemmingen in de Vogezen is ongetwijfeld Gérardmer dat fraai aan het meer ligt. Ik was er al 
vaker geweest maar eigenlijk kort en op doorreis. Daarmee heb ik Gérardmer tekort gedaan want het is 
gewoon een toplocatie op maar 415 kilometer van Maastricht. Ideaal dus voor een vakantie of een lang 
weekend.

In Gérardmer heb je tegenover het Office du Tourisme een ruime parkeerplaats in het centrum. Je kunt 
er gelijk informatie en tips halen om de omgeving te gaan verkennen. Gérardmer wordt ook wel de 
parel van de Vogezen genoemd. Het meer is 2,2 kilometer lang en op het breedste punt 750 meter. Je 
kunt op het meer rondvaarten maken, waterfietsen en kanoën. Er zijn diverse strandjes en tenslotte nog 
een paar zwembaden. Het Lac de Gérardmer is een natuurlijk meer en ligt fraai tussen de bergen en 
bossen. Rond het meer zijn paden aangelegd en een wandeling duurt ongeveer 1,5 uur. Je bent dan om 
het hele meer gelopen en hebt een afstand afgelegd van 6 à 7  kilometer.  Gérardmer is een prima 
uitvalsbasis om de Vogezen te ontdekken en je kunt mooie autotochten maken zoals naar de Route des 
Crêtes met de bergtoppen van Le Hohneck en Le Grand Ballon. Gérardmer heeft diverse goede hotels 
en in de omgeving zijn ook betaalbare vakantiehuizen te huur.
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De Vogezen op een elektrische mountainbike
In het centrum van Gérardmer kun je elektrische mountainbikes huren (informatie bij het Office du 
Tourisme). Voor mij was het fietsen op deze speciale mountainbikes een openbaring! Ik had vooraf wat 
sceptisch tegen het plan aangekeken want ik had bij een elektrische fiets het idee van een “suffe grijze 
fiets met een foetelbatterij“. Ik was van mening dat je moet blijven fietsen zonder batterij zolang je het 
nog kunt. Maar….  ik moet mijn mening drastisch herzien. Ik kreeg een fraaie mountainbike van het 
Franse merk Moustache onder mijn achterwerk en het was liefde op het eerste gezicht! Wauw wat was 
dat een gave fiets om een tocht op te maken! Nu was onze tocht gepland rond het meer van Gérardmer 
en dat is maar iets van 6 kilometer. 

Vanuit Gérardmer vertrek je dan tegen de klok in en rij je deels over een fietspad en dat gaat vlak. Leuk 
met elektrische aandrijving maar geen echte uitdaging. De uitdaging zat wèl in de klim naar boven 
richting de Haut de Méreille. Daar staat een uitkijktoren waar je bovenop een fantastisch uitzicht hebt 
over de omgeving. Deze houten toren van 15 meter hoog werd in de jaren zestig door scouts uit 
Frankrijk gebouwd. Bovenop heb je letterlijk en figuurlijk een topuitzicht. Je moet als je bijna 3/4 om het 
meer gefietst bent rechts een smalle weg omhoog inrijden. En met omhoog bedoel ik ook omhoog. Je 
klimt in korte tijd van 660 meter naar 877 meter en dat had ik zonder mijn Moustache nooit gehaald. 

Op mijn fiets was ik waarschijnlijk al bij de eerste bocht buiten adem stil komen te staan. Maar nu fietste 
ik zonder probleem naar boven en aan één stuk zonder te stoppen. 
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Naast de normale 24 versnellingen heb je een trapondersteuning met een Boschmotor aan de trapas. Dit 
geeft een perfecte balans in de fiets. De accu zit op de schuine stang van de fiets en lijkt uit de verte op 
een uit de kluit gewassen bidon. Hier is dus niets sufs aan. Ik ben helemaal om maar dan natuurlijk 
wel op een mountainbike met “hulpmotor”. Het mooie is dat je in de Vogezen op tal van plaatsen 
elektrische mountainbikes kunt huren en dus op dezelfde manier, zoals ik gedaan heb, de Vogezen in 
kunt trekken. In de afdaling, die lekker hard ging, was het wel even wennen. Met de warme 
schijfremmen vloog ik bijna uit de bocht. Het is overigens een prachtige alternatief om te fietsen in de 
Vogezen of elders in bergachtig gebied. 

Mijn liefde voor de e-mountainbike is zelfs zo ver gegaan dat ik begin 2017 zelf de stap heb genomen 
om er een te kopen. Natuurlijk niet een suffe grijze e-bike maar een stoere e-bike waar ik alle kanten 
mee op kan. Ik heb er zelfs een blog en podcast over gemaakt en in de loop van 2018 start er zelfs een 
aparte serie over eBiken in Frankrijk. 

Maar ik dwaal af en dat is doodzonde van de mooie Vogezen. Eenmaal beneden lag de beloning te 
wachten in de vorm van een voortreffelijke lunch in het restaurant van Hotel L’Echo du Lac. Het hotel 
wordt door gasten hoog gewaardeerd en het restaurant is mij ook prima bevallen. De ligging aan het 
meer is prachtig en ik heb er heerlijk gegeten. Na de lunch wandelde ik met mijn reisgenoten in het 
zonnetje en op mijn gemak terug langs het meer naar Gérardmer.  Een mooie bestemming voor een 
(korte) vakantie met kinderen of lekker er even tussenuit met z’n tweetjes. 
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Mijn reis door de Vogezen werd echter vervolgd en de rit ‘s-middags ging naar het 25 kilometer 
verderop gelegen Saulxures sur Moselotte. Bij dit plaatsje ligt naast de grote Campsite Lac de la 
Mosette ook een groot vismeer èn een directe toegang tot een Voie Verte. Dus als je van vissen of fietsen 
houdt dan is dit  een plek om te onthouden. De natuur is ook hier weer fraai en soms overweldigend. La 
Voie Verte des Hautes Vosges is mij trouwens goed bevallen. Met een gewone fiets of mountainbike is 
het er prima fietsenvoor jong en oud. 

Dit fraaie fietspad verbindt via een slinger over een oude spoorweg de plaatsen Cornimont en Bussang 
en verder heeft heeft het een aansluiting op de Voie Verte des Hautes Vosges van Remiremont naar 
Épinal. Dus als je echt wilt fietsen dan kun je hier kilometers maken. Ik heb er een stuk op gefietst langs 
de Moselotte en naar de mooie Gorges de Crosery.  Je kunt op veel plaatsen overnachten langs de Voie 
Verte en de totale lengte is ongeveer 54 kilometer. 

In de winter, met een lekker pak sneeuw, wordt het fraaie traject trouwens een schitterende 
langlaufpiste! Je leest er alles over op de speciale website. Fietsen in de Vogezen is leuk en je kunt overal 
fraaie tochten maken. Ben je een wielrenner en zoek je uitdagingen maar je wilt niet zo ver van huis? 
Dan is dit deel van de Vogezen een uitgelezen plek voor mooie tochten. Dat geldt trouwens ook voor 
motorrijders want die vinden hier ook fraaie routes.
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Een vijfsterren camping voor de overnachting
Na een dag vol indrukken en ervaringen stond mij nog een verrassing te wachten…. overnachten op 
een 5 sterrencamping in Bussang en om precies te zijn de camping Domaine de Champé*****. Het is een 
zeer luxe vijfsterrencamping waar ik mocht overnachten in een chalet dat van alle gemakken was 
voorzien zoals:
! •! ruime comfortabele zithoek
! •! luxe eetkeuken
! •! slaapkamer met 2-persoonsbed, inloopdouche en eigen toilet
! •! 2e slaapkamer met 3 bedden, eigen douche en toilet

De camping heeft in in het chaletgebouw een zwembad met een SPA voor totale ontspanning. Domaine 
de Champé heeft zelfs een verhuurafdeling met elektrische mountainbikes (Ook met aanhanger voor 
kleine kinderen) en je kunt met een gids mee om mooie tochten in de omgeving te maken. De camping 
heeft een oergezellige bar, een mooi terras en…. een fantastisch restaurant. De bediening is attent en 
vriendelijk en het eten was voortreffelijk. Ik ben op veel campings in Frankrijk geweest maar dit 
overtreft alles. Alleen een michelin ster voor het restaurant ontbreekt nog. 

Het is trouwens een prima bestemming als je eens iets anders wilt en een week of een paar dagen lekker 
luxe wilt kamperen. Alles klopt hier! Het is een echte gezinscamping maar de luxe accomodaties die je 
geen stacaravan meer kunt noemen zijn ook fantastisch met z’n tweetjes. 
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De instructeurs van de camping nemen je graag mee voor allerlei activiteiten in de buitenlucht. ‘s-
Zomers kun je er klauteren langs een Via Ferrata, paraglidingen, mountainbiken (ook elektrisch) en 
fraaie wandelingen maken. In de winter is de camping ook open.

1 van 11

De overweldigende natuur bij Xonrupt-Longemer in de Vogezen.

Galerie 14.1 een actieve en lekkere dag in de Vogezen
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Het is alweer dag 3 van mijn belevenissen in de Vogezen. Na het voortreffelijke verblijf in Bussang 
staat er vandaag ook weer van alles op het programma. Zoals een wandeling met een gids in een 
natuurreservaat niet zo ver van de Hohneck. Ik gebruikte de lunch in een bijzondere Marcaire bij de 
Route des Crêtes en ik vloog met 120 km per uur over de toppen van de bomen bij La Bresse.
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Een dag vol actie bij La Bresse
Het is dus inmiddels de derde dag van mijn verblijf in de Vogezen. De overnachting op de luxe 5 
sterrencamping Domaine de Champé in Bussang is prima verlopen. Geen wonder want hier slaap je op 
een camping maar dan met het comfort van een luxe hotel. De avond ervoor heb ik met mijn 
reisgenoten voortreffelijk gegeten in het gezellige restaurant van de camping en deze ochtend werd ik 
verrast met een zeer compleet ontbijt dat op het terras van de luxe accommodatie werd geserveerd. Er 
zijn slechtere momenten te bedenken om de dag te beginnen. 

Ik deelde de luxe accommodatie met mijn reisgenoot Rick Booltink, schrijver van het boek Op de Troon 
over wielrenster Marianne Vos. Rick was ‘s-morgens om 06:00 met een gids van de camping vertrokken 
voor een tocht op een elektrische mountainbike in de omliggende bergen. Als ik had gewild had ik 
meegekund. Ondanks de elektrische mountainbike leek het mij iets te zwaar en te technisch. Toen ik 
Rick later bij het ontbijt enthousiast over zijn ervaringen hoorde vertellen had ik er toch wel een beetje 
spijt van. Vooral ook omdat hij de dag ervoor met mij omhoog was gereden bij Gérardmer en mij super 
goede tips had gegeven om klimmend de bochten te nemen. Maar… ik zou vandaag nog een aardige 
uitdaging voor de kiezen krijgen. Maar dat lees je verderop in dit hoofdstuk. Natuurlijk heb ik ook van 
de route op deze dag een kaart gemaakt en kun je zien hoe chauffeur Jean-Pierre de Vogezen op zijn 
duimpje kent en mij en de 4 reisgenoten op een fantastische manier van plek naar plek bracht. Tijdens 
de ritten heb ik zo enorm veel kunnen zien van de Vogezen en nu ik dit weer allemaal aan het 
opschrijven ben weet ik zeker dat ik binnenkort weer eens terugga naar deze prachtige streek. 
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Wat mij zo enorm aansprak was de natuur en de bosrijke omgeving. Dat kwam mooi uit omdat de 
eerste activiteit van de derde dag een trip in deze bijzondere natuur zou zijn en ook nog met een gids.

La Bresse en gemsen bij de Hohneck.
Na het ontbijt vertrokken wij met ons busje en natuurlijk chauffeur Jean-Pierre via de D43 en D486 naar 
La Bresse. Een halfuur later stonden wij bij het Bureau Montagne Hautes-Vosges aan de Grande Rue in 
La Bresse om kennis te maken met de gids die ons mee zou nemen voor een wandeling bij de Hohneck.

Je kunt in La Bresse in elk jaargetijde prachtige wandelingen maken met gecertificeerde gidsen. Voor 
deze wandeling door de fraaie natuur echter kon beginnen moesten we eerst een stuk met de auto naar 
het Réserve Naturelle Frankenthal Missheimle. Een mond vol maar een fantastisch natuurgebied. Ik heb 
er in elk geval mijn ogen uitgekeken. 

De uitleg van de gids was leerzaam en vooral aangenaam. Hij liet ons bijvoorbeeld een stuk bos zien dat 
nog een oorspronkelijk oerbos was met bijzondere planten en mossen. Ik werd er verder attent op 
gemaakt dat wij vlak bij de boomgrens zaten. En inderdaad hielden iets verder de bomen op en stonden 
we op een vlakte die dit natuurgebied zo bijzonder maakt. 

