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Gérardmer: een ticket ‘Allez et Retour’ 
voor twee.. 

 
Op 3 september 1985 overleed schielijk in het 
Franse Gérardmer Marcel Garré, één van de 
grootste rijwieltoeristen van WSC Merelbeke. 
Om de herinnering levendig te houden werd de 
permanente fietstocht “Souvenir Marcel Garré“ in 
het leven geroepen. Een jaar later, op 12 augustus 
1986 verkenden zeven wielertoeristen-
kampeerders van WSC Merelbeke het parcours 
en legden de controleplaatsen vast. Dit waren : 
Antoine De Borchgrave, Willy Van Damme, 
Roland Hautekeete, Germain Geenens (+), André 
De Corte (+), Albert De Wolf en Willy Tierens. 
De twee laatst genoemden Albert en Willy 
vertrokken samen op 14 juli 2014 en dit voor hun 
10de maal naar Gérardmer. Het zou een heen- en 
terugreis worden goed voor 1160 km ( Willy ) en 
1180 km ( Albert ). Hierna volgt het relaas van 
hun belevenissen. 
 
Maandag 14 juli. Rond 8.00 uur zijn we geladen 
met pak en zak vertrokken met de zon als 
bondgenoot. Daar er sinds jaren enkel in de 
overnachtingsplaatsen dient gestempeld te 
worden had Willy een oude controlekaart van 
onder het stof gehaald. Deze kaart kopieerde en 
bewerkte hij en voorzag ze van blanco vakjes. De 
eerste controleplaats was Edingen, net op de 
taalgrens gelegen en we bereiken dit stadje via 
Geraardsbergen en een stukje Pajottenland. 
Verder gaat het over slecht onderhouden 
fietspaden via Soignies en Le Roeulx naar de 
Borinage. 

Binche, de stad van de Gilles, komt in zicht na 

een 3-tal kilometer fietsen over een RAVeL(1), 
een verharde spoorberm. We fietsen vervolgens 
in Lobbes door een  toegangspoort van een oud 
landgoed en bereiken zo de volgende controle in 
Thuin aan de Samber.  Deze vallei uitfietsen gaat 
gepaard met een lange strook vals plat tot in 
Strée. Daar kruisen we de weg Charleroi – 
Beaumont en bollen over het Henegouws plateau 
naar Boussu-Walcourt en L’Eau d’Heure. Hier 
fietsen we over de stuwdam richting Cerfontaine 
waar we op een camping de innerlijke mens 
versterken. Eindbestemming van onze eerste dag 
is de “ Ferme de la Galoperie “, een gîte in 
Aublin.  
 
Dinsdag 15 juli. Na dit aangenaam en rustig 
verblijf gaan we van start richting Boussu-en-
Fagne met zijn imposante renaissance kasteel. 

In Nismes gelegen in de provincie Namen laten 
we onze controlekaarten afstempelen. Vervolgens 
fietsen we onder een licht bewolkte lucht door het 
Forêt de Nismes naar Oignies-en-Thiérache en de 
Franse grens. Hier duiken we letterlijk de Maas-
vallei in naar Fumay. Op een nieuw aangelegde 
RAVeL volgen we gedurende 30 km de oever 
van de Maas… zalig en geen enkel gemotoriseerd 
voertuig in de buurt! In Monthermé controle en 
etensstop bij de monding van de Semois die we 
even later stroomopwaarts volgen. We krijgen 
enkele klimmetjes te verwerken voor we Bouillon 
bereiken. Hier is eveneens een controle met een 
overnachting in de jeugdherberg. Na installatie 
volgt een wandeling in dalende lijn langs steile 
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paadjes en trappen. In de stad gaan we op zoek 
naar een eetgelegenheid om onze knorrende 
magen te vullen. Na de steile terugweg worden 
we beloond met een mooi uitzicht op de verlichte 
burcht. 
 
