
Naar Gérardmer en terug ( v. 2.0 ) 
 

Bovenstaande titel schreef ik reeds neer in het 

seizoen 2014. Toen fietste ik voor de tiende maal 

deze meerdaagse tocht in gezelschap van wijlen 

Albert De Wolf in acht dagen heen en terug. Nu 

wordt het versie 2.0 om het in computertaal uit te 

drukken. 

 

Waarom nog eens naar Gérardmer? Voor mij 

blijft het de mooiste fietstocht richting Vogezen 

die tot en met 2017 nog op de Oost-Vlaamse 

kalender stond van de permanente ritten. Deels 

ook uit nostalgie omdat ik deel uitmaakte van de 

zevenkoppige groep cyclo kampeerders die deze 

tocht in 1986 verkenden. Onze groep bestond 

toen uit : De Borchgrave Antoine, De Corte 

Andre †, De Wolf Albert †, Geenens Germain †, 

Hautekeete Roland, Van Damme Willy en 

ondergetekende. Deze tocht is ontstaan ter 

nagedachtenis aan Marcel Garré een groot 

randonneur die in 1985 onverwachts overleed te 

Gérardmer.  

 

Ooit werd deze permanente tocht van 550 km in 

clubverband op drie dagen tijd afgelegd. Dat 

gebeurde de eerste maal in 1989 toen maalden we 

de eerste dag 221 km af. De volgende keer in 

1995 ging het tot in Bouillon dat we na 240 km 

bereikten. Dat waren de “ good old days “ we 

leefden toen nog in de “ chronotijd “. 

 

 

 

Ondertussen zijn we in 2021 en is er heel wat 

veranderd, ook aan de wegenbouw. Dus ging ik 

op 30 juli voor de elfde maal van start met 

Gustave Toch als reisgezel. Gustave fietst sinds 

geruime tijd met een E-bike en uit dat standpunt 

wou hij ervaring opdoen hoe het zou worden met 

dagtrips boven de 100 km. Aangezien we beiden 

sinds ons pensioen in de “ kosmostijd “ leven 

planden we deze tocht over tien dagen om de 

heen en terugreis te realiseren  

 

Vrijdag 30 juli. Onder een bewolkte lucht en met 

onze beladen fietsen komen we samen te 

Oosterzele. Ik fiets met mijn blauwe Ted Wood 

trekfiets. Met een felle zijwind gaat het richting 

Geraardsbergen en Edingen. Hier houden we de 

eerste stop en laden de batterij en vullen onze 

magen. Af en toe kan ik in het zog colleren van  

de E-bike maar dat is niet evident. Deze heeft een 

motor van 500 Watt gevoed door een lithium-

batterij van 36 V = en 4 Ampère output met een 

capaciteit van 13,4 Ah. Dit wat betreft de 

technische gegevens. Mijn bike heeft 3 x 7 

versnellingen voorruit en 1 achteruit (grapje). 

Gelukkig zijn ze er, … de bike’s met assistentie, 

een knappe uitvinding! 

 

Ravel : Thuin - Mertenne 

 

Tijdens de oplaadbeurten mochten we zonder 

problemen van de horeca uitbaters een 

stopcontact gebruiken. Klein nadeel is het 

gewicht van de lader maar deze is wel 

noodzakelijk. Het golvend terrein vraagt veel 

energie van mens en machine. Op drie km van 

onze overnachtingsplaats te Walcourt en na een 

rit van 117 km komt de batterij leeg. Gelukkig is 



het licht bergafwaarts tot aan de voet van de 

laatste helling. Hier moet Gustave nog een 200 

meter te voet afleggen tot op de markt waar de B 

& B gelegen is.  

 

Deze dag fietsten we gedurende 17 km op 

RAVeL ‘s = Réseau Autonome des Voies Lentes. 

Een deel van 5 km tussen Trivières en Binche en 

een deel van 12 km tussen Lobbes, Thuin en 

Mertenne. Beide Ravel’s liggen op of naast oude 

spoorwegbeddingen. Tussen Edingen en Zinnik 

diende ik een paar keer mijn achter versnelling bij 

te regelen door een uitgerokken kabel.  

 

Barrage van l’Eau d’Heure 

 

Zaterdag 31 juli. We verlaten Walcourt en 

volgen het parcours naar de barrage van l’ Eau 

d’Heure. De tegenwind nemen we erbij en de 

hellingen volgen elkaar nu vlug op. Wanneer 

mijn snelheid daalt naar 10 km/uur moet Gustave 

meer power geven om rendement te halen uit zijn 

E-bike en zo voorsprong nemen. Boven op de 

hellingen wordt steeds gewacht en nemen we af 

en toe een foto.  

 

Vanaf Fumay krijgen we een volgende Ravel 

onder de wielen waar we op Frans grondgebied 

bollen ver van alle verkeer. Dit fietspad volgt 

gedurende 28 km de boorden van de Maas tot in 

Monthermé. Hier maken we een stop voor een 

langere oplaadbeurt van de batterij zo leert de 

ervaring van gisteren.  

 

We volgen verder de vallei van de Semois naar 

Bohan waar we terug op Belgisch grondgebied 

komen. Na een laatste helling bereiken we na 113 

km het hotelletje “ des Roches “ in Membre. We 

hebben geluk, want we ontsnappen nipt aan een 

hevige stortbui. 

 

Frahan-s-Semois 

 

Zondag 1 augustus. Onze uitgewassen kledij 

konden we gans de nacht te drogen hangen onder 

een warme lucht blazer. Opnieuw een bewolkte 

lucht op deze frisse ochtend. Wanneer wordt het 

zomer…? We zijn op weg naar Rochehaut. Hier 

houden we een fotostop aan het uitkijkpunt met 

zicht op Frahan aan een meander van de Semois.  