In de verte zie je de Hohneck en bij helder weer kun je zelfs Munster zien liggen. Een prachtige plek om 
wandelingen te maken. Dat kan hier prima omdat er tal van wandelroutes zijn uitgezet. Je kunt er zelfs 
helemaal naar de top van de Hohneck lopen.
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Natuur, wild en winter in de Vogezen
De gids wijst ons op de gele borden langs het pad. Het zijn waarschuwingsborden voor de winter. Door 
de ligging wordt de sneeuw hier opgestuwd en gaat over de rand naar het dal hangen. Zonder deze 
borden zou je te ver door kunnen lopen, in de sneeuw wegzakken en naar beneden vallen. Met sneeuw 
kun je hier overigens onder begeleiding fraaie tochten maken op sneeuwschoenen. Lijkt mij best leuk 
om eens te doen. 

Tijdens de wandeling vertelde de gids mij dat er behoorlijk wat gemsen in de omgeving leven. Niet veel 
later zie ik er 2 boven een heuvel uitkomen. Het waren blijkbaar mannetjes omdat ze solitair waren. 
Althans dat vertelde de gids mij. Er zit hier trouwens nog meer wild. De lynx is al er vaker gezien en er 
zijn een paar keer sporen van een wolven gevonden. 

Na deze mooie wandeling krijgen wij op de terugtocht in het bos nog iets warms te drinken. Het is thee 
gemaakt van de kruiden uit het bos die ook nog een heilzame werking hebben. Het smaakte 
verkwikkend en de ervaring was bijzonder met een mooie wandeling op een prachtige plek! Op de 
parkeerplaats namen wij afscheid van de gids en de reis ging verder de Vogezen in. Maar op het 
moment dat ik wilde instappen klonk er een ronkend motor geluid en kwamen er 3 prachtige oude 
oldtimers de bocht om en stopten naast ons busje. Het was eengroepje Engelsen die ook een paar dagen 
in de Vogezen doorbrachten maar dan met hun oldtimers.

98



Lunch in een Marcaire bij Route des Crêtes
Vol indrukken rijden wij met de auto over dezelfde weg naar de andere kant van de Hohneck. De 
bestemming is Réfuge du Sotré bij de Route des Crêtes Het is oorspronkelijk een Ferme Auberge à la 
Marcaire en je kunt er gezellig en goed eten. Maar wat deze refuge zo bijzonder maakt is dat men er 
volledig op is ingericht om mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking de tijd van hun leven 
te bezorgen. 

Naast alle faciliteiten in slaap- en badkamers heeft men ook een aantal unieke zogenaamde Joëlettes. Er 
zijn er maar een paar van in de Vogezen. Het zijn stoelen op grote wielen waar voor en achter iemand 
loopt en waardoor je ook in bergachtig gebied met mensen met een beperking de natuur in kunt gaan. 
Ze zijn er nu zelfs met elektrische ondersteuning. Ook bijzonder was de Fauteuil Tout Terrain terwijl 
voor de winter speciaal aangepaste sledes kunnen worden gebruikt. De mensen van Réfuge du Sotré 
hebben op mij een diepe indruk gemaakt voor het mooie werk dat zij doen. Op deze manier kan men 
gezinnen met familieden die een beperking hebben toch een sportieve  en onvergetelijke vakantie in de 
natuur van de Vogezen bieden. Ik vond het een fantastisch initiatief!

Overigens kan iedereen bij Réfuge du Sotré terecht voor tal van sportieve activiteiten in de omgeving 
van de Hohneck of om te genieten in het restaurant. Toen wij er rond het middaguur aankwamen was 
het nog helemaal leeg. Een half uur laten waren alle tafels bezet en hing er een supergezellige sfeer. 
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Het eten was er ook nog eens prima met vooral lokale gerechten. Het was een supergezellige plek om 
tussen de middag een hapje te eten en met een volle maag  werd het langzamerhand tijd voor een 
uitdaging waarvan ik nog niet helemaal zeker was of ik het wel zou gaan doen. Tijdens de rit naar La 
Bresse dacht ik echter aan het feit dat ik eerder spijt had dat ik niet bij Lac de Pierre-Percée met de 
tokkelbaan over het meer was gegaan en ook niet vanmorgen vroeg met een e-mountainbike met een 
gids de bergen in. Dus de volgende attractie zou ik zeker niet aan mij voorbij laten gaan hoewel....

Vlieg er eens uit in La Bresse
We rijden na de gezellige en lekkere lunch terug naar La Bresse. De volgende bestemming is Bol 
d’Air waar ik kennis maakte met de bevlogen eigenaar van een uniek attractiepark dat in 2014 ook 
bijzondere locaties zoals boomhutten, cabanes, en appartementen opende. In 1987 werd de basis gelegd 
voor wat nu een prachtige vakantiepark is waar jong en oud zich actief kan uitleven in het Parc 
Aventure. Bungeejumpen, springen, klimmen, parapente en …. vliegen aan een kabel met circa 120 km 
per uur en dat zou ik ook gaan doen. In de wintermaanden kun je er naast skiën ook snowkiten. 
Trouwens er is nog een superattractie toegevoegd. De Bol d’Air Line. Je overbrugt een hoogteverschil 
van 50 meter op een parcours van 900 meter dat je slingerend aflegt hangend aan een buis die tussen de 
dennenbomen slalomt. In het park zijn begin 2014 unieke huisjes geopend voor een verblijf van een 
nacht, een paar dagen of bijvoorbeeld een week. Je kunt slapen in een unieke boomhut met 
verschillende niveau’s. Liever in een Hobbit huisje, een Amour de Chalet of de Cabane du Pecheur? Het 
kan allemaal in deze bijzondere locaties die uniek in Frankrijk zijn.
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Met 120 kilometer per uur naar beneden
Af toe hoor ik boven mijn hoofd gesuis en als ik omhoog kijk zie ik iemand aan een kabel met een 
enorme snelheid naar beneden vliegen. Oeps… moet ik dat straks ook gaan doen? Even later word ik 
samen met mijn reisgenoten in een soort tuig gehangen en mag ik achterin een bonkige Landrover 
plaatsnemen. Eerst even door de straten van La Bresse maar al snel via een bochtige en vooral hobbelige 
weg omhoog. Daar is het startpunt van Fantasticable Bol d’Air. 

We zagen inmiddels met z’n allen wat witjes om de neus toen wij bovenop het plateau van deze 
bijzondere attractie stonden. Ongeveer 1200 meter verderop en heel veel lager lag het eindpunt van de 
kabel. Om mijn enthousiasme nog iets verder te temperen hing er iets verderop aan een boom een 
bordje Nouveau Record de Monde 300 km/h. Durf ik met 120 kilometer per uur te vliegen bij la Bresse? 
Want dat zou ongeveer de snelheid zijn waarmee ik naar beneden zou gaan suizen. De eerste van onze 
groep ging naar beneden. Haar armen uitspreidend en bewegend als de vleugels van een vogel vloog zij 
van ons weg. Als zij gaat… dan ga ik ook. Of zal ik toch op het laatste moment maar afhaken? Die kans 
kreeg ik niet meer. Voor ik het wist hing ik horizontaal boven het platform en strekte ik mijn benen 
tegen een soort steun waardoor ik als een plank aan de kabel hing. Voor de veiligheid werd nog even 
naar mijn gewicht en naam gevraagd. Die gegevens werden via de mobilofoon doorgeven naar 
beneden. Ik bedacht mij in een flits waarom dat zou zijn. Kunnen ze mij dan makkelijker terugvinden 
als ik neerstort? Zodat ze weten dat ze moeten roepen “Ruud, Ruud waar ben je?”  Voor ik het weet 
wordt de veiligheidspal verwijderd en binnen een seconde hang ik aan de kabel vrij in de lucht. 
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De instructies heb ik goed onthouden. Eerst de armen langs het lichaam om snelheid te maken. Dan de 
armen uitspreiden als een vogel. Kom je bij de boomtoppen en zie je de cabane? Dan de armen strak 
langs het lichaam want anders raak je de takken en dat kan behoorlijk pijn aan je vingers doen. 

Oh ja, “als je de eindtoren ziet moet je niet vergeten je kin tegen je borst te drukken om te voorkomen 
dat je een whiplash oploopt” werd er op het laatste moment in gebrekkig Engels nog even tegen mij 
gezegd en dat kon ik mij nog herinneren vlak voor ik met 120 kilometer per uur richting het dal naar Bol 
d’Air vloog. 

En dankzij al deze instructies werd mijn vlucht een ongekende ervaring. Ik zie mensen lopen op een 
pad in het bos die naar mij zwaaien. Het is een ware sensatie om met zo’n snelheid als een roofvogel 
door de lucht en hoog boven de bomen te vliegen. De adrenaline schoot door mijn lichaam. Wat een 
kick! Ik stak mijn duim op naar de mensen op het terras van een boomhut en dan schiet ikmet een klap 
door de rem en sta weer rechtop. Het was fantasticable!  Wanneer mag ik weer? Wil jij het ook maar 
twijfel je nog? Als je dit filmpje van een stoere kleine meid ziet houdt niets je meer tegen om het ook 
eens te gaan doen! Na deze bijzondere ervaring kwam ik terecht op een mooie camping in La Bresse 
voor de overnachting. Even later zat ik al weer in het busje nog na te genieten van deze spectaculaire 
ervaring terwijl wij al weer op weg waren naar een volgende sensatie. Een bezoek aan La Confisserie 
Bressaude waar ik getuige was van het maken van snoepjes die hier heel beroemd zijn. Alleen had ik de 
pech dat er net mintsnoepjes gemaakt werden. 
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Terwijl ik er met mijn neus bovenop stond was er iemand bezig menthol door de snoepplak te mengen 
op een warme plaat. De damp die daardoor ontstond was er de oorzaak van dat de tranen in mijn ogen 
sprongen en ik nauwelijks meer iets kon zien. Het was trouwens wel leuk om het hele productieproces 
te zien hoe deze Bonbons des Vosges gemaakt werden en als je ooit in La Bresse bent dan moet je 
gewoon eens naar La Confesserie Bressaude gaan. Al was het maar om in de winkel wat lekkere 
snoepjes in te slaan. Ik kocht overigens een zakje van de menthol bonbons en telkens als ik er eentje 
neem moet ik meteen weer denken aan het moment dat ik een overdosis kreeg.

Het was inmiddels best laat en wij moesten nog naar onze volgende overnachtingsplek. Dat was 
trouwens ook weer een aardige verrassing. Wij zouden namelijk overnachten op Campsite Belle Hutte. 
Een fraaie 4 sterrencamping bij La Bresse. We werden er rond 19:00 uur vriendelijk ontvangen met een 
borrel en de twee trotse eigenaren. Wij kregen een uitgebreide rondleiding en daar kreeg ik te horen dat 
de camping ook in de wintermaanden open was. Er waren naast een paar chalets inmiddels ook een 
paar mooie vakantiehuizen met een prachtig uitzicht gebouwd. De camping heeft diverse niveau’s en 
een fraai zwembad waar wij nog tekst en uitleg kregen in de machinekamer. Ik had dat nog nooit gezien 
en het was best indrukwekkend als je ziet wat er allemaal bij komt kijken om een zwembad schoon en 
veilig te houden qua zwemwater. Hier was heel veel automatisch geregeld.  Overigens is de camping 
deels ook in de winter geopend en dan alleen het lager gelegen gedeelte waar je caravan dan met een 
tractor naar toe wordt gebracht omdat er in een goede winter wel een meter sneeuw kan vallen.
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Na een korte opfrisbeurt stond als laatste een diner op het programma in het prima restaurant van 
Hotel Les Chatelminés in La Bresse. Dit restaurant staat in de omgeving goed aangeschreven. Toen wij 
laat in de avond na een prima maaltijd terugkwamen bij camping Belle Hutte realiseerde ik mij dat mijn 
verblijf er bijna opzat. De volgende ochtend zouden wij op tijd op staan voor de markt in La Bresse èn 
een bijzonder bezoek aan een boerderij waar ze lama’s en alpacas fokken.
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Na 3 dagen actief in de Vogezen stonden er op de laatste dag nog een paar zaken op het programma. 
Na een  lekker ontbijt bij Campsite Belle Hutte in La Bresse vertrok ik met mijn reisgenoten naar het 
centrum van La Bresse waar het op zondag markt is. Daarna stond mij nog een trip naar een boerderij 
te wachten waar Alpacas gefokt worden en een toplunch in Xonrupt Longemer. 
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Het eerst stond er op deze zondagochtend een bezoek aan de markt in La Bresse gepland. Het was 
inmiddels wat regenachtig en zodoende kreeg het een wat treurig geheel vooral omdat er niet veel 
kramen stonden. Het was eind juni dat ik deze trip maakte en dus nog net voor het hoogseizoen. Dan 
zal het zeker drukker zijn. Wat opviel waren de enorme hoeveelheden blauwe bosbessen die net 
blijkbaar net allemaal geplukt waren. Ik had de voorgaande dagen al eens ergens een heerlijk taartje 
gehad bereid met de bosbessen. Een specialiteit in deze regio die je niet voorbij mag laten gaan.

