
De 4 Landen Omloop 

 
Albert De Wolf en Willy Tierens kozen opnieuw 

voor een Tourstartplaats als doel van een 

meerdaagse fietstocht. Deze maal was Düsseldorf 

de gaststad om de 104
de

 Tour de France te 

ontvangen. Onze randonneurs stippelden een 

tocht uit gespreid over vier verschillende landen 

en goed voor ongeveer 1.050 kilometers. Op de 

wegwijzer staat een deel van de Vlaanderen 

Fietsroute, de Rhein-Radweg met een ommetje 

langs de Mosel-Radweg, de Piste des Trois 

Rivières, de Ravel’s LV20, L164 en deze van La 

Meuse à vélo vermeld. Hierna volgt een relaas uit 

Willy’s dagboek van “De 4 Landen Omloop”. 

 

Dinsdag 27/06/2017: Heusden / Zele – Ravels 

143 km. 

Om 05.45 uur sta ik op en buiten doet een flauwe 

zon een poging om de nevel te verdrijven. Gepakt 

en gezakt fiets ik richting Zele waar Albert 

geboren en getogen is. Vanaf Zele – Dijk volgen 

we de Vlaanderen Fietsroute. De veerdienst van 

Moerzeke brengt ons onder licht gedruppel naar 

de rechter oever van de Schelde te St. Amands, de 

geboorteplaats van Emiel Verhaeren. Hier maken 

we een fotostop aan het praalgraf van deze 

schrijver die in 1916 te Rouen (F) overleed. In 

Weert verlies ik Albert uit het oog en dien ik 

rechtsomkeer te maken omdat hij met een lekke 

band aan de kant staat. Enkele kilometers verder 



komen we aan het paviljoen “De Notelaer” 

gekend uit de TV-serie “Stille Waters”. Op deze 

route kruisen we enkele E-bikers en joggers. Te 

Wintham nemen we de veerdienst over de Rupel 

en fietsen zo mijn geboortedorp Niel binnen. In 

deze Antwerpse gemeente wordt jaarlijks op 11 

november de befaamde cyclocross 

“Jaarmarktprijs” betwist. Op het marktplein 

versterken we de innerlijke mens. Daarna volgen 

we de route door een site van oude 

steenbakkerijen te Hellegat, Boom en Terhagen. 

Langs de Nete bereiken we onze volgende 

stopplaats te Lier met de Zimmertoren, gekend 

om zijn Jubelklok. Zo fietsen we verder de 

Antwerpse Kempen binnen over tal van 

onverharde wegen zoals te Pulderbos, Zoersel en 

Vosselaar. De route brengt ons langs het kanaal 

van Turnhout naar Ravels. We overnachten hier 

in een trekkershut op de camping “Baalse Hei”. 

 

28/06 : Ravels – Roermond 110 km. 
Na het ontbijt vervolgen we de tocht langs het 

kanaal tot grondgebied Arendonk. We fietsen dan 

in een wijde boog rond Postel en flirten met de 

Nederlandse grens. Dat merken we aan de  

genummerde grenspalen die met een nieuw laagje 

verf goed onderhouden zijn. Nabij het rustpunt 

“Blauwe Kei” bollen we de provincie Limburg 

binnen. Te Lommel – Kattenbos moeten we 

noodgedwongen schuilen voor  hevige stortbuien.  

In een frituur bestel ik een broodje smos en 

Albert een fricadel. Na een babbel met de uitbater 

en onder opklaringen volgen we terug de 

Vlaanderen Fietsroute. Het gaat nu richting 

Overpelt en vervolgens enkele kilometers langs 

het kanaal Herentals – Bocholt. Na een korte stop 

te Molenbeersel fietsen we Nederland binnen. Dat 

merken we aan een grenspaal en aan een ander 

type wegdek. Zo bereiken we het stadje Thorn 

met zijn aparte geschiedenis en witgekalkte 

huizen. De oorsprong van de witte kleur zou 

dateren van tijdens de Franse bezetting in het 

begin van de 19
de

 eeuw. Hier verlaten we de 

Vlaanderen Fietsroute en bollen naar onze tweede 

overnachtingsplaats in Roermond. In de B&B 

“De Hofnar” kunnen we terecht voor een 

schappelijke prijs. 

 

29/06 : Roermond – Düsseldorf 68 km. 