Woensdag 16 juli. Het vertrek vanuit deze 
Ardeense stad gaat eerst in dalende lijn door een 
met nevel gevulde Semois vallei. Wanneer het 
een paar kilometer verder terug bergop gaat 
richting Frankrijk  priemen de eerste zonnestralen 
door de mist en wordt het behoorlijk warm. Even 
buiten het dorpje Muno fietsen we terug op Frans 
grondgebied. Deze maal zonder enige 
aanduiding, enkel de overschakeling op een ander 
wegdek en andere types verkeersborden verraden 
dat we terug bij onze zuiderburen zijn. Vanaf 
Carignan moeten we een grotere weg op richting 
Montmédy. In deze citadelstad laten we onze 
kaarten afstempelen en kopen er mondvoorraad. 
Dan gaan we terug een kleinere en rustige weg op 
om via Longuyon naar Pierrepont te fietsen. De 
felle zon brand nu op onze lichamen en stroken 
asfalt zijn gesmolten. Op een terrasje krijgen we 
de nodige afkoeling aangeboden door de 
vriendelijke bejaarde waardin. We krijgen er, 
behalve een controlestempel, elk nog een lekker 
stuk appeltaart bovenop. Ze herkende ons nog 
van een vorige passage in 2010. Vanaf Mars-la-
Tour gaan we even van het parcours af om de 
overnachtingsplaats in Tronville te bereiken. Een 
nette en van een goede keuken voorziene 
chambre d’hôtes met hartelijke verwelkoming 
door de gastvrouw.  
 
Donderdag 17 juli. Na opnieuw een rustige 
nacht en met de zon aan de hemel vertrekken  we 
richting Pont-à-Mousson. Met een tiental 
kilometer op de teller houden we halt in de 
volgende controleplaats te Gorze. Even buiten dit 
toeristische oord fietsen we langs de resten van 
een Romeins aquaduct. Vervolgens rijden we 
langs de oevers van de Moezel en bereiken Pont-
à-Mousson met een fotopauze op het plein met de 
galerijen dat in het centrum gelegen is. Op de 
parallelweg naast de autostrade A31 gaat het naar 
Nancy. Deze hoofdstad van Lotharingen staat ook 
vermeld op de controlekaarten. Nabij de 
aankomstplaats van de Tourrit Epinal – Nancy 
van 11 juli laatstleden, verorberen we onze pic-
nic in de schaduw van de platanen. Daarna 
bezoeken we het prachtig gerenoveerde Place 
Stanislas met zijn vergulde poorten die schitteren 

in de zon.  Wanneer we Nancy achter ons laten 
gaat het, via een langzame klim door de 
mirabellen plantages, naar Bayon.  

 
De laatste controle van de dag ligt in Charmes 
waar we bij een traiteur etenswaren kopen voor 
de avond. Hier zijn we inmiddels in het 
departement Vosges beland. In de chambre-
d’hôtes van Sercoeur, die we bereiken na een dag 
van 133 km fietsen, kunnen we enkel overnachten 
en ontbijten.  
 
Vrijdag 18 juli. In een koele temperatuur gaan 
we de weg op naar het 17 km verder gelegen 
Bruyères waar de voorlaatste controle gelegen is. 
Na wat inkopen en een stempel bollen we door 
het Forêt de la Vologne naar Gérardmer. Aan het 
naambord van deze Vogezenstad nemen we een 
foto van ons beiden en dit voor de 10de maal. 
Marcel leeft in onze gedachten. In het stadhuis 
ontvangen we een laatste stempel en dit als laatste 
van een serie van dertien. In de straten hangen 
nog versieringen van de doortocht van de Tour. 
We fietsen tot aan het prachtige meer met zijn 
talrijke plezierbootjes. 

Op verzoek van Albert maken we rechtsomkeer 
om bij dit zonnige weer de Col de la Schlucht 
(1139m) te beklimmen. Zijn allereerste col welke 
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Albert in 1968 beklom op een toeristenfiets met 3 
versnellingen! Na deze bult voor de zoveelste 
keer bedwongen te hebben fietsen we na de 
rustpauze naar de Route des Crêtes. 