Omdat een paar reisgenoten nog even wilden shoppen besloot ik met Marcel, die de trip geregeld had, 
een kop espresso te drinken in de bar op de hoek. Niet veel later kwam de chauffeur van ons busje de 
bar in om ons te waarschuwen dat iedereen al zat te wachten voor het vertrek naar de Auberge le 
Couchetat iets verderop in La Bresse aan de Route de la Basse des Freignes. Na een korte rit bergop 
kwamen wij er in een druilerige regen aan. 

De boerderij is in 1994 over gegaan op het fokken van alpacas die de vader van de huidige eigenaar 
ontdekte in Andes in Zuid-Amerika op 4000 meter een bijzonder ras. Hij liet 4 lama’s en 4 originele 
alpacas per vliegtuig overkomen en probeerde daarmee een fokprogramma op 900 meter hoogte bij La 
Bresse. Dat is wonderwel gelukt want nu leven er bij de boerderij circa 40 van dit soort heel aaibare 
dieren. Van de wol worden truien, sjalen maar ook kleden, wanten en andere zaken gemaakt die in de 
bijbehorende boetiek worden verkocht. Het was leuk om te zien maar eigenlijk wilde ik samen met mijn 
reisgenoten eigenlijk nog maar één ding en dat was weg uit het natte gras en naar Xonrupt-Longemer 
want daar zou rond 13:00 uur afscheid van elkaar worden genomen op een bijzondere plek.

106

http://www.lecouchetat.fr
http://www.lecouchetat.fr
http://www.lecouchetat.fr
http://www.lecouchetat.fr


Een bijzondere plek aan de Route de Colmar
Na het bezoek aan de lama’s en alpacas, trouwens best leuk om te zien en zeker met kinderen, ging de 
rit eerst terug naar het centrum om vervolgens naar Hôtel Restaurant Le Collet aan de Route de Colmar 
in Le Collet te gaan (dat deel uitmaakt van de gemeente Xonrupt-Longemer).

Dit chalet hotel ligt op een toplocatie in de Vogezen en is een aanrader als je in deze omgeving een paar 
dagen wilt doorbrengen. Ik kreeg er van de eigenaar een rondleiding en was onder de indruk van de 
mooie kamers en de rustieke sfeer die alles uitstraalde. Ik was er op een zondagmiddag en in het 
restaurant was het heel druk. Maar voor ons gezelschap was er een tafel gereserveerd. Het was een 
mooi moment om de voorbije dagen in de Vogezen nog eens de revue te laten passeren. 

Voor mij was de conclusie dat ik mijzelf stom vond dat ik niet vaker in dit mooie stukje Frankrijk kom. 
En dat terwijl ik vanaf Maastricht in 4 a 5 uur op de plek van bestemming ben. In elk seizoen zijn de 
Vogezen in de Elzas en Lotharingen meer dan de moeite waard. In de winter kun je op veel plaatsen 
langlaufen en zelfs skiën. De winters bij La Bresse zijn zelfs, zo heb ik mij laten vertellen, sneeuwrijk en 
kan er makkelijk een meter sneeuw liggen. 

Maar geef mij maar voorjaar, zomer en herfst de tijden dat ik lekker kan fietsen en wandelen. En dat kan 
in de Vogezen. Zeker met een ebike of een e-mountainbike. In de tussentijd kwam het eerste gerecht op 
tafel. Ik had gekozen voor gemarineerde sardientjes. Super mals en heel lekker. 
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Daarna stond er een lekker visje op tafel (Féra du Leman) en als toetje een Humeur de Réné notre 
patissier. Nou met dat humeur van Réné zat het wel goed want dat was super lekker. Rond een uur of 
drie zat deze trip naar de Vogezen er op en reden wij met z’n allen terug richting het vliegveld van 
Straatsburg waar ik afscheid van mijn reisgenoten nam en mijn auto ophaalde in de garage onder de 
aankomsthal. Terwijl ik terugreed naar huis keek ik terug op een fantastische tijd in de Vogezen!
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Links en tips Vogezen
Als je met vakantie naar de Vogezen wilt dan vind je nog meer informatie en handige links op de 
website FrankrijkVakantieland.nl/vogezen. Op deze website vind je naast mijn tips voor goede 
reisorganisaties, vakantiehuizen, campings en hotels ook meer info om je vakantie voor te bereiden.

Als je dit eBook via Frankrijk Binnendoor apart hebt gedownload, kijk dan eens naar de speciale 
informatie voor Leden van Frankrijk Binnendoor.  Je kunt namelijk de aanschafprijs van het eBook 
terugverdienen door Premiumlid van Frankrijk Binnendoor te worden. Al mijn eBooks (ook 
toekomstige) kun je dan altijd gratis downloaden en je krijgt ook onbeperkt toegang tot al mijn 
reisverhalen en tips die alleen beschikbaar zijn voor Premiumleden.

Gebruik bij je aanmelding eBook25 en je bespaart meteen 25% op een lidmaatschap.
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Na mijn ervaringen in de Elzas en Vogezen neem ik je mee naar de andere kant van de Franse regio Le 
Grand Est. De volgende hoofdstukken gaan over de Franse Ardennen die in het noorden van 
Frankrijk tegen de Belgische grens liggen. Ik verbleef er 4 dagen met 3 collega schrijvers die net als ik 
van wandelen houden. Na prachtige wandelingen dineerden en sliepen wij op 3 bijzondere locaties. 
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Vier dagen wandelen in de Franse Ardennen
Ik ben eens begin september vier dagen gaan wandelen in de Franse Ardennen. Dat deed ik niet alleen 
maar met nog drie mannen die net als ik over toerisme schrijven. Zij waren ervaren wandelaars en ik 
wandel graag en best veel maar noem mij zelf geen heel ervaren wandelaar. Wel is mijn conditie goed en 
kan ik een pittige wandeling best aan. 

Het leuke was dat op de laatste dag Marcel, die de trip georganiseerd had, tegen mij zei dat hij verrast 
was dat ik probleemloos meekwam. Vanaf dat moment voel ik mij nu ook een ervaren wandelaar. Maar 
dat wil niet zeggen dat mijn ervaringen van deze 4 dagen alleen maar voor ervaren wandelaars is. In 
tegendeel! Er is eigenlijk maar één dag dat de wandeling pittig is en dat was voor mij ook meteen de 
eerste hele dag. Maar het was gelijk ook een onvergetelijke ervaring. En als je niet zo’n wandelaar bent 
dan kun je mijn ervaringen ook gebruiken om deze prachtige streek eens te bezoeken. Pal tegen de 
Belgische grens in het gebied waar de Maas stroomt en de Franse Ardennen voor een fraaie natuur 
zorgen valt namelijk veel te beleven. 

Ik ging een lang weekend van vrijdag tot en met maandag naar de omgeving van Charleville-Mézières 
en Sedan waar ik dus mooie wandelingen in de natuur maakte. En fraaie natuur hebben ze er! De rivier 
La Meuse stroomt prominent door het landschap en de uitgestrekte bossen vol wild zijn heerlijk om te 
wandelen of te mountainbiken. Wist je trouwens dat je langs de Maas voortreffelijk kunt fietsen? Je kunt 
zelfs de Maasfietsoute (La Meuse á Vélo) volgen van Hoek van Holland tot de bron in Frankrijk.
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Naast veel natuur zijn er ook mooie plaatsen die je gezien moet hebben zoals:
! •! Charleville-Mézières aan de Maas (La Meuse)
! •! Vestingstadje Rocroix
! •! Sedan met het grootste fort van Europa.
Mijn belevenissen zal ik je in de komende hoofdstukken vertellen. Natuurlijk geef ik je weer veel tips en 
inspiratie om ook eens een paar dagen te genieten in de Franse Ardennen op maar een paar uur rijden 
van Breda of Maastricht!

Vier mannen vier dagen in de Franse Ardennen
De reden voor dit uitstapje naar de Franse Ardennen was dus een uitnodiging om in een groep van vier 
mannen te wandelen en het gebied met de kronkelende Maas in Frankrijk te verkennen. Toen de 
uitnodiging in de bus viel hoefde ik er niet lang over na te denken omdat ik 5 redenen kon bedenken 
om deze uitdaging aan te gaan omdat:
1. ik van wandelen hou,
2. mijn hart in Frankrijk ligt,
3. de Franse Ardennen op een steenworp van Maastricht liggen en ik er toch niet zo vaak kom,
4. het gezelschap bestond uit een jonge freelance journalist annex fotograaf, een door de wol geverfde 

journalist van een groot landelijk dagblad die veel over wandelen schrijft én een mede-eigenaar van 
een PR bureau die zelf ook veel wandelt.

5. ik zelf vlakbij de Maas woon en die ook wel eens stroomopwaarts wilde zien.

112



Mijn conditie is behoorlijk op peil, ik wandel bijvoorbeeld regelmatig door de Limburgse Heuvels dus 
dat leek mij geen belemmering. Het leek mij namelijk een geweldige uitdaging om met dit stel vier 
dagen door de natuur van de Franse Ardennen te lopen en leuke nieuwe ervaringen op te doen. Ik heb 
er dan ook geen spijt van gekregen. Het waren 4 fantastische dagen die ik graag in dit eBook over Le 
Grand Est met je deel. Ik laat je dus kennismaken met een gevarieerd gebied vlakbij de Belgische grens 
met Frankrijk op maar een paar uur rijden van Nederland. In elk seizoen is deze streek een aanrader! Je 
kunt er naast wandelen ook goed fietsen en voor sportievelingen met een mountainbike zijn er 
prachtige trails in de Franse Ardennen om de uitdaging in de natuur aan te gaan.

De reis naar de Franse Ardennen
Omdat ik vlakbij Maastricht woon verliep mijn reis via Luik richting Bouillon in de Belgische Ardennen 
met als bestemming Charleville-Mézières in de Franse Ardennen. Ik werd door mijn drie reisgenoten, in 
mijn woonplaats vlakbij Maastricht, opgehaald. De afspraak was dat wij ‘s-middags om drie uur 
zouden worden ontvangen in het centrum van Charleville-Mézières. Deze mooie stad had ik eerder al 
eens bezocht en had er mooie herinneringen aan overgehouden. Met de auto via Luik richting de E 25 
door de Ardennen is de snelste route. Maar je kunt ook door Luik langs de Maas en dan binnendoor via 
Marche-en-Famenne over de N849. Vroeger reed ik dat vaak toen onze zoon nog in Chablis woonde. Via 
de E25 tot de afslag Neufchâteau / Namur en dan via een stukje E411 naar de N849 is een snel 
alternatief. Vanuit de richting Breda rij je het best via Charleroi of Namen naar Charleville-Mézieres. Na 
een paar uur rijden komen wij vlak voor Bouillon in de Belgische Ardennen.
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Het was even tijd voor een tussenstop bij een Texaco tankstation met een restaurant(je) bij Senseruth. 
Het was Le Relais 89. Een klein tentje waar we een broodje nuttigden. Deze werden vers klaargemaakt 
en smaakten voortreffelijk. Een goed idee dus voor een korte pauze en wat goedkope benzine in België.
Het kleine “restaurant” stond boordevol giraffen en wij werden nieuwsgierig waarom. Bij het afrekenen 
vroeg één van ons waarom al die giraffen er stonden. Het antwoord van de vriendelijke vrouw achter de 
toonbank was even simpel als doeltreffend: “De straat heet Rue de la Girafe”! Niet veel later reden wij 
langs de stad Bouillon en gingen de Franse grens over. 

De reis ging verder over de N58/E46 en we kwamen langs Sedan met het grootste kasteelfort van 
Europa (waar ik nog uitgebreid op terugkom). Diverse keren kom je dan over de kronkelende Maas die 
hier het beeld bepaalt in het heuvelachtige landschap. Na Sedan is het dan nog een kilometer of twintig 
tot aan Charleville-Mézières. Vanaf Maastricht is dat ongeveer 215 kilometer. Daar start het begin van 4 
bijzondere dagen.

De eerste middag in de Franse Ardennen bracht ik op een heel gezellige manier door in Charleville-
Mézières waar wij door een gids van het Office du Tourisme werden rondgeleid. Daarna stond er een 
korte autorit op het programma naar het leuke plaatsje Monthermé aan de Maas. Mijn ervaringen 
van deze eerste dag lees je in een volgende hoofdstuk. Op de tweede dag ontwaak ik in een leuk hotel 
aan de Maas in Monthermé midden in de natuur van het Parc naturel régional des Ardennes. Er was 
een wandeling gepland met een gids die langs de Maas gaat. Het kaartje van de wandeling is 
veelbelovend en er zijn behoorlijk wat hoogteverschillen te overwinnen. 
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Achteraf een onvergetelijke dag met prachtig weer die afgesloten wordt met een rit naar het 
avonturenpark Terraltitude Fumay. Jong en oud kan zich er vermaken met klimmen, klauteren, 
tokkelen, bungeejumpen en …. vliegen als een vogel met de Fantasticable zoals ik dat een keer in de 
Vogezen heb gedaan. Daarna vertrokken wij naar Sedan waar ik sliep in het grootste fort-kasteel van 
Europa en ‘s-avonds een ontmoeting had met de kok van een “lekker” restaurant in de stad. 