Na tien kilometer fietsen en vergezeld van regen 

overschrijden we in de vroege ochtend de Duitse 

grens. Hier bevinden we ons in de deelstaat 

Nordrhein-Westfalen . Onder een zwaar bewolkte 

lucht en met een hongergevoel bereiken we de 

stad Viersen. In een koffiebar kunnen we ons 

bevoorraden en nemen daarna wat fotos van de 

omgeving. Onderweg in Osterath worden we 

voorbij gefietst door de wielerploeg van Astana. 

De laatste kilometers naar Düsseldorf verlopen 

langs de Rhein-Radweg op de linker oever van 

deze rivier. Dan de Theodor Heuss Brücke over – 

genoemd naar de eerste president van de 

Bondsrepubliek Duitsland – en verder richting 

hotel “Am Spichernplatz” dat ik via booking.com 



gereserveerd had. De plaatselijke jeugdherberg 

was door het Tourgebeuren volzet en de prijzen 

waren abnormaal hoog. Onze tweewielers 

mochten we in een berging parkeren naast de 

sauna van het hotel. Na installatie, kledij 

uitwassen, douchen en SMS naar het thuisfront 

begeven we ons in de vooravond naar de 

ploegenvoorstelling van de Tour 2017. Vermits 

we enkele kilometers ten noorden van het oude 

centrum logeren nemen we tram nr 705 naar deze 

bestemming. Daar aangekomen lopen we oud 

Tourwinnaar Bernard Thévenet tegen het lijf 

terwijl hij druk bezig is met zijn smartphone. Men 

kan hier spreekwoordelijk op de koppen lopen bij 

een milde temperatuur. Rond 18.30 uur begint de 

ploegenvoorstelling op de oude markt. Wij 

zoeken en vinden een plaatsje aan een bocht even 

verderop. Dan begint met veel toeters en bellen 

de parade van de broodrenners. Contador, 

Quintana, Greipel, Froome enz…komen aan het 

woord. Onder de Belgen herkennen we Benoot, 

De Gend, Van Avermaet, Naesen en co… Om 

deze parade af te sluiten verorberen we nog elk 

een broodje met braadworst en spoelen dit door 

met een halve liter gerstenat. Tram 705 brengt 

ons dan terug tot aan ons logement aan de 

eindhalte Spichernplatz. 

 

30/06 : Stadsbezoek per fiets. 

Vannacht was er veel rumoer op straat door het 

verkeer en luidruchtige supporters. Het lekker 

ontbijtbuffet maakte echter veel goed. We hebben 

tijd zat en bezoeken dan per fiets het oude 

centrum van Düsseldorf. We slenteren door de 

verkeersvrije smalle straatjes die versierd zijn ter 

gelegenheid van “Le Grand Départ”. Deze stad 

met ongeveer 605.000 inwoners bezit talrijke 

musea en telt verschillende Evangelische 

gemeenschappen. We fietsen langs de Schlosthur, 

het Altes Rathaus, de Marktplatz, de Hofgarten en 

de Josephskapelle. Na terugkomst aan het hotel 

stappen we op het gelijkvloers de Griekse resto 

binnen  voor een hap en bijhorende drank. 

 

01/07 : Proloog T.D.F. 

Na het ontbijt nemen we terug plaats op tram 705 

tot nabij de omloop van de proloog. We maken 

een wandeling langs een deel van het afgesloten 

parkoers. We zoeken een geschikte plaats waar 

we de renners tweemaal kunnen zien. Naast ons 

staan landgenoten, vader en zoon, woonachtig te 

Bergen en supporters van Philippe Gilbert. Het 

volk neemt nu in dichte drommen plaats 

langsheen het tijdritparkoers. Rond 15.15 uur is 

het dan zover. Een politieauto van de Stadspolizei 

gevolgd door een auto van de Gendarmerie 

Nationale komen aangereden met flikkerlichten 

en sirènes. Deze worden gevolgd door een wagen 

van de koersdirectie. Een viertal motards van de 

pers snellen ook voorbij. En dan…de eerste 

renner in aantocht…het is de Fransman Elie 

Gesbert gevolgd door een wagen van de 

continentale ploeg Fortuneo-Vital Concept 

waarop zijn naam vermeld staat. Ongeveer om de 



4 minuten komt er nu een renner voorbij. Het is al 

een tijdje hevig aan het regenen en het voelt kil 

aan zodat we besluiten om na de doortocht van 

Greg Van Avermaet op te stappen. Eens terug in 

het hotel volgen we nog de finale op TV en zien 

dat de Welshmen Geraint Thomas de proloog 

wint. s’ Avonds gaan we terug de innerlijke mens 

versterken bij de Griek. 