 

Op de helling naar Corbion klimt elk volgens 

eigen tempo om dan af te dalen naar Bouillon. 

Bevoorrading en opladen van de accu gebeurt in 

de bistro net buiten de tunnel. We verlaten 

Bouillon en fietsen op de route forestière die 

parallel loopt met de grote weg richting Sedan. 

Bij droog weer en met wat zonneschijn is deze 

goed bereikbaar.  

 

In het dorpje Muno komen we terug in Frankrijk 

en volgen vanaf hier een nieuwe Ravel op een 

spoorbedding tot in Carignan. Met zijn 4 km is 

het de kortste uit de reeks. Fotostop in Montmédy 

aan de site Vauban en verder eet- en laadstop in 

de stad.  

 

 
Oplaadsysteem  

 

Inmiddels is de zon van de partij en fietsen we 

langs rustige wegen. Even flirten we nog met de 



Belgische grens nabij Torgny het zuidelijkst 

gelegen dorpje van België. Na 105 km houden we 

het voor bekeken en brengen de nacht door te 

Longuyon in hotel “ Lorraine “. Het gebouw heeft 

betere tijden gekend maar wij hebben onderdak, 

een goed bed en dat telt. 

 

Maandag 2 augustus. We waren hier de enige 

gasten en genoten van een goede nachtrust en dito 

ontbijt. Onder de ochtendzon gaan we van start 

voor een rit van 125 km. Via Pierrepont, 

Conflans-en-Jarnisy en talrijke 

zonnebloemvelden gaat het golvend tot Mars-la-

Tour. Eet en laadstop in de taverne van “Brasserie 

de l’Abeille Noire “. Hier hadden we een korte 

babbel met een cyclo uit Metz die de diagonaal 

Brest – Strasbourg aan het fietsen was. We 

volgen onze weg naar de Moezelvallei die we 

bereiken via Gorze en Novéant-sur-Moselle. Hier 

belanden we gedurende 14 km op de Ravel Metz 

– Nancy langs de boorden van de Moezel met een 

tussenstop te Pont-a-Mousson. Daar moeten we 

nog even de gewone weg volgen om dan vanaf 

Millery de Ravel te volgen langs de Moezel en  

de Meurthe richting Nancy goed voor 21 km.  

 

 
Nancy – Place Stanislas 

 

Een bezoek in het centrum aan het mooi 

gerestaureerde Place Stanislas mocht niet 

ontbreken. We namen wat verder onze intrek in 

het “ Ibis budget hotel “aan de oever van het 

verbindingskanaal. 
 

Dinsdag 3 augustus. Opnieuw een bewolkte 

lucht met zijwind wanneer we Nancy verlaten. 

We volgen nu gedurende 8 km het fietspad of “ 

Voie Verte “ zoals het hier genoemd wordt langs 

het kanaal.  
 

 
Voie Verte :  Nancy - Charmes 
 

Het fietspad loopt nog verder door naar Charmes 

maar dat hebben we voorzien op onze terugtocht. 

De reden is dat we op het plateau van Bayon een 

ommetje van 3 km heen en terug gaan maken 

naar een nieuw colletje dat luistert naar de naam : 

“ Col du Minet 349 m “. Eigenlijk een klimmetje 

van niemendal maar zo meegenomen.  
 

 



Een weinig later fietsen we onder regendruppels 

Charmes binnen en kopen koeken. Tijd voor een 

laadbeurt bij een warme tas koffie. De bui is over 

wanneer we de 10 km lange Voie Verte opzoeken 

naar Chatelle-s-Moselle. Vanaf hier genieten we 

eindelijk nog eens van de warme zonnestralen.  

 

 
Voie Bleue : Charmes – Nancy / Toul  
 

Vanaf Bruyères restte er ons nog 24 km tot aan 

onze eindbestemming. Hier liep vroeger een 

spoorweg naar Gérardmer maar zal hopelijk in de 

toekomst tot Ravel omgebouwd worden. Een paar 

kilometer vóór Gérardmer begint het te druppelen 

en even later giet het water. In zeven haasten 

nemen we vlug een foto aan het gemeentebord en 

spoeden ons tot aan het Lac waar de nattigheid 

gelukkig ophoud. 

 

 
Gérardmer – Le Lac 

 

Dan terug tot aan het hotelletje “ Au Gai Relais “ 

waar we de nacht doorbrengen na een rit van 112 

km. Dit hotelletje is gelegen rechtover hotel 

“Romeo “ waar we destijds meermaals verbleven. 

 

 

Op woensdag 4 augustus zijn we dan aan onze 

terugtocht begonnen. Dit over hetzelfde parcours 

en dezelfde overnachtingsplaatsen als op de 

heenreis. Met dat verschil dat we vanaf Charmes 

de Voie Verte / Bleue volledig gevolgd hebben 

tot in Nancy over een afstand van 50 rustige 

kilometers.  
 

 
Voie Bleue : Charmes – Nancy / Toul 
 

In Thuin zagen we dat de toeristische oldtimer 

tram een proefrit maakte.  
 

 
Thuin : proefrit oldtimer tram 
 

In Geraardsbergen brachten we onze Belgische 

afgevaardigde van de Cent Cols Henk Leroy ( ex 

voetballer ) nog een bezoekje.  
 

 



In totaal stonden bij thuiskomst 1.145 km op onze 

tellers waaronder 192 km op RAVeL’s en Voie 

Vertes. Zo is Gustave een paar ervaringen rijker 

geworden met zijn E-bike waarvan de accu met 

uitzondering in de verblijven 11 oplaadbeurten 

nodig had onderweg. Voor mij was het opnieuw 

een aangename beleving in goed gezelschap. 

 

Willy Tierens 