Op de derde dag ontwaak ik in het grootste fort van Europa waar ik geniet van een voortreffelijk ontbijt. 
Een prima basis om het kasteel van Sedan te gaan ontdekken en daarna op pad te gaan voor opnieuw 
een mooie wandeling in de Franse Ardennen. Deze keer wat minder hoog maar wel in een bosrijke 
omgeving bij Signy l’Abbye. Ik maakte er twee mooie wandelingen, ontdekte een klein gehucht met 
een voormalige binnenschipper, dineerde er in een bijzondere Auberge en slaap in een kasteel dat ik 
mijn leven lang niet meer zal vergeten. En ook deze bijzondere ervaringen kun je lezen in een volgend 
hoofdstuk waarin ik ze je gedetailleerd zal vertellen. 

Dag vier werd ik opnieuw in een kasteel wakker. Dat was een heel bijzondere ervaring en in elk geval 
een goed begin van de vierde dag in de Franse Ardennen. Daarna stond er nog een prachtige wandeling 
op het programma van circa 14 km in de omgeving van Margut, een kilometer of dertig ten oosten van 
Sedan.  Je zult in de volgende 4 hoofdstukken precies kunnen lezen wat ik allemaal heb meegemaakt. 
Het is een bron van inspiratie voor een lang weekend of een paar dagen in de Franse Ardennen. En deze 
reisverhalen staan ook op FrankrijkBinnendoor en zijn alleen beschikbaar voor mijn Premiumleden. 
(ben je nog geen Premiumlid? Meld je dan aan met code eBook25 en je ontvangt 25% korting)
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De eerste dag in de Franse Ardennen bracht ik door bij de Maas in het mooie Charleville-Mézières. Na 
een plekje gevonden te hebben voor de auto liepen wij naar de Place Ducale in het centrum waar wij 
een afspraak hadden om het programma voor de komende dagen door te spreken. Ik wist wel al dat 
wij de dag zouden afsluiten in het dorpje Monthermé dat ook aan de Maas ligt. 
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Op verkenning in Charleville-Mézières.
Toen ik samen met mijn reisgenoten in Charleville-Mézières aankwam vonden wij een plaatsje voor de 
auto tegenover de nieuwe Marché Couverte aan de Rue Baron-Quinart. Een paar minuten later liepen 
wij op de schitterende Place Ducale, het kloppend hart van Charleville-Mézières. Het was er op deze 
vrijdagmiddag rustig maar het zonnetje scheen en liet de fantastische gevels goudgeel oplichten. Ik was 
er jaren geleden al eens geweest voor een tussenstop. Toen was het een grijze regenachtige dag en vond 
ik het plein wel mooi maar maakte het niet zo’n indruk op mij als deze keer. Ik kreeg er bijna geen 
genoeg van en bleef om mij heen kijken. 

De Place Ducale is in een rechthoek van 127 bij 90 meter gebouwd en als je goed kijkt zul je zien dat het 
cijfer 4 blijkbaar het geluksgetal van de architect was. Elk pand heeft 4 bogen en elke verdieping heeft 4 
ramen en elk dak heeft 4 dakkapellen. Het plein werd aangelegd in 1606. De symmetrie van de gevels is 
heel opvallend en de gelijkenis met de Place des Vosges in Parijs is enorm. Dat is geen toeval omdat de 
architect, Clément Métézeau, een broer was van Louis Métézeau. En die laatste was weer de architect 
die in 1605 met de aanleg begon van de Place Royal in Parijs dat uiteindelijk rond 1800 werd omgedoopt 
tot de huidige Place des Vosges. 

Op deze bijzondere Place Ducale had ik samen met mijn 3 reisgenoten een afspraak met een vrolijke 
dame van het Office du Tourisme. Zij kwam ons midden op het plein al tegemoet en aan haar 
woordenstroom kwam vanaf dat moment geen eind. 
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Gelukkig sprak ze goed Engels dus dat was in dit tempo wel plezierig  Wij werden meegenomen naar 
het terras van Les Arcades. Het terras ligt ‘s-middags heerlijk in het zonnetje en is dan ook een aanrader 
als je hier bent. Vooral de capuccino met slagroom is na een lange autorit erg lekker. Een lokaal biertje 
was natuurlijk op dat moment ook verleidelijk maar er stond nog een stadswandeling in de planning 
dus dat leek mij niet zo verstandig. Met de kaart van de Franse Ardennen in de hand kregen wij 
uitgelegd waar wij de komende 4 dagen met elkaar zouden gaan wandelen. Wij met z’n viertjes. Alleen 
morgen zou er een gids meegaan en verder moesten wij zelf onze weg in de Franse Ardennen maar zien 
te vinden. De uitleg van de enthousiaste Française ging heel rap en haar vinger vloog van de ene kant 
van de kaart naar de andere. Wij keken elkaar aan en dachten waarschijnlijk alle vier: gelukkig krijgen 
wij ook de routebeschrijving. Even later namen wij afscheid en was het wachten op haar collega die ons 
mee zou nemen voor een rondleiding door Charleville-Mézières. Zij sprak vloeiend Nederlands en dat 
was na de spraakwaterval een verademing.

Op ontdekkingstocht door Charleville-Mézières
Deze kennismaking met Charleville-Mézières is mij bijzonder aangenaam bevallen. De Place Ducale is 
misschien wel één van de mooiste pleinen in Europa en in Frankrijk staat het bij mij op gelijke hoogte 
met de Place des Vosges in Parijs en de Place Stanislaz in Nancy. Het beste advies dat ik je kan geven is 
om naar het Office du Tourisme te gaan. Je vindt het in het gebouw rechts van het gemeentehuis. Als je 
die kant op kijkt zul je ook ontdekken dat daar de symmetrie van het plein ophoudt. Dat kwam 
doodeenvoudig omdat het geld op was om het plein ooit af te bouwen volgens plan.
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Bij het Office du Tourisme van Charleville-Mézières kun je veel informatie krijgen over de historie van 
de stad, maar ook handige folders met fiets- en wandelroutes in de omgeving (ook in het Nederlands).
Ik bezocht met de gids het Musée de l’Ardenne dat je in een hoek van het plein vindt. Het is een 
bijzonder museum dat de moeite waard is om te bekijken. Je vindt er ook veel over de Marionetten van 
Charleville-Mézières en de historie van de stad.

De Marionetten van Charleville-Mézières
De Marionetten zijn iets waar de stad heel bekend om staat. Elke 2 jaar is er een groot festival met 
marionetten dat van heinde en verre bezoekers trekt. De beste kennismaking met de Marionetten van de 
stad is om de doorgang te kiezen bij het museum. Je komt dan uit op de Place Winston Churchill. Aan je 
linkerhand zie je dan het Institut International de la Marionette. Links daarvan zie je een klok met 
daarboven een grote goudkleurige kop. Zorg dat je er op het hele uur bent en je kunt getuige zijn van 
een bijzondere voorstelling. De groene deuren gaan open en een voorstelling met marionetten ontvouwt 
zich voor je ogen. Wil je iets bijzonders zien? Als je het museum bezoekt ga dan op het hele uur naar de 
verdieping. Daar kun je het hele spel aan de achterkant zien met techniek en al. Wij liepen terug naar de 
Place Ducale en gingen naar het Office du Tourisme. Bovenop de trap heb je dan een prachtig uitzicht 
over het plein en kun je de mooiste foto’s maken. Vooral in de middag als de zon van opzij komt of laat 
in de middag met de zon in je rug. Na dit fotomomentje gingen wij links van het plein richting de Rue 
du Moulin. Op de hoek zie je een winkel met allerlei lokale lekkernijen. Vooral de lokale biertjes trekken 
onze aandacht en wij laten er 4 koud leggen voor later in de middag.
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Carolo en de watermolen van Charleville-Mézières
Slenterend langs de leuke winkeltjes in de Rue du Moulin valt mijn oog op iets lekkers. In de etalage 
van Patisserie Boulanger Mont Olympe zie ik een Carolo. Een gebakje met crême van amandel, noten, 
praliné, boter en geglazuurd met suiker. Geen mager hapje, maar ik ga toch 4 dagen wandelen. De gids 
vertelde dat het een lokale lekkernij is en dat Mont Olympe de lekkerste van Charleville maakt. 

Ze neemt ons mee naar deze bakker waar de vriendelijke bakkersvrouw ons meteen wil laten proeven. 
Zij laat een bakblik met vers gebakken Carolo’s aanrukken. Ai! Wat is dat lekker! Ben je in de stad? Ga 
naar de bakker, koop een Carolo, loop terug naar de Place Ducale, zoek een bankje op of ga bij het 
fontein zitten en peuzelen maar. Ik garandeer je dat het een moment van genieten wordt. 

Verder in de straat liggen diverse leuke winkels en aan het eind kom je dan uit bij de Maas. La Meuse 
zoals deze hier heet. Er doemt een groot gebouw op en dat is le Moulin, de watermolen die hier sinds 
de 17e eeuw in een arm van de Maas staat. De oude watermolen is nu het museum over Arthur 
Rimbaud. Een bekende Franse dichter die in Charleville geboren werd.  Wil je meer weten over de 
vernieuwer van de dichtkunst dan moet je zeker het museum bezoeken. Rechts van het museum zie je 
een oude voetgangersbrug. Deze gaat naar het Parc de L’île du Vieux Moulin. Het is een bijzondere 
plek aan de Maas en vooral een schaduwrijke plek waar je bij de Mont Olympe op ruim 14 hectare 
heerlijk kunt verpozen aan de oevers van de Maas. Er ligt zelfs een 3-sterren camping!
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Tijd voor een biertje en dan naar Monthermé
Na een tijdje lopen wij weer terug richting de Place Ducale en halen onze gekoelde flesjes bier op. Deze 
laten wij open maken en gaan met z’n viertjes nog even in het zonnetje, aan de voet van het Fontein op 
de Place Ducale, nagenieten van deze mooie plek in de Franse Ardennen. 

Even later lopen wij naar de auto en rijden binnendoor naar Monthermé via de D989. Ongeveer 20 
minuten reistijd om alvast kennis te maken met de omgeving waar de volgende dag de eerste 
wandeling gepland is. Het hotel waar wij overnachten, en ‘s- avonds het diner gebruiken, heet Les 
Boucles de Meuse. Het ligt op een toplocatie aan de Quai Aristide Briand in Monthermé en pal aan de 
Maas. De auto kun je er makkelijk tegenover parkeren. De eigenaar is vriendelijk, de bedden en kamers 
zijn prima en het eten was goed. Als je in de gelegenheid bent kies dan voor een kamer aan de 
Maaszijde. 

Het hotel met restaurant ligt direct aan de Maas en het is een prima vertrekpunt voor wandelingen en 
fietstochten. Er tegenover ligt een startpunt van de mooie fietsroute Voie Verte Trans Ardennes die van 
Givet tot Mouzon loopt.  Het is een 130 km lange fietsroute over grotendeels autovrije fietspaden langs 
de Maas.  De volgende dag stond er bij Monthermé een pittige wandeling op het programma.  De route 
die wij van Charleville-Mézières naar Monthermé reden kun je zien op dit kaartje in Google Maps. 

Wil je hier eens gaan fietsen of wandelen? Dan vind je in Monthermé en omgeving diverse leuke hotels.
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Het restaurant van het hotel was trouwens prima. We hebben er ‘s-avonds een heel gezellige avond 
gehad. De keuken was prima met vooral lokale gerechten. Verwacht geen haute-cuisine maar prima 
gerechten met een lokale twist. Ik had bijvoorbeeld een lekker gerecht met spekjes, andijvie en 
aardappel met een spiegelei er bovenop en één van de tafelgenoten koos voor een forel uit de omgeving. 
Niets mis mee en met de streekbiertjes een uitstekende combinatie.
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Ontvangst in Charleville-Mézières met een flinke cappuccino om er de volgende dagen weer uit te lopen. 

Galerie 18.1 De eerste dag in de Franse Ardennen bij Charleville-Mézières en Monthermé



Ik maakte een prachtige wandeling bij Monthermé in de Franse Ardennen. In dit hoofdstuk kom je 
alles te weten over de prachtige omgeving die ideaal is voor een lang weekend of een weekje er 
tussenuit. Het zijn mijn persoonlijke ervaringen op de tweede dag van mijn trip in dit deel van Le 
Grand Est. De Franse Ardennen bij de Maas, niet ver van de Belgische grens.
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Wandelen bij Monthermé in de Franse Ardennen



La Boucle des Sept-Roches bij Monthermé. 
Het is de tweede dag en ik ontwaakte aan de oevers van de Maas in het leuke Logis de France hotel Les 
Boucles de Meuse in Monthermé. Ik had een prima kamer op de tweede verdieping met een goed bed, 
een ruime badkamer en verder alles wat je nodig kunt hebben. Het plan was om vandaag een 
wandeling van circa 10 kilometer te maken langs de Boucles de Meuse. De bochten van de Maas bij 
Monthermé en Bogny-sur-Meuse zijn via een wandeling hoog boven de beide oevers goed te 
bewonderen. Ter voorbereiding op 4 dagen wandelen in de Franse Ardennen had ik een kaartje met de 
beschrijving ontvangen. De afstand was weliswaar 10 kilometer maar het hoogteverschil was op 
sommige stukken ruim 225 meter dus er moest af en toe flink geklommen maar ook gedaald worden. 
Vanuit het dorp ga je op rivier niveau langzaam maar zeker omhoog en uiteindelijk moet je dat ook 
weer terug en dat twee keer omdat je via de andere kant van de rivier weer naar het hotel loopt.