 

02/07 : Düsseldorf – Kripp 110 km. 

Rond 8 uur zijn we paraat om onze tocht verder te 

zetten en het Tour gebeuren te verlaten. Vanaf nu 

volgen we stroomopwaarts de Rhein-Radweg tot 

in Koblenz. Dit is een bewegwijzerde fietsroute 

aangeduid met rode letters op witte bordjes. Dit 

fietspad langs de boorden van de Rijn is tussen 

Rotterdam en het Zwitserse Andermatt 1250 km 

lang. We verlaten Düsseldorf langs de 240 meter 

hoge TV toren en volgen de richting Dormagen. 

Na 40 km rustig peddelen worden we de gewone 

weg opgestuurd. De route wordt enkele 

kilometers afgeleid omdat een industrie zone de 

Rijn oever inpalmt. Bij lichte motregen naderen 

we de stad Keulen en zien de beroemde gotische 

Dom in de verte opduiken. Het wordt onze eerste 

stopplaats van de dag en gaan op zoek naar een 

souvenirstempel in het museum op het Dom-

plein. Aan de kaai smullen we van een lekkere 

apfelstrudel bij een tas koffie. Het is zondag en 

dan is het druk op de Radweg in de omgeving van 

Keulen. Te Rodenkirchen is de route terug 

versperd. De bewegwijzering ontbreekt en het is 

voor ons wat zoeken naar de juiste richting. In 

Grauerheim kunnen we bij navraag terug langs de 

oever fietsen. Na 84 km maken we een tweede 

stop te Bonn, de hoofdstad van de 

Bondsrepubliek en geboorteplaats van de 

componist Ludwig von Beethoven. Wanneer we 

te Rolandseck de deelstaat Rheinland-Pfalz 

bereiken wordt de Radweg aangeduid met groene 

letters op witte achtergrond. Het landschap kleurt 

groener en is meer golvend zodat het hier 

aangenamer wordt om te fietsen. We naderen de 

pijlers van de ingestorte brug van Remagen. Dit is 

een strategisch punt uit wereldoorlog II. Het 

museum is gesloten maar ik kan toch een paar 

fotos nemen aan een groot informatiebord. Te 

Kripp, een deelgemeente van Remagen, kijken 

we uit voor een slaapgelegenheid in het hotelletje 

“Rhein Inn” uitgebaat door een Slovaakse 

familie. 

 

03/07 : Kripp – Cochem 95 km. 



Tijdens de eerste kilometers kruisen en 

ontmoeten we collega’s fietsers uitgerust met pak 

en zak. Allen hebben ze hetzelfde principe en de 

spirit van het rondtrekken per fiets. Zoals de 

ontmoeting met de Nederlander uit Leeuwarden 

die vertrokken was in Andermatt en nog een 

ommetje voorziet via Brugge. Rond de middag 

houden we halt te Koblenz, gelegen aan de 

monding van de Moezel. De plaats is gekenmerkt 

door het imposante ruiterstandbeeld van keizer 

Willem I. In de binnenstad doen we in het 

zonnetje energie op want dat zal nodig blijken bij 

de volgende passages. We kiezen nu voor de 

Mosel-Radweg en volgen deze kronkelende rivier 

gedurende 230 km stroomopwaarts richting Trier. 

Na enkele kilometers door de Moezelvallei 

worden we belaagt door een felle tegenwind. We 

halen amper 17 km/uur op deze nochtans vlakke 

weg naast het water. In elkaars wiel blijven lukt 

amper na het wisselen van de koppositie. Plots 

houdt de route op door renovatiewerken aan een 

spoorwegbrug met voetpad. Bijkomende 

hindernis is een trap met een gootje welke de 

fietsers via de brug naar de andere oever brengt. 

Maar…met pak en zak? Waar een wil is, is er een 

kalvarieweg! Met krachten uit onze reservetank 

bereiken we de overzijde en bollen dan tot de 

eerste de beste stopplaats aan een Aral 

tankstation. In de boetiek vinden we het nodige 

om de energie aan te vullen en dan verder te 

fietsen tot aan de jeugdherberg in Cochem. Hier 

kunnen we op basis van half pension 

overnachten. 

 

04/07 : Cochem – Dhron 109 km. 
Bij vertrek nemen we nog wat foto’s van dit 

toeristische plaatsje met zijn 17
de

 eeuwse 

Rijksburcht die 100 m boven de stad uit torent. 

