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Te fiets!
Franse Ardennen

Waar ooit ridders met veel zwaardgekletter tegen draken of elkaar vochten, 
wordt nu trappend gebruik gemaakt van de Franse Ardennen. Te fiets! 
Tussen kastelen, abdijen en kerken, met de Maas als kloppend hart.
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‘Santé!’ Klinkend kletst Kees zijn glas wit-
bier tegen het mijne. Mijn fietsvriend en  
ik zitten op het terras van De Stadsgenoot, 

een café in Utrecht. Hier, midden in de stad 
maar ver weg van alle drukte, doet de Breed-

straat bij het vallen van de avond Frans aan. 
Platanen wiegen op een lichte lentebries, op het 

pleintje spelen kinderen petanque. 
Maar daarvoor zijn we hier niet. Fietsen willen we, alleen weten 
we nog niet waar. Als we de voorwaarden op een rijtje zetten 
(mooi & niet te ver, want we hebben maar een paar dagen) krijgen 
we de gouden tip zomaar in onze schoot geworpen. Aan het tafel-
tje naast ons evalueren drie vriendinnen hun fietsvakantie in de 
Franse Ardennen. Ze zijn net terug, vangen we op, en bij het  
horen van de kreet Trans-Ardennes spitsen we onze oren.

La Meuse à vélo
‘83 Kilometer lang’, horen we een van de jongedames met enig  
gevoel voor dramatiek zeggen. Van Givet aan de Belgische grens 
tot aan Charleville-Mézières, waar de Maas Meuse heet, voert een 
voormalig jaagpad dat nu Voie Verte Trans-Ardennes heet. Langs  
onder meer Fort de Charlemont, uit de 16de eeuw, en dankzij  
Lodewijk XIV omgetoverd tot een indrukwekkend verdedigings-

•  Vestingwerkenroute,  
140 km – Sportieve  
geschiedenisles door het 
Maasdal en over het  
Plateau van Rocroi. Een 
fietstocht door de tijd, van 
Romeinse  vestingen tot 
forten uit de 20ste eeuw.

•  Legendenroute van Maas 
en Semoy, 65 km – In het 
hart van het Ardennen-
massief ligt de Semoy- 
vallei. Hier doolden de 
ridders, jonkvrouwenen 
tovenaars rond. Hun  
verhalen zijn eindeloos.

•  Rimbaud & Verlaine- 
route, 150 km – Poëtische 
 pelgrimsroute die de twee 
grote Franse schrijvers 
volgt via o.m. Charleville, 
Rethel, Coulommes en  
Roche.  

•  Bossen-, meren- & abdij-
enroute, 260 km  –Wat je 
op deze route allemaal 
 tegenkomt zal geen  
verrassing meer zijn, 
maar dat maakt de  
landelijke vergezichten 
niet minder mooi.

•  Vestingkerkenroute,  
150 km – Het scheelt maar 
één  letter en 10 kilometer 
met de eerstgenoemde 
route, maar deze tocht 
voert je langs versterkte 
kerken en abdijen.

•  Porcien-route, 110 km – 
Van de heuvels van de 
Haut-Porcien tot de krijt-
vlakte van Champagne. 
Door  landelijk gebied, 
waar vakwerkboerderijen 
het heuvel- en weideland 
aangenaam doorbreken.
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bolwerk. Én langs de kapittelkerk van Vireux-Molhaine, één 
van de mooiste in de Ardennen. Én langs Monthermé, waar de 
Meuse de schoonheid van het meanderen tot in de perfectie 
uitvoert. ‘Vorig jaar op de Fiets- & Wandelbeurs is de Trans- 
Ardennes uitgeroepen tot Fietsroute van het Jaar, wist je dat?’
Hier willen we meer van weten. We schuiven aan, vijf bier 
b estellend. De spreekster, die in één klap haar gehoor ziet 
 verdubbelen en weer een vol glas voor zich heeft staan,  
reageert enthousiast. ‘Wat willen jullie weten?’, vraagt ze ons, 
maar voordat we antwoord kunnen geven steekt ze alweer van 
wal. ‘Qua fietsen zijn de Ardennen te vergelijken met Zuid-
Limburg, of de Voerstreek in België. Veel bos, heuvelachtig, 
dus uitdagend en afwisselend. Onderweg kom je een karren-
vracht aan abdijen, meren en kastelen tegen. Daarvoor zijn  
ook aparte routes uitgestippeld (zie kader pagina 69, red.) die 
je zowel op de fiets als met de auto kunt afleggen.’
‘En dan de Maas: totaal anders dan bij ons’, vult haar linker 
buurvrouw aan. ‘Geen joekels van vrachtschepen volgeladen 
met kolen of containers die puffend voorbij komen, maar  
fluistervaart. Vanaf het achterdek, wijntje in de hand, knikken 
schippers je vriendelijk toe.’

600 kilometer aan paden
Elkaar vrolijk afwisselend vertellen de vriendinnen verder.  
‘Die bossen en heuvels lenen zich natuurlijk ook uitstekend 
voor mountainbiken. Wij hadden geen bikes bij ons, maar dat 
bleek geen probleem. In het hele gebied zijn fietsverhuurders 
zodat we een dagje op mountainbikes konden overstappen én 
onze wegfiets veilig konden stallen. Maar één dag is dan  
eigenlijk te weinig. Er zijn 22 circuits uitgezet, in totaal 600  
kilometer aan paden en routes, verdeeld in vier moeilijkheids-
graden, afhankelijk van de hoogteverschillen en de  
afstanden.’ 
‘Maar zijn het wel een beetje goede bikes, die huurfietsen?’, 
 informeert Kees. ‘Waar je op moet letten,’ zegt vriendin  
nummer drie, die zich tot nu toe wat op de achtergrond had 
verscholen, ‘is of zo’n verhuurder is aangesloten zijn bij Les  
Ardennes á Vélo. Een kwaliteitslabel. Dan weet je zeker dat  
het materiaal goed is.’
De avond loopt op z’n eind en het trio moet er vandoor. ‘De 
Franse Ardennen worden nog wel eens vergeten’, verzucht  
de eerste spreekster tijdens het afrekenen. ‘Maar steden als 
Charleville-Mézières en Sedan zijn dik de moeite waard. Qua 
kunst, architectuur en historie. De dichter Rimbaud komt uit 
Charleville, en dat zie je overal terug: standbeeld,  museum en, 
jawel, ook een route. En de burcht van Sedan is het grootste 
vestingkasteel van Europa. Ontelbare gangen, wallen, muren 
en grachten, alles in akelig goede staat. Er is een hotel ín het 
kasteel en in juli en augustus zijn er dagelijks riddertoernooien. 
En stoere ridders, daar houden wij wel van.’

Volg de Maas
‘Nog twee pluspuntjes van het gebied’, besluit haar buurvrouw, 
voordat de drie de nacht induiken, ‘ten eerste: het ligt dichtbij. 
Vanaf Utrecht is het vier uur rijden, vanaf Maastricht twee  
en een half. Je bent er zo. Wij zijn hebben de heenweg zelfs 
helemaal gefietst. Gewoon de Maas volgen, dan kom je er van-
zelf. Het Belgische fietsnetwerk RAVEL sluit goed aan op de 
Franse routes langs de rivier. Maar ook met de trein kun je er 
makkelijk komen, Charleville-Mézières heeft een station waar 
de TGV stopt.’
‘En ten tweede?’, vraagt Kees
‘Uitstekend bier!’
Beduusd blijven we achter op het terras, tollend van alle info. 
Naar huis lopend, knikken we elkaar instemmend toe.  
Wij weten waar we heen gaan. •