Ontbijt in Monthermé met uitzicht op de Maas
Rond 9 uur zou de gids bij het hotel zijn dus met mijn 3 reisgenoten sprak ik af om rond 8 uur te 
ontbijten in de eetzaal met uitzicht op de Maas.  Het ontbijt in hotel Les Boucles de Meuse was zoals het 
in een gezellig Frans hotel hoort te zijn. Goede koffie, lekkere jus d’orange, croissantjes, pain-aux-
chocolat en natuurlijk stokbrood. Je hebt vanuit de eetzaal een mooi uitzicht op de Maas en de overkant 
van het dorp. Aan het raam zat een groep van 8 mensen die de vorige avond ook in het restaurant zaten 
toen ik er met mijn 3 reisgenoten een heel leuke avond had. Ook deze ochtend was het weer een 
gezellige boel en wij hadden er zin in om eindelijk een wandeling in de Franse Ardennen te maken. 
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De afspraak was om rond 9 uur te vertrekken. Er zou een gids met ons mee gaan en een lokale bewoner 
die Nederlands sprak. Goed geregeld, maar ook waarschijnlijk een signaal dat de gids alleen maar Frans 
sprak. Voor mij trouwens niet zo’n probleem. De gezellige eigenaar van het hotel had voor ons viertjes 
en de begeleiders lunchpakketten samengesteld die keurig in papieren zakken klaar stonden. Ik telde er 
echter geen zes maar zeven. Dus voor wie was het zevende lunchpakket? Het leken trouwens meer op 
overlevingspakketten waaar niets aan ontbrak.  Ik propte de voorraad in mijn rugzak en was klaar om 
te vertrekken. Ik had in elk geval het gevoel dat we rustig konden verdwalen en met dit lunchpakket 
een paar dagen konden overleven. 

Even later kwam de gids aan samen met een fors uit de kluiten gewassen Nederlander en met een 
vrouw. De gids stelde zich voor als Jean-Luc en introduceerde Claudie als zevende persoon tijdens onze 
trip. Samen kenden zij het gebied rond Monthermé en de streek van de Maas en de Semois door en 
door. Tijdens de tocht leerden wij beiden beter kennen. Zij verzorgen wandelingen in de streek waarbij 
van alles verteld wordt over de omgeving, legendes, anekdotes en nog veel meer. Jean-Luc trad zelfs 
regelmatig op als druïde. Gelet op het postuur van de Nederlandse tolk schoot bij mij meteen het beeld 
door mijn hoofd van Asterix, Obelix en Panoramix. Na de oversteek van de Maas bij het hotel gingen 
wij rechts de trap af en volgden de richting van de GR12C. Dit is feitelijk de rondwandeling die wij 
gaan maken. In de vroege ochtend hangt er nog mist boven de rivier die Monthermé iets mystieks geeft.
Wij volgden het pad langs de rivier tot een punt waar je rechtsaf moet. Even verder kom je dan op de 
weg richting Charleville-Mézières. Deze volg je tot je bij een brug komt. 
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Hier stroomt de Semois in de Maas. Jean-Luc vertelt dat dit niet de oorspronkelijke rivier is maar een 
door monniken aangelegde zijtak. Over de brug neemt hij ons een stukje stroomopwaarts mee en wijst 
naar de overkant.

De abdij van Laval-Dieu bij de Semois
Het is de oude Abdij Laval-Dieu die hier al sinds de 12e eeuw staat. In die tijd zwom er nog zalm in de 
Maas en die ging bij de monding van de Semois de rivier op om te paaien.  De monniken wilden de 
zalm dichterbij hun abdij en groeven een zijtak met vistrappen. Deze ligt er nu nog steeds. De zalm is 
weliswaar verdwenen maar voor vissers is het nog steeds een toplocatie. Om de wandeling te vervolgen 
lopen we terug richting de Maas en gaan verder tot over de 2e brug. Hier stroomt de “echte” Semois de 
Maas in. Aan de overkant loopt het fietspad van de Voie Verte Trans Ardenne. Rechts liggen langs de 
Maas oude fabrieken. Hier werkten in de glorietijd duizenden mensen. Er werden vooral producten 
voor spoorwegen gemaakt. Doorlopend kom je voorbij een Carrefour supermarkt en zie je aan je 
linkerhand de Rue de Phades.  

Wandeling in Fôret Domanial de Château-Regnault.
Als je de Rue de Phades in loopt kun je iets verder rechts het bospad het Fôret Domanial de Château-
Regnault in. De wandeling is gemarkeerd met wit/rood/geel en is goed te volgen. Je loopt door een 
prachtig bos waar je via een goed pad langzaam maar zeker omhoog loopt. Op een gegeven moment 
wordt het pad smaller maar blijft stijgen tot je bij een soort kruising komt waar een vreemde paal staat.
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Het is een Atelier des sons. De bedoeling is dat je er in gaat zitten. De bosgeluiden zouden dan versterkt 
worden. Het is in elk geval een leuke plek om even uit te rusten. Hier gaat de wandeling rechtsaf en 
verandert langzamerhand het bospad in een smal pad met stenen en rotsen. Als het nat is zal het hier 
bijzonder glibberig worden. Goede schoenen voor deze wandeling zijn trouwens sowieso aan te raden.
De gids wijst op stenen langs het pad. Er blijkt kwarts in te zitten en je kunt het hier op veel plaatsen 
vinden. Langzamerhand komen wij bij een paar rots- en fraaie uitkijkpunten. Het zijn de rotsen van de 
Vier Heemskinderen.

Mooi uitkijkpunt over de Maas
Even later komen wij bij een rotsformatie waar je een fantastisch uitzicht over de Maas hebt. Je kijkt uit 
op het dal bij Bogny-sur-Meuse. Het dorpje waar de afdaling straks naar toe gaat en waar je de 
oversteek van de Maas maakt om aan de overkant weer omhoog te klimmen voor de terugtocht. De 
wandeling gaat nu verder via een rotsachtig pad en er volgen nog diverse punten waar je een fraai 
uitzicht over de Maas hebt. Naarmate wij hoger komen wordt de wandeling wel lastiger.
Je zult dus echt enige wandelervaring in bergachtig gebied moeten hebben en zeker geen last van 
hoogtevrees. Sommige stukken gaan naar beneden via een smal, rotsachtig, pad met vlak er naast een 
diepe afgrond. Weliswaar met bomen er naast maar toch vind ik het een beetje trickie. Het laatste stuk 
van de afdaling gaat door een stuk heide en je hebt er een fraai uitzicht. Maar met de losliggende stenen 
op het pad is het raadzaam om behoedzaam af te dalen en misschien iets meer naar de grond te kijken 
dan naar de prachtige omgeving. Je kunt natuurlijk ook af en toe even blijven staan om te genieten.

127



Eenmaal beneden kom je op een vlak stuk. Het is een sport- en picknickgebied. We stoppen er even om 
wat te eten en te drinken. Jean-Luc vertelde intussen dat de rots met het standbeeld de resten van het 
oude Château-Regnault en Bogny zijn. Het zou ook de plek moeten zijn geweest van het kasteel uit de 
legende van de vier heemskinderen. Het beeld ziet er hiervandaan al indrukwekkend uit. De klim er 
naar toe gaat via een trap. En eenmaal bovenop heb je weer een fenomenaal uitzicht op de omgeving. 
We treffen het met het weer en een strakblauwe lucht.

De Vier Heemskinderen van Château-Regnault
Bij het monument krijgen wij de geschiedenis van de 4 Heemskinderen te horen van onze gids. De vier 
waren altijd op de vlucht voor keizer Karel en met hun ros Beiaard lieten zij zich zelden zien. Maar hier 
hoog boven de Maas staan ze in een enorm formaat. Maar hoe ik mij ook wend of keer, ik krijg de 4 
heemskinderen vanuit geen enkele hoek compleet in beeld. 3 is het maximum. En dat zou nu juist de 
truc van de beeldhouwer zijn geweest  Vanaf hier dalen wij af naar Bogny en lopen door wat oude 
straatjes voor we bij de Maas aankomen. De huizen hier zijn deels gebouwd met stenen van het kasteel. 
 Aan de overkant ligt een café en wij stellen voor er een kop koffie te gaan drinken. Maar onze tolk, ik 
zal hem maar Obelix noemen, stelt voor bij hem thuis een kop koffie te drinken. Een paar straten 
verderop woont hij samen met zijn Nederlands vrouw al meer dan 12 jaar in dit dorp.

Uitzicht punt l’Hermitage bij Bogny-sur-Meuse
Na de koffie gaan wij weer verder op pad en komen door een bijzondere straat. De Rue des Echelles is 
een straat met links en rechts huizen. Niets vreemds, maar deze straat gaat steil omhoog.
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Elk huis heeft een trap voor de deur. Vandaar dus Rue des Echelles (=trap). Aan het eind linksaf en dan 
de weg en de bocht volgen. Je loopt dan het bos in en volgt dit tot het uitkijkpunt l’Hermitage. Je hebt 
hier misschien wel het mooiste uitzicht op de Maas omdat je ook de bocht bij Monthermé kunt zien. 
Hierna begint een behoorlijk pittige klim die je tot het hoogste punt van de wandeling brengt. Je 
passeert een plek waar in de 2e wereldoorlog Duitsers beschoten werden die de verderop gelegen brug 
bewaakten. Het pad klimt sterk omhoog tot je op een t-splitsing komt met een bord richting Roche aux 
Sept Villages.

Roche aux Sept Villages en oude steengroeves
Eenmaal hijgend boven aangekomen is dit een goed moment om even bij te komen. Een pittige klim!
Bovenaan gaat de tocht verder naar rechts. Het pad wordt snel al weer smaller. Ik zie nog wat sporen 
van wild. Mogelijk een ree of misschien een wildzwijn. Die zitten hier genoeg maar zul je overdag niet 
of nauwelijks zien. Het pad slingert nu door het bos en de gids maakt ons attent op diverse oude 
steengroeves. Vroeger werd daar leisteen gedolven en in manden naar beneden gebracht.  

Een deel van het pad is smal en lastig. Als je voorbij het uitkijkpunt van Roche aux Sept Villages bent 
wordt de afdaling steeds makkelijker. Op het laatst, vlak voor de weg naar Monthermé, kun je met een 
trap omhoog naar het laatste uitkijkpunt. Wij pauzeerden er nog even voor een hapje en een drankje. 
Staken daarna de weg over en iets verder naar rechts weer een bospad in. Als je dit volgt kom je vanzelf 
weer in Monthermé aan. Het was een fantastische wandeling die ruim 5 uur duurde met pauzes en al. 
Overigens bleek via de GPS de totale afstand circa 12 kilometer te zijn in plaats van 10.
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Spanning en snelheid boven de Maas
Na een koel biertje op het terras van Hotel Les Boucles de Meuse gaan wij op zoek naar het 
avonturenpark TerreAltitude in Fumay. De jonge journalist die in ons groepje mee was had de verhalen 
gehoord van mij en één van de andere reisgenoten over de Fantasticable in La Bresse. Ik had er een 
vlucht van 1500 meter gemaakt met een snelheid van 120 kilometer per uur.  En bij TerreAltitude is er 
ook een fantasticable. Deze is ruim 1100 meter lang en gaat dwars over de Maas. Het leek hem wel wat.
Wij reden dus naar het iets noordelijker gelegen Fumay, parkeerden de auto langs de Maas, liepen de 
voetgangersbrug over en het avonturenparc in. Je kunt er van alles en het is ook leuk met jonge 
kinderen. Er zijn boomklimparcoursen, je kunt er bungeejumpen, een vrije val op een luchtkussen 
maken en nog veel meer. Ik was aan het twijfelen of ik de fantasticable ook zou doen. Ik heb het niet 
gedaan, maar had er achteraf toch weer spijt van. Misschien dat ik nog eens terug ga. Het is een 
fantastische ervaring en de vlucht over de Maas lijkt mij heel bijzonder.