Met windstilte en een stralende zon malen we de 



eerste kilometers af door een dieper uitgesneden 

landschap met talrijke wijnvelden. We volgen 

verder de Mosel-Radweg aangeduid met een “M” 

en moeten regelmatig van oever wisselen om 

veilig te kunnen fietsen. Zo is het nu aangenaam 

bollen door het Moezeldal dat wereldberoemd is 

door zijn wijnen. De streek kent een eeuwenoude 

cultuurgeschiedenis dat terug gaat tot de 

Keltische en Romeinse tijd. Het milde tot soms  

bijna mediterrane klimaat in combinatie met de 

leistenen bodem van de hellingen maken het tot 

een ideale plaats waar de druivensoorten 

uitstekend groeien. Op één van die hellingen fiets 

ik heen en terug naar de Reiler Hals (204 m), het 

enige geografische colletje vanuit het dal dat de 

streek rijk is. Albert wacht mij op aan een terrasje 

waar we iets achter de kiezen kunnen steken. 

Wanneer we terug op pad gaan doen we nog een 

paar fotostops te Traben-Trarbach waar we nog 

eens van oever moeten wisselen. Hier bevind zich 

ook een jeugdherberg maar we fietsen verder naar 

het volgende stadje Bernkastel gedomineerd door 

de ruïne Burg Landshut. Hier hangen reeds 

affiches met publiciteit van de komende 

wijnfeesten in september zoals ieder dorpje er wel 

een heeft. Na een goed uur doorfietsen besluiten 

we om te overnachten in het dorpje Dhron. We 

stoppen aan een Gaststätte (restaurant) en kunnen 

voor de eerste maal gedurende deze trip op een 

zonnig terras eten.  Men verhuurt hier een 

Zimmer frei maar zonder ontbijt. Toch nemen we 

onze intrek in dit rustige oord. 

 

05/07 : Dhron – Vianden 108 km. 
We vertrekken vroeg en gaan op zoek naar een 

koffiehuis voor een Frühstück (ontbijt). Dat is te 

vinden in het centrum van Neumagen waar ik  

een uitgebreide portie bestel. Voldaan trappen we 

onze machines in gang en volgen de Radweg 

richting Trier. Stilaan wordt het landschap wat 

vlakker en doemen de industrie zones weer op. 

We verlaten even de Mosel-Radweg om het 

centrum van Trier te bezoeken en om ons te 

bevoorraden. Het is de oudste stad van Duitsland 

en telt 108.500 inwoners. In de schaduw van de 

Porta Nigra, de best bewaarde Romeinse 

stadspoort ten noorden van de Alpen, is het tijd 

voor de pic-nic. De zon brandt en de zonnecrème 

wordt bovengehaald want de temperatuur dweept 

met de 30°. Een beetje afkoeling vinden we even 



later wanneer we terug langs de boorden van de 

Moezel bollen. Te Wasserbillig fietsen we het 

Groot Hertogdom Luxemburg binnen en ruilen de 

oevers van de Moezel voor deze van de Sûre. 

Vanaf hier volgen we een deel van de Piste 

cyclable des Trois Rivières naar Vianden. 

Beschermd tegen de zonnestralen door het 

beboste gebied bereiken we de restanten van de 

stadsomwalling van de processiestad Echternach. 

Een stop dringt zich op bij deze zomerse 

temperaturen. Na wat foto’s van de basiliek en 

het gotische stadhuis volgen we verder de Piste 

cyclable. Een tiental kilometer verder komen we 

in de buurt van Wallendorf terug op Duits 

grondgebied. Langs het riviertje de Our gaat het 

nu tot in Vianden waar ons nog een slotklim 

wacht naar de jeugdherberg. Moe maar tevreden 

nemen we onze intrek in deze Luxemburgse 

herberg op basis van half pension. Van hieruit 

kan ik een kamer reserveren voor morgen in de 

jeugdherberg van Champlon. 

 

06/07 Vianden – Champlon 83 km. 