Gedurende 6 km volgen we deze weg met zijn 
talrijke panorama’s om dan de afdaling te nemen 
richting La Bresse en Cornimont. Te Travexin 
nemen we onze intrek in een hotelletje, het enige 
op onze tocht.  
 
Zaterdag 19 juli. We vertrekken na het lekker 
ontbijtbuffet richting Col du Ménil ( 621m ), een 
molshoop vergeleken met de Schlucht. Voorbij 
het dorpje Le Ménil draaien we links op naar de 
Passage des Vés. Hier heeft deze morgen vanaf 
10.00 uur een bijeenkomst plaats van de Club des 
Cent Cols en we gaan even goeiedag zeggen. Op 
de kleinste versnellingen duwen we onze 
machines over de steile weg ( +10% ) maar 
relatief korte klim (3km ) de hoogte in. Boven op 
de col met mooie vergezichten (769m) staat een 
ontvangstcomité klaar in de schaduw van de 
Chapelle des Vés. 

Na een droogje en een natje alsook enkele foto’s 
en een babbel in gezelschap van Maria Geenens 

duiken we terug naar beneden richting Le Thillot. 
Tijdens deze afdaling krijgen we te kampen met 
een lekke voorband bij Albert alsook met een 
losgekomen stuurtashouder. Na de herstelling 
gaan we terug de weg op langs een RAVeL en 
dalen tot in Remiremont. Na een rustpauze 
moeten we terug de gewone weg op tot het 
kuuroord Epinal waar we via een trekweg het 
Canal de l’Est volgen tot Charmes. Hier doen we 
opnieuw inkopen voor deze avond want in de 
chambre-d’hôtes van de boerderij in 
Loromontzey, een godvergeten gat, is er geen 
avondeten voorzien. Tijdens het nemen van 
enkele foto’s op de binnenkoer springt de hond 
des huizes Willy op de rug. Het was speels 
bedoeld, maar de klauwen staan erin. Gelukkig 
zonder veel erg. Op dat ogenblik waren de 
baasjes niet thuis bijgevolg… ‘s Nachts trekt een 
zwaar onweer over de regio en zorgt voor klank 
en lichtspel.  
 
Zondag 20 juli. ’s Anderendaags waren de 
klauwsporen zo goed als verdwenen en konden 
we onze terugtocht verder zetten onder een zwaar 
bewolkte lucht. Het gaat opnieuw langs het Canal 
de l’Est en de boorden van de Moezel tot in Toul 
waar een imposante Kathedraal staat. Vele 
toerfietsers kruisen ons pad op deze rustige 
wegen door de Côtes de Toul. De flanken van 
deze hellingen liggen bezaait met wijngaarden die 
door schuchtere zonnestralen gestreeld worden. 
Even voorbij Aprémont-la-Forêt trekken we de 
remmen dicht bij een fruitkraam en proeven we 
de sappige kersen. Op dat moment hebben we 
windvoordeel en daar de afstand “maar“ 108 km 
bedraagt vandaag maken we nog een tussenstop 
om te genieten van een grote kop koffie met nog 
wat erbij. Rond 16.00 uur melden we ons aan in 
de chambre-d’hôtes van St.Maurice-sous-les-
Côtes. We worden ontvangen door madame 
Andrée, een kranige dame van 80 lentes. We 
proeven er van een lekker aperitief gemaakt uit 
extracten van de mirabel vrucht. Een lekker maal 
en dito dessert word ons voorgeschoteld. 
 
Maandag 21 juli. Vandaag is het de nationale 
feestdag van ons land. Het is bewolkt, de 
heuveltoppen liggen verscholen in de mist en de 
wind staat nu  schuin links. Na amper 6 km gaan 
de hemelsluizen open en moeten we voor het 
eerst op deze tocht de regenkledij aantrekken. We 
maken een eerste korte fotohalte in Etain terwijl 
het droger wordt. We doen verder over de wegen 
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die golven als een tobogan en gaan in Maucourt-
sur-Orne opzoek naar voedsel. Hier is niets te 
vinden behalve een monument ter ere van André 
Maginot, de latere bedenker van de Maginot-
linie. Pas in Damvillers vinden we het nodige bij 
een bakker. Na een rustpauze op het statige 
pleintje gaat het verder via Jametz, Montmédy en 
Avioth. In dit bedevaartsoord leggen we de 
basiliek gebouwd in 1250 op de gevoelige plaat 
vast. 