Lekker eten in Au Bon Vieux Temps
Over bijzonder gesproken. Daarna reden wij naar Sedan voor de overnachting. Ik heb er geslapen in het 
grootste kasteel/fort van Europa en dat was een heel leuke ervaring.Vooral de aankomst bij het 
immense kasteel is indrukwekkend. Als je door de grote Porte des Princes de binnenplaats van het 
kasteel oprijdt en uitstapt waan je je, los van de paar andere auto’s op deze exclusieve parkeerplaats, in 
de middeleeuwen. Het hotel is gevestigd in de gebouwen aan de rechterzijde zodra je door de poort 
binnenkomt. De kleine ramen van de kamers deden mij een beetje aan een gevangenis denken.
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Maar de entree met het bordje H en **** maakte mij er op attent dat ik gearriveerd was bij een bijzonder 
4-sterrenhotel. Mijn kamer keek uit op de binnenplaats. Ik zag één van mijn wandelpartners op het 
binnenplein en zwaaide. Later vertelde hij mij dat hij eerst dacht een grijze duif in het raam te zien. 
Maar het was mijn hoofd. De grapjas! De kamer was luxe ingericht met een groot tweepersoonsbed, een 
heel ruime en luxe badkamer met douche en ligbad. Verder een minibar waar ik na het lezen van de 
prijzen maar besloot vanaf te blijven. Ik zocht naar het knopje van de airco maar kon het niet vinden. 
Het was best warm op de kamer en ik hou er van om in een koele kamer te slapen. Wel stond er een 
ventilator. Helaas dus geen airco. Dat was wel jammer. Maar verder een prachtige kamer. 

Voor het diner was er een bijzonder leuke plek gereserveerd in het oude centrum van Sedan dat op 
loopafstand van het kasteel ligt aan de rand van de voetgangerszone in het centrum. Restaurant Au Bon 
Vieux Temps zit al meer dan 60 jaar in een historisch pand uit de 17e eeuw. Toen ik door de zware 
voordeur naar binnenstapte kreeg ik het gevoel dat ik in een huiskamer stond. Een zitje met oude 
stoelen, een open haard en oude foto’s aan de wand.  Maar er was niemand. Even later kwam een oude 
vrouw ons ophalen en ging ons voor naar het restaurant dat al helemaal vol zat. Met z’n viertjes kregen 
wij een mooie tafel die prachtig gedekt was met bijzondere borden en glazen. De kaart lag al voor ons 
op het bord want er was vooraf aangegeven dat wij een menu wilden. Maar wat er op de kaart stond 
was voor ons nog een verrassing. De hele avond bleek trouwens één grote verrassing te zijn en ik kreeg 
steeds meer respect voor het oude vrouwtje dat alles in de bediening helemaal alleen deed. Aan tafel 
grapten wij al dat het personeel wel ziek zou zijn. En wat bleek? Eenmaal bij het nagerecht aangekomen 
kreeg het vrouwtje ook wat meer tijd en raakte ik met haar in gesprek.
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Ik maakte haar een compliment en niet alleen voor het voortreffelijke eten en de goede wijn maar ook 
omdat zij alles in haar uppie probleemloos had laten verlopen. Terwijl de andere gasten langzamerhand 
vertrokken en afscheid van haar namen, het bleken vooral mensen uit de omgeving te zijn, begon zij op 
haar praatstoel te komen. Zij legde uit dat het meisje van de bediening op het laatste moment belde dat 
zij ziek was. Normaal gesproken werkte zij niet meer zo actief in het restaurant.  

Haar zoon was de kok en regelde tegenwoordig alles. Toen wij er als laatste gasten nog zaten haalde zij 
haar zoon uit de keuken en maakte ik kennis met Alain Leterme die zo lekker voor ons gekookt had. 
Trots vertelde hij over de lange historie van hun restaurant en nam ons mee naar de kamer waar we 
eerder via de voordeur binnen kwamen. Hier vertelde hij uitgebreid over zijn ouders en de lange 
historie van het restaurant aan de hand van de foto’s die aan de muur hingen. 

Biertje?
Op de terugweg naar het hotel zagen wij dat er op de Place de la Halle trouwens een paar leuke café’s 
voor een afzakkertje liggen. Dat was aan ons wel besteed en belandde ik dus met mijn reisgenoten in 
een bijzonder gezellig café. Er waren overwegend jongeren maar daardoor lieten wij ons niet 
afschrikken. Tenslotte moesten de 3 senioren in het gezelschap goed op de jonge freelance-journalist 
letten die mee was. Een taak waar ik mij  in dit soort gelegenheden graag aan opoffer. 

De keus viel op Au Roy de la Biere. Het was een gezellige kroeg met heel lekkere speciaalbieren. Tsjaa 
je zet niet voor niets op je glazen dat je al 70 jaar bestaat. 
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Toen ik er was stonden Annette Decand en Lionel Passe, bekend als de “bierkoning” nog als eigenaren 
achter de tap. Maar zij waren van plan na vele jaren de zaak verkopen. Vele biertjes later liepen wij te 
laat naar buiten in de wetenschap dat er nog een wandeldag volgde in de Franse Ardennen.
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Op pad langs de Maas via de GR 12c een prachtige wandeling

Galerie 19.1 Een bijzondere dag bij de Maas: Monthermé en Sedan



Na een overnachting in het bijzondere hotel van het Château-Fort de Sedan zat ik te laat aan het 
ontbijt. Na de gezellige avond die ik eindigde in Le Roy de la Bière in Sedan smaakte de sterke 
dubbele espresso extra goed bij het prima ontbijtbuffet van het hotel. Voor de tweede wandeling 
stond een tocht op het programma bij Signy-l’Abbaye en weer een overnachting in een kasteel.

HOOFDSTUK 20
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Wandelen tussen 2 bijzondere kastelen



Op deze zondagochtend was het onbijt in het hotel van Château Fort de Sedan dus wat opgeschoven 
naar een later tijdstip. Dat kwam eigenlijk wel goed uit omdat het Château van Sedan voor een 
bezichtiging pas om 10 uur openging. Het bleek zelfs helemaal een goed idee te zijn omdat het weer 
was omgeslagen en het was gaan regenen. Wellicht dat het later wat beter werd zodat wij alsnog de 
wandelschoenen aan konden trekken. De ontbijtzaal van het hotel is in het restaurant La Tour 
d’Auvergne. Toen ik er aankwam was het al gezellig druk. Het ontbijt was uitstekend met luxe broodjes, 
croissants, pain-aux-chocolat, verse jus d’orange (zelf persen), vers fruit enzovoorts. Een topontbijt dus 
om op je gemak van te genieten. Na het ontbijt was het tijd om uit te checken en een lunchpakket in 
ontvangst te nemen zodat ik de rest van de dag ook de inwendige mens tijdens een nieuwe wandeling 
in de Franse Ardennen kon verwennen. Het lunchpakket was door het hotel perfect samengesteld met 
een grote sandwich, chocolade, fruit, drinken, yoghurt en een bakje met pastasalade.  Maar daarover 
straks meer.

Bezichtiging van het Château Fort van Sedan
Het Château Fort van Sedan is een immens kasteel in het hart van de stad Sedan. Er is een rijke historie 
en die kom je te weten als je het kasteel bezoekt. De oppervlakte van het fort is enorm. Met ruim 35.000 
vierkante meter is het één van de grootste, zo niet het grootste kasteel van Europa. Als je buiten voor de 
muren staat is het al immens. Maar als je met de rondleiding begint, die ik zeker kan aanraden, dan krijg 
je pas een goede indruk van de omvang. Bij de entree van het kasteel kun je de toegangskaarten kopen 
en je krijgt dan tevens een audiogids die ook in het Nederlands beschikbaar is. Trek dan 1,5 tot 2 uur uit 
voor het bezoek. Ik heb er in elk geval mijn ogen uitgekeken en er geen spijt van dat ik er geweest ben. 
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Allereerst ga je diep onder de grond en ontdek je de onderaardse gewelven om vervolgens boven de 
grond over de stadsmuren je reis door de historie te vervolgen. Je hebt op een gegeven moment ook een 
mooi uitzicht op Sedan en omgeving. De rondleiding wordt afgesloten met een bezoek aan een toren en 
diverse zalen. Ik ben vooral even stil blijven staan bij de prachtige maquette van Sedan met het kasteel 
zoals het ooit geweest is. Dat is nog indrukwekkender dan de kolos die er nu nog staat.  Op de maquette 
kun je namelijk heel goed zien dat het fort veel meer is dan het kasteel alleen.  Het eigenlijke fort Sedan 
omvatte de complete oude stad en was ooit een militaire vesting die zijn gelijke niet kende. Als je het 
kasteel bezoekt is het aan te raden om dat met de audiogids te doen omdat je daarmee alle geheimen 
van het kasteel en omgeving ontdekt. Ook met kinderen is dit een topplek om te bezoeken zij kunnen 
zich vergapen aan ridders en edelvrouwen en zich ook even kasteelheer- of vrouw wanen. 

Wandelen bij Signy-l’Abbaye
Na de bezichtiging van Château-Fort Sedan besloten wij onze volgende wandelplek op te gaan zoeken. 
Daarvoor moesten wij met de auto naar Signy-l’Abbaye waar iets buiten het dorp de wandeling zou 
beginnen. Het ligt een kilometer of 50 van Sedan en de rit er naar toe kan snel via de A 34, maar ook 
mooi binnendoor. Zie hiervoor de kaart met de routebeschrijving. Na ongeveer een uur dwars door het 
glooiende landschap en de uitlopers van de Franse Ardennen kom je in het dorpje Signy-l’Abbaye. Volg 
vanuit het dorp de borden la Vénerie en je komt dan even later aan bij een parkeerplaats met een groot 
informatiebord met allerlei wandelingen. Wij wilden eigenlijk de wandeling naar de bron van de 
Pichelotte maken, maar deze stond als erg lastig omschreven. 
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Niet dat wij dat uit de weg wilden gaan maar door de regen was alles natuurlijk nat en spekglad. En als 
de wandeling net zoiets zou zijn als gisteren zou dat geen goed idee zijn. Joop, de ervaren wandelaar en 
schrijver van diverse wandelboeken, adviseerde daarom een route te kiezen die niet zo diep het bos in 
zou gaan.  Ik en mijn mede reisgenoten luisterden graag naar zijn wijze raad en kozen daarom voor een 
makkelijkere route: Le Moulin de Signy-l’Abbye. Als jij deze ook wilt volgen dan is het de route met de 
groene bewegwijzering met het nummer 57. Je kunt in deze omgeving trouwens ook prima fietstochten 
maken over rustige en landelijk wegen. Het is uiteraard wel heuvelachtig maar als je een goede fietser 
bent of een ebike ter beschikking hebt dan mag het geen probleem zijn om hier op fietsavontuur te gaan.

De wandelingen bij Signy-l’Abbye staan dus met kleuren en cijfers aangegeven en gaan grotendeels 
door het mooie Fôret Domaniale de Signy-l’Abbye.  Het is een eenvoudige wandeling maar wel mooi. 
Vooral de stukken door het bos zijn fraai. Maar zoals meestal in Frankrijk moet je goed op blijven letten 
omdat soms de routepaaltjes lastig te vinden zijn. Zelfs wij als ervaren wandelaars gingen op een 
gegeven moment de fout in omdat wij niet goed hadden opgelet.
 

Mislukte picknick onder een oude Markthal 
Maar uiteindelijk bereikten wij dan toch via een fraaie tocht het centrum van Signy-l’Abbaye. Daar was 
ik wij wel blij mee omdat er inmiddels een druilerige regen naar beneden viel. Gelukkig heeft het dorp 
een mooie oude markthal tegenover l’Auberge de l’Abbye waar ‘s-avonds voor ons het diner geregeld 
was. De markthal was nu voor ons een prima plek om onze lunchpakketten aan te spreken. 
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Toen één van mijn medewandelaars zijn rugzak opende klonk er een hevige vloek die ik op zondag niet 
zo snel zou uitspreken en hier ook niet zal herhalen. Maar daar bleef het niet bij. Bij de rugzak van 
nummer twee klonk ook een krachtterm, net als bij nummer drie en toen was ik aan de beurt. 
Voorzichtig maakte ik mijn rugzak ook open. Oeps het bakje met de pastasalade was afgedekt met een 
dunne plastic folie. En die was bij ons allemaal kapot gegaan. In de ene rugzak een ravage en in de 
andere rugzak iets minder. De rugzakken werden voorzichtig geleegd op de vloer van de markthal en 
even later kon wat mij betreft de markt geopend worden. Wat nog bruikbaar en eetbaar was werd gered. 
De rest werd toch maar in de lokale prullenbak gekieperd. Het was een ware goudschat voor de eerste 
de beste zwerver die hier in het hart van de Franse Ardennen langs zou komen. Zelfs inclusief het 
zilverkleurig plastic bestek dat ze bij het Château Hotel de Sedan bij het lunchpakket hadden gedaan.