Na een goede nachtrust en ontbijt maken we onze 

fietsen klaar. Onder de ochtendzon bollen we 

bergaf door het centrum en volgen de Our tot in 

Keppeshausen. Hier wacht ons een acht kilometer 

lange helling, de Côte de Putscheid, met in het 

begin stroken van ongeveer acht percent maar het 

is de meest rustige weg om deze heuvelrug te 

overwinnen. Te Schinkert, op 500 m hoogte, 

kruisen we de hoofdweg van St. Vith naar 

Luxemburg-stad. Op dit plateau zijn tientallen 

windmolens neergepoot die aangedreven worden 

door de matige Westenwind. In overwegend 

dalende lijn bereiken we dan het stadje Wiltz 

gelegen aan de gelijknamige rivier. Na inkopen 

en bevoorrading fietsen we via het dorpje 

Winseler naar de Ravel LV20. Dit is een fietspad 

dat men over een afstand van 16 km heeft 

aangelegd op een oude spoorbedding tot in 

Bastogne. Met een hellingsgraad van ongeveer 

twee percent kronkelt de Ravel zich door drie 

tunnels en verandert van naam op Belgisch 

grondgebied : Ravel L164. In Bastogne 

(Bastenaken) stappen we een broodjeszaak 

binnen nabij een rond punt. Daarop staat centraal 

een gedenksteen van de wielerklassieker Liège-

Bastogne-Liège. We halen herinneringen op uit 

het verleden toen we dat parcours aflegden vanuit 

Tilff. Bij het vertrek nog een foto en dan een 

donkere regenwolk te gemoed. We hebben geluk 

want we draaien linksaf waar de weg nog nat is 

van de voorbijtrekkende regenvlaag. Nu volgt een 

strook met een reeks korte hellingen op en af 

richting Champlon. Daar houden we halt aan de 

jeugdherberg gelegen op 495m hoogte nabij de 

drukke N4. Bij aanvraag reserveert de 

receptionist een kamer in de jeugdherberg van 

Namen. 

 

07/07 : Champlon – Namur 85 km. 
Een fel onweer trok de voorbije nacht over de 

streek. Wanneer we terug op weg zijn stijgt de 



damp op door de eerste zonnestralen. Aan de 

Barrière de Champlon kruisen we de N4 en de 

N89. Vijf kilometer verder fietsen we over het 

hoogste punt van onze tocht (550 m). In de streek 

van de Famenne doorkruisen we Nassogne, 

Forrières, Wavreille en komen zo in het 

trappistenstadje Rochefort terecht. In het verleden 

was de Nationale Bijeenkomst, nu BCH, hier vier 

maal te gast : in 1985, 1993, 2001 en 2007. Na de 

rustpauze gaat het verder via Leignon en Ciney 

naar Yvoir over het parcours van een der 

diagonalen uit de oude doos nl. Luxemburg – 

Oostende. De temperatuur bereikt terug de 30° en 

we zoeken in Yvoir een terrasje op. Opnieuw 

duiken herinneringen op van het hier in 1975 

verreden WK met Hennie Kuiper als winnaar. In 

Godinne fietsen we een sas over en wisselen zo 

van Maasoever. We haspelen de laatste 

kilometers af op de Ravel “La Meuse à Vélo”. 

Wanneer de Citadel van Namen in het zicht komt 

trekken we onze remmen dicht bij de 

jeugdherberg die langs de Maas gelegen is. Na 

het avondmaal drinken we in gezelschap van een 

paar regionals nog een glaasje wijn. Ze hebben 

ons niet moeten wiegen! 

 

08/07 Namur – Heusden/Zele 119 km. 

We ontbijten op het terras in de ochtendzon met 

mooi uitzicht op de Maasvallei. Dan springen we 

de fiets op door het centrum van Namen, de 

hoofdstad van het Waalse Gewest en van de 

gelijknamige provincie. Vervolgens rijden we 

richting Nivelles (Nijvel) met nog fotostops aan 

het historisch kruispunt Quatre-Bras te Genappe 

en aan het kasteel van Houtain-Le-Val. In Nijvel 

stappen we een patisserie binnen en verorberen 

enkele lekkernijen bij een koffie. Het is er markt 

en stapvoets laveren we voorbij de kraampjes 

naar de weg richting Tubize (Tubeke). Zo fietsen 

we het zonnige Pajottenland binnen en bollen tot 

in Herfelingen waar we steeds welkom zijn in 

“De Zoete Inval”. Na de boterham en de 

kriekskens scheiden onze wegen. Albert fietst 

huiswaarts via Asse en Dendermonde, uw dienaar 

via Ninove en Heldergem. Een vakantietocht 

langs vele fietsroutes door vier landen met 

aangename verblijven en door oogstrelende 

landschappen zit erop.  

                                                                      W.T. 
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