Zo naderen we de Belgische grens in Limes nabij 
Orval. Foto – en trappisthalte aan de abdij en 
daarna bergopwaarts naar Florenville en verder 
richting Bertrix. We bereiken de gîte de Wallonie 
in Gribomont onder licht gedruppel waar madame 
Englebert ons verwelkomt. Ze kookt voor ons 
maar is zinnens tegen het einde van dit jaar te 
stoppen met de zaak. Ze wordt dan …88 jaar!  
 
Dinsdag 22 juli. Na een rustige nacht en een 
stevig ontbijt in een heel stille omgeving zetten 
we onze tocht verder. In een uitvallende mist 
doorkruisen we Bertrix. Er zit speling op de 
achteras van Albert zijn fiets maar verkiest verder 
te rijden. Via de N95, de vroegere terugweg van 
het brevet Namen – Bouillon – Namen bereiken 
we de bedevaartsplaats Beauraing. Na de eet – en 
drinkstop breekt de zon door de wolken en dat 
blijft zo voor de hele dag. Na een laatste helling 
gaat het nu goed in dalende lijn naar de 
Maasvallei. Tijdens de passage door Dinant 
bemerken we de viering van 200 jaar Adolf Sax 
de uitvinder van de saxofoon. In Yvoir nabij het 
riviertje de Bocq lassen we nog een stop in. In 
1975 had hier het memorabele WK op de weg 
plaats waarin de Belgen, met een in de conditie 
van zijn leven verkerende Roger De Vlaminck, 
niet konden verliezen maar toch ingeblikt werden 
door een geslepen Hennie Kuiper. Vanaf 
Profondeville volgen we langsheen de Maas de 

RAVeL tot in Namen. Hier besluiten we om eerst 
nog de citadel te beklimmen langs de Route 
Merveilleuse. Met de zon als bondgenoot levert 
dit prachtige plaatjes op. Bij terugkomst genieten 
we in de jeugdherberg van een barbecue maar 
deze kent weinig succes bij de overige gasten.  

 
 
Woensdag 23 juli. Onze nachtrust wordt 
verstoord doordat er nog een kerel de kamer 
binnenkomt om 4.30 uur ’s nachts. Na ontbijt  
samen op de foto met de olijke receptioniste uit 
Gembloux. Onder een milde zon en met 
windvoordeel fietsen we via het centrum van 
Namen richting Nijvel. Onderweg maken we nog 
enkele fotopauzes bij de monumenten gelegen 
aan het kruispunt van Les Quatre Bras te 
Genappe. Alles is opgekuist in het vooruitzicht 
van de herdenking van “200 jaar Slag om 
Waterloo“ die volgend jaar plaats heeft. Met nog 
steeds de wind in de rug bereiken we Nijvel met 
een gerenoveerd centrum waar de St. 
Gertrudiskerk centraal staat. Na deze stop bollen 
we via Itter en Tubeke naar Pepingen. Het is nu 
heel warm geworden maar we kunnen in zaal 
Limbourg bij Pelagie (87 jaar) onze drinkbussen 
vullen. Aan het kruispunt te Leerbeek scheiden 
onze wegen. Albert fietst via Asse en 
Dendermonde huiswaarts en Willy doet dit via 
Ninove, Heldergem en Oordegem. Een geslaagde 
permanente rit naar Gerardmer met een retour-
ticket is voorbij,…de goede herinneringen 
blijven. 
                                  Groeten van Albert en Willy 
 
Voetnoten: 

1. Noot van de redactie: RAVeL = Réseau 
Autonomes des Voies Lentes.  Dit is een 
Waals programma om autonome paden 
voor langzaam verkeer ter beschikking te 
stellen, voornamelijk bestaande uit oude 
spoorwegzate’s en rivierdijken. 
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