Gelukkig waren de sandwiches nog eetbaar en daarna leek het ons een goed plan om in de Auberge een 
kop koffie te drinken en daarna terug naar het beginpunt te lopen en auto op te zoeken. Wij hadden op 
deze zondagmiddag al aardig wat mensen in hun zondagse kledij bij de Auberge naar buiten zien 
komen en hadden onze twijfels. Want door ons geploeter over bemodderde wandelpaden zagen wij er 
niet uit. Maar één van ons ging naar binnen en vroeg of het mogelijk was om een kop koffie binnen te 
drinken. Na een keurende blik op het stel dat nog buiten stond kreeg hij te horen dat het binnen helaas 
niet kon maar buiten op het terras wilden ze wel een koffie brengen. Omdat er weinig anders op zat en 
wij toch wel een lekker warme koffie wilden besloten wij toch maar voor de koude en natte metalen 
stoeltjes te kiezen. Dat kon er ook nog wel bij.  
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Leuke ontmoeting en wandeling bij Dommery
De terugtocht via Signy-l’Abbaye en de weilanden was trouwens best wel leuk en duurde nog wat 
langer dan gedacht. Ik kreeg zo wel een goed beeld van deze mooie omgeving op ongeveer twee en een 
half uur rijden van Maastricht. Toen wij eenmaal bij de auto stonden bij de start van de wandeling vroeg 
ik mij af hoeveel kilometer wij nu eigenlijk gestapt hadden. Ik keek dus even op mijn wandelapp en zag 
dat het net iets meer was dan  9 kilometer. Was het dat? Omdat het inmiddels opgeklaard was en het 
zonnetje begon door te breken wilden wij meer. Een blik op het bord met de wandelingen toonde dat er 
vlakbij een klein dorp lag met een sentier découverte van een kilometer of 6. Het dorpje Dommery was 
met de auto ongeveer 5 kilometer verderop. Toen wij er over de D27 naar toe reden zag ik een bord 
Château de Montaubois en dat was de volgende bestemming voor een overnachting. Mijn reisgenoot 
Marcel, die de trip geregeld had, vertelde dat hij er ooit eens eerder was geweest. Hij wilde echter niet 
verklappen wat hij er had meegemaakt. “Dat zien jullie vanavond wel” was zijn reactie.

Iets later stonden we tegenover de kerk van Dommery voor een ontdekkingstocht over het sentier 
decouverte. We stonden naast een cementmolen vlakbij een huis waar flink werd verbouwd. De deuren 
stonden open en nieuwsgierig namen wij een kijkje terwijl wij ons afvroegen hoe er van deze puinhoop 
nog wat te maken was. Op het moment dat wij door de deuropening stonden te gluren komt er een 
vrouw naar buiten die ons vriendelijk groette. Zij nodigde ons uit om naar binnen te komen en stelde 
ons voor aan haar man die onder het stof zat omdat hij net bezig was iets te slopen.  Tot een jaar geleden 
waren zij binnenschippers die ook regelmatig in Nederland kwamen. 
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Het schiep meteen een band. De man kende bijvoorbeeld de havens van Stein en Maasbracht waar ik 
vlakbij woon. Maar ook Amsterdam was geen onbekende voor dit stel. De boot hadden zij verkocht en 
en trots vertelden zij nu bezig te zijn met hun volgende project. Geholpen door vrienden en familie 
werd van dit pand een groot woonhuis gemaakt. De verdieping hadden zij het eerst onder handen 
genomen en er een slaapkamer gemaakt zodat zij in het huis konden slapen.Na een korte rondleiding 
stonden wij niet veel later met z’n allen achter in de tuin met een fantastisch uitzicht op de omgeving.
Na hen succes gewenst te hebben begonnen wij aan onze derde wandeling en de tweede van deze dag.
Het parcours was eenvoudig maar wel leuk en leerzaam. Route 63 was dus een ontdekkingsparcours. 
Maar van wat? Al snel kwamen wij steeds meer bordjes tegen met beschrijvingen van bomen en 
struiken. Best leuk om dit eens te doen en nog leerzaam ook. Met kinderen is het ook goed te doen. De 
wandeling is makkelijk. Er zit in het bos een klein stukje in met een redelijk steile afdaling, maar daarna 
gaat het weer vlak en door de weilanden richting Dommery. Dit gebied in de uitlopers van de Ardennen 
is een echte aanrader als je van wandelen houdt.  

En… in de omgeving ligt een bijzonder kasteel en daar werd ik steeds nieuwsgieriger naar. Onderweg 
probeerden wij Marcel uit te horen maar steeds was het: “ik zeg niets, dat merk je straks wel”. Het was 
een prima manier om mijn nieuwsgierigheid nog wat verder op te krikken. Toen wij terug kwamen bij 
de auto stond de vrouw die ons eerder de rondleiding door haar huis had gegeven buiten met een mok 
koffie in haar hand. Ik zwaaide naar haar en zij wenkte ons.  Toen wij met z’n viertjes naar haar toe 
liepen vroeg zijn in heel gebrekkig Nederlands of wij misschien ook trek hadden in kop warme koffie. 
Even later stonden wij in de keuken in aanbouw met haar en haar man koffie te drinken.
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Op naar Château de Montaubois bij Dommery
Ik was dus al een beetje ingeseind wat ons bij de volgende overnachtingsplek te wachten stond.
Château de Montaubois bij Dommery is het levenswerk van Jean François Monteil en zijn vrouw 
Elisabeth. Een jaar of twintig geleden kochten zij de bouwvallen van wat eens een kasteel was dat na de 
Franse Revolutie in 1789 werd gebouwd met de materialen van de oude abdij. Het was tot de tweede 
Wereldoorlog bewoond door de baronnen van Seillère. Een beroemde bewoner tijdens de tweede 
Wereldoorlog was George Smith Patton jr. De Amerikaanse generaal die in 1944 met het 
Ardennenoffensief de ondergang van de Duitsers inluidde. Daarna raakte het kasteel in verval. Het 
Château de Montaubois is nu omgetoverd tot een bijzondere plek. De eigenaar heeft het eigenhandig en 
zonder subsidies gerestaureerd en er een hotel met gîtes en feestzalen van gemaakt. Bij binnenkomst 
word je meteen overdonderd door indrukwekkende schilderingen die origineel lijken maar door 
hedendaagse kunstenaars zijn gemaakt.

Alles wat je hier ziet is “bijna” echt
Het is indrukwekkend om te zien wat er gecreëerd is. De kamers die voor ons zijn gereserveerd zien er 
bijzonder uit met muurschilderingen en prachtig beschilderde plafonds. Na een rondleiding en 
bezichtiging mogen wij onze kamers kiezen.Ik kies voor de Suite du Barry met uitzicht op de landerijen 
en heuvels aan de voorzijde. Het lijkt mij heel bijzonder om hier te slapen! In de loop der tijden heb ik 
veel gezien en meegemaakt in Frankrijk maar dit slaat alles. Het hotel is overigens alleen geopend van 
april tot oktober omdat het te duur is om het in de wintermaanden in zijn geheel te verwarmen.
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Je kunt er dus in het voorjaar, de zomer en de herfst overnachten in een heel bijzondere omgeving met 
een bevlogen eigenaar die je graag alles verteld over deze bijzondere en historische plek. Er kunnen nu 
ook bruiloften en partijen worden gehouden tot wel 200 mensen. Daarvoor is er links van het originele 
kasteel in dezelfde stijl een feestzaal gebouwd die je doet denken aan Versailles. Ik was er zo van onder 
de indruk dat ik spontaan vergat om er foto’s te maken. Hier bleek ook een absurd speeltje van Jean 
François Monteil verstopt te zitten. Hij liep met ons naar achteren en opende ergens een paneel. Daar 
kwam een supermoderne geluidsinstallatie te voorschijn en toen hij op de knop drukte hoorde ik boven 
mij een licht gezoem. Moderne dancemuziek van Armin van Buuren vulde de zaal terwijl uit het 
plafond de tangoballen en discolampen naar beneden zakten. Dit was één grote superfeestzaal. Ik weet 
bijna zeker dat als je hier je bruiloft viert je dit nooit meer zult vergeten en je gasten ook niet. Overigens 
kunnen de 200 gasten niet allemaal op het kasteel blijven slapen. Er is zelfs een speciale kasteelbus die 
de gasten in de omgeving naar hotels en chambre-d’hôtes brengt en haalt. Op Château de Montaubois is 
echt aan alles gedacht. Er is nu zelfs een kapel met een fabelachtige inrichting waarvan sommige details, 
zoals de deur zelfs uit Nederland komen. Wil je bijzonder overnachten? Dan is dit kasteel een goed idee!

Voortreffelijk diner in de Auberge de l’Abbaye
Voor het diner rijden wij ‘s-avonds naar het vlakbij gelegen Signy l’Abbaye waar de gelijknamige 
Auberge ligt. Naast het restaurant zijn er ook hotelkamers en de combinatie is denk ik een prima keus. 
In het restaurant heb ik namelijk voortreffelijk gegeten en een heel gezellige avond gehad. Het 
bijzondere aan deze accommodatie is dat er gerechten op tafel komen van de eigen boerderij. De 
groenten komen uit de bio-tuin van Frédéric en het lam en rundvlees komt van de eigen boerderij.
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Twee van mijn tafelgenoten aten een fondue van rundvlees. Dat was zo mooi en vers dat het bij wijze 
van spreken al smolt op de plank waarop het werd geserveerd. Zelf had ik een voorgerecht met een 
rauwe carpaccio van kabeljauw. Heel bijzonder. Als hoofdgerecht had ik een bijzondere bereiding van 
lamsvlees. Super mals en echt heel lekker. Het nagerecht, de wijn, de koffie en de bediening waren 
trouwens ook zeer aangenaam. Auberge de l”Abbaye in Signy-l’Abbaye is een plek waar ik graag nog 
eens zou willen terugkomen  De volgende dag staat alweer de thuisreis gepland, maar eerst maak ik 
nog een wandeling met een pittig begin. Ik kom er ook achter waarom de Ardennen, Ardennen heten
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Na een bijzondere overnachting in het Chateau de Montaubois is het tijd voor een nieuwe wandeling. 
Deze keer op 30 km ten zuidoosten van Sedan. Daarvoor was er vanaf Dommery een rit van ongeveer 
75 kilometer nodig. Om naar het dorp Margut te gaan. Daar zou de laatste wandeling van deze trip 
beginnen en mijn 4 daagse avontuur in de Franse Ardennen eindigen. 
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Mooie wandeling bij Margut, op 30 km van Sedan
De overnachting in de Suite du Barry in het bijzondere Château de Montaubois was mij goed bevallen. 
Ik heb er uitstekend geslapen en werd om een uur of acht wakker. Toen ik de gordijnen openschoof keek 
ik uit over het weidse landschap voor het kasteel waar de ochtendnevel nog boven de velden hing. De 
tijd gaat snel als je veel onderneemt en tijdens deze 4 dagen wandelen heb ik veel ervaringen opgedaan 
die ik niet snel zal vergeten. Maar het verblijf in dit kasteel was wel een heel bijzondere ervaring. 

De vorige dag hadden wij van de eigenaar Jean François Monteil zelfs nog een uitgebreide presentatie 
met diashow gehad over de geschiedenis van het kasteel. Toen hij het een jaar of 20 geleden kocht was 
het een regelrechte bouwval. Het was indrukwekkend om de foto’s te zien hoe hij zelf op het dak van 
het kasteel stond om dit te renoveren. Jean François heeft heel veel zelf gedaan. De kamers tekende hij  
bijvoorbeeld op papier helemaal uit waarna hij deze tot in detail liet namaken door allerlei vakmensen 
zoals timmerlieden, schrijnwerkers, schilders en kunstenaars. 

Château de Montaubois ademt nu een bijzondere sfeer uit. Alleen…. het heeft allemaal geen echt 
historische waarde meer. Maar bijzonder is het wel. Dus als je ooit eens op een bijzondere plek in de 
Franse Ardennen wilt slapen dan kan ik dit kasteel absoluut aanbevelen. Maar denk er aan! Alles wat je 
ziet lijkt echt maar is het niet. Via de prachtige trap ging ik naar beneden waar het ontbijt al op de tafel 
in de grote salon klaar stond. Even later zit ik met mijn 3 reisgenoten aan tafel en genoten wij van een 
prima ontbijt. 
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Iedereen had hetzelfde gevoel als ik toen zij de trap afliepen en in de overmatig en rijk gedecoreerde hal 
eaankwamen en testen elkaar uit wat we vanaf de slaapkamer naar beneden allemaal hadden gezien.

Afscheid van Château de Montaubois
Na het ontbijt nemen wij afscheid van Elisabeth Monteil. Haar man was al om 6 uur vertrokken voor 
een afspraak elders in Frankrijk. Ongetwijfeld om weer wat bijzondere zaken voor zijn kasteel annex 
hotel te regelen. Wij reden door de omgeving van Signy-L’Abbaye richting de A34. De wandeling die op 
deze maandag gemaakt zou worden vond plaats bij het dorpje Margut en op ongeveer 75 kilometer van 
het kasteel. De rit er naar toe kun je binnendoor maken over de D27 en dan richting Mouzon en 
Carignan om vervolgens over de E44 naar Margut te rijden. Maar omdat wij ‘s-middags terug naar 
Nederland zouden gaan werd er voor gekozen om via de A34 en de E44 te rijden omdat het sneller was. 

In Margut parkeren we bij het postkantoor en lopen de eerste meters over de Rue de la Poste. Even later 
komen wij bij het Café des Sports van Eugene & Odille. Wij vroegen ons af hoe Odille er uit zou zien en 
sloten een weddenschap af om een kop koffie. Ik gokte op een fors uitgevallen vrouw met een meer dan 
stevig postuur. Ik duwde de deur open en zag meteen dat ik gewonnen had. Er stond een gezellige 
gezette vrouw achter de bar waar het trouwens heerlijk naar verse koffie rook. Of het ook Odille was 
daar ben ik eigenlijk niet achter gekomen. Dat had ik natuurlijk even moeten vragen. De koffie smaakte 
overigens goed en voor onderweg sloeg ik meteen maar een flesje water en cola in omdat er niet veel 
mogelijkheden zouden zijn om dit te doen. Na een tussenstop op het toilet kon de laatste wandeling in 
de Franse Ardennen beginnen.
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Richting de l’Ermitage de Saint-Walfroy
De route die wij gingen volgen zou zijn aangegeven met een oranje vierkant. Eerst was dit niet te vinden 
maar gelukkig had ik een beschrijving via het internet gevonden en die volgden we. Iets verder in het 
dorp kun je vlak voor de overweg linksaf de Route de Saint-Walfroy in. Deze weg blijf je gewoon 
volgen tot je bovenaan bent. Hoewel gewoon… de weg klimt behoorlijk en je hebt er een fantastisch 
uitzicht op de omgeving. Als je denkt dat je eindelijk boven bent maakt de weg een scherpe bocht naar 
rechts en klimt dan nog sterker. Het deed mij een beetje denken aan de Eyserbosweg in Zuid-Limburg 
niet zo steil maar wel met dat vervelende knikje dat je het idee hebt dat je het ergste hebt gehad en dan 
komt er nog een venijnig stukje. Maar dit deed ik te voet en niet op de fiets. 

Bijna bovenaan staat er een bijzondere kruisweg langs de route.  Dat betekent dat l’Ermitage de Saint-
Walfroy niet ver weg meer is. De klim is behoorlijk pittig. Het gaat weliswaar over de weg maar vanuit 
het dorp moet je in relatief korte tijd een hoogteverschil van ruim 200 meter overbruggen. Gelukkig 
blijkt mijn conditie in prima staat te zijn en ondanks het behoorlijke tempo bereik ik de top van de 
heuvel zonder problemen. Hier sta je op ongeveer 360 meter hoogte en is het uitzicht op de omgeving 
gewoon formidabel. Het mooie weer werkte daar zeker aan mee. Omdat het helder was kon je echt heel 
ver kijken. Je loopt hier op de Colline Saint-Walfroy. Die heet zo vanwege de geestelijke die zich er rond 
565 vestigde en er in 600 overleed in een kerkje dat hij er gesticht had. Net over de grens in België ligt de 
Abdij van Orval die ook bekend staat om het lekkere bier. Maar de monniken van Orval stichten bij de 
Colline Saint-Walfroy ook de l’Ermitage. 
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Nu staat er op deze plek een kerk uit 1957 met heel mooie gebrandschilderde ramen. Het is overigens  
een bedevaartsoort en een plek om je te bezinnen. Er zijn zelfs mogelijkheden om te overnachten.

Wandelen richting Bièvres
Bekijk absoluut de kerk even van binnen en als je dan weer naar buiten gaat let dan vooral op het 
prachtige gebrandschilderde raam boven de ingang. Als je weer buiten staat gaat de wandelroute 
linksaf en volg ik de weg die voor het gebouw langs loopt. Overigens was ver voor de komst van 
Walfroy deze heuvel in de Keltische tijd gewijd aan de godin Arduinna. Zij was de godin van de jacht 
en de wouden van de Kelten en werd afgebeeld als een jageres rijdend op een everzwijn.  Arduinna 
werd volgens de overleveringen aanbeden in dit deel van Frankrijk, de aansluitende Belgische 
Ardennen, Luxemburg en een deel van het Rijnland. Er wordt vanuit gegaan dat de naam Ardennen 
van deze godin afkomstig is. Dit wetende liep ik met mijn wandelmaatjes nu dus aan de andere kant 
deze historische heuvel weer af. Op een gegeven moment draait de onverharde weg een beetje naar 
rechts af en komt uit op een verharde weg waar wij rechts aanhielden. Onderweg horen we popmuziek 
over de landerijen schallen. Ik zie een tractor met een boer die stenen aan het rapen is. De grond is er 
bezaait met grote en kleine stenen. Ik kan mij voorstellen dat je daar graag goede muziek bij wilt hebben 
als je die aan het opruimen bent. Bij de kruising met de D52 gaat de wandelroute linksaf en dalen we 
langzaam af naar het gehucht Bièvres. Ik maakte er een foto van het plaatsnaambord. Die ik later bij 
terugkomst bewerkte en de letter V er uithaalde. Toen heette het dorp dus Bières. Ik plaatste de foto als 
grap op Facebook en vroeg of iemand wist waar Bières lag. Het was verrassend:  Normandië, de 
Auvergne en nog meer plekken in Frankrijk.
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Gelukkig kon men de grap waarderen toen men er achter kwam dat Bières helemaal niet bestond. Maar 
terwijl wij dus richting het dorp liepen komen wij langs een huis waar de ramen open staan. Er klonk 
luide Franse muziek die overging in een prachtig pianospel. Blijkbaar van iemand die een Franse 
chanson op zijn piano aan het instuderen was. Wij bleven even staan om naar dit privé concert te 
luisteren. Iets verderop kom je bij een lavoir. Dat is een oude wasplaats die door de dorpelingen mooi 
was gerestaureerd.  Als je daar linksaf gaat loop je het gehucht weer uit. Ik kwam vervolgens langs een 
wei met een stel mooie Franse koeien die ons nieuwsgierig aankeken. Je hebt er een mooi uitzicht op het 
dorpje Bièvres.

Door het bos terug naar Margut
Het landschap is hier vooral glooiend en je merkt goed dat je in de uitlopers van de Ardennen zit. De 
omgeving waar deze wandeling doorheen gaat is goed te vergelijken met Zuid-Limburg, dat feitelijk in 
de noordelijke uitlopers van de Ardennen ligt. Voor wandelaars en mountainbikers is dit een prima 
gebied om een paar dagen te genieten in de natuur. Dan kun je hier ook prima terecht. Deze streek ligt 
maar een paar uur met de auto van Maastricht dus voor een paar dagen of een lang weekend is het een 
prima bestemming. Als je op de fiets een heuvel niet uit de weg gaat dan is het is het ook een mooie 
streek. De rustige wegen gaan op en neer door de mooie glooiende omgeving. Met een elektrische fiets 
kun je hier trouwens ook alle kanten op. Wil je eens ergens anders fietsen op je racefiets? Dan is dit 
wellicht ook een leuke bestemming. De route van de wandeling gaat echter verder richting Le Bois 
Champel waar de asfaltweg overgaat in een bosweg met stenen. Er naast loopt het “riviertje” La 
Bièvres. Het is hier rustig en we komen niemand tegen. 

149



Plotseling hoor ik geritsel rechts van mij tussen de bomen. Zou het een ree of wild zwijn zijn? Als ik kijk 
zie ik met een enorme snelheid een buizerd laag tussen de bomen wegvliegen. Een schitterend gezicht 
om de vogel zo vlakbij en zo snel te zien vliegen zonder een boomstam te raken.

Le Trou-du-Diable. Maar waar is het pad?
Na een minuut of 10 komen we aan de bosrand en zouden volgens de beschrijving ergens linksaf 
moeten kunnen maar zien geen pad. We lopen dus nog een stuk door maar er klopt iets niet. Links van 
ons ligt wel een groot stuk land waar een tractor bezig is om het om te ploegen. Zou die misschien het 
pad langs de bosrand ook omgeploegd hebben? In de verte lag een bos waar we volgens ons en een 
kaartje naar toe moesten. Alleen het pad was verdwenen. Volgens het kaartje zou het direct uit het bos 
links moeten liggen en langs de haag lopen die de scheiding met het bos vormt. Er is echter niets te zien. 
Behalve een omgeploegd land. Wij besluiten daarom gewoon het omgeploegde stuk terrein over te 
steken. Aan de overkant blijkt inderdaad het pad weer verder te gaan. Het was dus inderdaad voor een 
groot deel omgeploegd! 

In het Bois de Signy houden wij links aan en lopen verder tot we bij het gehucht Quatre-Chemins 
komen. Soms vraag je je af hoe ze aan de plaatsnamen komen. Maar gek genoeg komen er ook 4 wegen, 
eigenlijk paden, samen en we kiezen het pad dat linksaf gaat.  In de verte zie ik de Colline Saint-Walfroy 
met de l’Ermitage op de heuvel liggen. Je kunt er rechtdoor en dan kom je weer bij de kerk van het 
begin van de wandeling uit. Maar op de volgende kruising kiezen wij het pad naar rechts en komen 
even later uit bij de Ferme Champel. Hier heb je weer een fantastisch uitzicht op de mooie omgeving.
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Het zit er bijna op, terug naar Margut
We lopen dezelfde weg die wij eerder omhoog liepen nu naar beneden. Ik geniet nog even volop van de 
Franse Ardennen en blijf staan om wat foto’s te maken. Even later kom ik weer in Margut aan bij het 
café waar ik ‘s-ochtends koffie dronk. Mijn wandelpartners zaten al aan het bier en voor mij stond er 
ook een klaar. Een mooi afsluiting van deze 4 dagen in de Franse Ardennen! Deze laatste wandeling bij 
Margut is officieel circa 13,5 km. Maar omdat wij bij het Bois Champel een stuk fout liepen heb ik er 
maar 15 kilometer van gemaakt. Het hoogste punt lag op 367 meter en het laagste op 169. Vooral het 
begin was behoorlijk pittig omdat het nogal steill omhoog ging. Ik vond het wel een heerlijke 
wandeling.
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Frankrijk Binnendoor in Le Grand Est!
Je bent al weer aangekomen aan het eind van mijn eBook Le Grand Est! Ik heb het met veel plezier 
geschreven en heb mijn uiterste best gedaan om alle locaties, links en andere informatie zo nauwkeurig 
mogelijk vast te leggen. Toch kan het in de loop van de tijd voorkomen dat een link niet meer correct is 
of zelfs een hotel of restaurant niet meer bestaat. Ik check dit regelmatig en in een volgende update zal 
dit dan uiteraard zijn aangepast. Heb jij een fout gezien of een niet meer werkende link? Laat het dan 
s.v.p. weten via frankrijkbinnendoor.nl/contact-met-ruud/ zodat ik dit in een volgende update kan 
aanpassen. Je kunt via deze link ook tips aan mij doorgeven.

Heb je dit eBook afzonderlijk aangeschaft?
Dan heb ik een speciale aanbieding voor je! Als je Premiumlid wordt van Frankrijk Binnendoor kun je al 
mijn andere eBooks gratis downloaden en krijg je onbeperkt online toegang tot al mijn reisverhalen:

• 26 dagen Frankrijk Binnendoor
• 4100 kilometer dwars door Frankrijk
• Een week in Parijs

Omdat je mijn eBook apart hebt gedownload krijg je korting op een premium lidmaatschap. Gebruik de 
kortingscode eBook25 en je ontvangt 25% korting op het onbeperkt abonnement. Meer informatie vind 
je op frankrijkbinnendoor.nl/premium
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Tips en handige links
Hier onder vind je links met informatie over de Elzas, Lotharingen, Vogezen, Champagne-Ardenne en 
de Franse Ardennen. Je kunt deze gebruiken voor het boeken van een vakantiehuis, hotel of andere 
accommodaties. Je vindt er ook mijn tips voor aanbiedingen van autovakanties en rondreizen 
• Elzas
• Vogezen
• Lotharingen (Metz, Nancy)
• Franse Ardennen
• Champagne-Ardenne  

Op mijn website FrankrijkVakantieland vind je trouwens altijd veel informatie over alle 
vakantiegebieden in Frankrijk. Je vindt er ook altijd mooie aanbiedingen voor een vakantie in Frankrijk.

Wil je mijn persoonlijke blogs volgen over mijn belevenissen in Frankrijk en Parijs? Dan zijn de 
volgende links op Frankrijk Binnendoor handig om altijd bij de hand te hebben:

• Mijn tips over Parijs
• Podcasts, mijn unieke luistertips over Frankrijk en Parijs
• Al mijn blogs met mijn persoonlijke ervaringen
• Exclusieve aanbiedingen alleen voor mijn lezers
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Handig om te weten
Als je Premiumlid bent van Frankrijk Binnendoor dan kun je altijd de laatste versie van dit eBook 
downloaden via je de speciale ledenpagina van Frankrijk Binnendoor. Als je ingelogd bent zie je ook 
meteen een overzicht van alle eBooks die je als Premiumlid kunt downloaden. 

Ben je (nog) geen Premiumlid en heb je het eBook Le Grand Est! apart gedownload? Dan kun je via Mijn 
eBooks een overzicht vinden van al je aangeschafte eBooks en deze downloaden in de laatste versie. 
Heb je nog geen account van Mijn eBooks op Frankrijk Binnendoor? Zorg dan dat je dit alsnog 
aanmaakt via deze link met het emailadres waarmee je het eBook hebt aangeschaft zodat je altijd je 
eBook bij de hand hebt en toekomstige updates gratis kunt downloaden.
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