
         lubbeek,Kemmel, 16/6/2013 

400 km dwarsliggen! 

 

We hebben ons landje nu echt helemaal gezien zoals het is.  

Plat in het noorden, vals plat in het midden, helemaal geaccidenteerd in het zuiden. 

Zon, wind vanachter, opzij en op kop, en natuurlijk regen. 

Grote wegen die in het noorden vaak druk zijn, in het zuiden helemaal niet. En veel kleine wegen, 

waar we lekker naast mekaar kunnen fietsen.  

Fietspaden in allerlei vormen, breedtes en verhardingen: daar is men in België toch echt wel creatief 

in! Van sommige vraag je je af: moet ik daar nu echt op? 

De provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant zijn in hoofdzaak dichtgebouwd, al rijden we door 

enkele mooie stukjes. Het begint héél goed: langs de rivier 'Mark', die zich een bedding kronkelt 

door mooie natuur- en landbouwgebieden. Zálig om te beginnen! En op het eind van onze eerste 

dag bekoort het Hageland ons met de eerste echte hellingen van de tocht: Meesberg en Chartreuse. 

Daar staat ook   Peter te wachten. Hij woont bij Leuven en komt hier zelf vaak fietsen. Hij rijdt een 

eindje met ons mee, tot aan de abdij van Vlierbeek. Daar nemen we de tijd voor een terrasje. Als we 

de wereld op een stokje voorbijgereden zijn in Lovenjoel, fietsen we door Bierbeek. En dat had 

ik(bart) echt niet durven dromen, we rijden voorbij het tuinbouwbedrijf van één van mijn sponsors. 

Jen baat hier een CSA (community supported agriculture) bedrijfje uit: zij kweekt groenten en fruit 

en heeft een contract met zo'n 150 gezinnen uit de buurt, die een jaar lang al hun groenten uit haar 

tuin mogen komen halen. Ze moeten ze dus zelf oogsten. Alles is vooraf betaald en de klanten delen 

mee in alles: ze mogen mee bepalen wat er gekweekt wordt, maar moeten ook een beetje op hun 

honger blijven als een bepaalde teelt mislukt. Dat is de toekomst voor de landbouw!. Jen heeft niet 

zoveel tijd voor ons, want 's anderendaags is het open-tuin-dag bij haar en ze leidt een hele equipe 

die nog van alles aan het voorbereiden is. Als we willen vertrekken, zie ik dat mijn achterband plat 

is. En de buitenband is helemaal versleten. Ik neem het risico om toch nog een nieuwe binnenband 

te steken en rijd dan heel voorzichtig naar het eindpunt, een kleine 10 km verder. We zetten voet aan 

de grond in La Foresta, een voormalig klooster in Vaalbeek, aan de rand van Heverleebos. Prachtig 

gebouw, lange gangen, grote en hoge kerkbeuken, mooi park eromheen.  Die paters hebben hier iets 

prachtig neergepoot. Ik heb er wel geen enkele meer gezien. 

 

De ochtend van de tweede dag is het heen en weer wippen over de taalgrens: Vaalbeek (Vl) – 

Beauvechain (W) – Meldert en Hoegaarden (Vl) – Hélécine (W) en dan een duik naar het zuiden, 

naar Hoei toe. Die dag spreekt iedereen over die 'Muur van Hoei': met verlangen, vrees. Cijfers 

worden bovengehaald: 17 % gemiddeld klimpercentage, 1250 m lang, zoveel bochten met telkens 

een kapelletje, ... Nog vóór we de Maas overgestoken zijn, gaat het al heel steil omhoog. “Is dit 'm 

nu?” Dat kan niet, want er staat niets op de tarmac geverfd: geen “Phil”, geen “Huy”. Maar toch 

zeer pittig. Een voorgerecht dus. Voor de zekerheid toch nog even gevraagd: nee, we moeten eerst 

“passer le pont” en dan komt het echte werk. Hoei is een drukke stad. Aan de eerste lichten voorbij 

de brug leidt onze GPS ons links en daar begint de weg al op te lopen. Omdat het koud is die 

ochtend, heb ik de hele tijd met mijn fleece gereden. Die moet nu toch wel onder de rekker, want 

een muur van Hoei rijdt je op met ontblote armen en het groenwitte truitje van Dwars door België 

duidelijk zichtbaar voor iedereen. H.P. rijdt me voorbij vanaf de eerste meters, met een vaart 

waarvan ik denk, die zien we niet meer terug voor we boven zijn. Maar in de eerste of tweede bocht 

moet hij voet aan de grond zetten. Materiaalpech, denk ik. Achteraf blijkt dat het een persoonlijke 

misrekening was. Jaja, zo'n helling benader je best met respect! De cijfers laat ik voor wat ze zijn. 

Mijn gevoel zegt: dit is even steil als de Kemmelberg, wel veel langer, maar zonder kasseien. Beide 

hellingen zijn te duchten hindernissen. Dat Broederlijk Delen volgend jaar maar eens een Dwars 

door België organizeert, loodrecht op deze. Van De Panne naar Krewinkel. Dan kunnen we de 

Kemmelberg, de Koppenberg, de muur van Hoei en La Redoute meepikken. 

Boven op die Muur staat warempel een kerk! Nooit gezien op de beelden van de Waalse Pijl. En het 

is er heel rustig. We willen iets warms drinken in een warme omgeving. Maar het enige café-



restaurant dat we zien is al volgeboekt binnen, “vous pouvez rester sur la terrasse”. Dan maar de 

fleece weer aantrekken en een warme “soupe tomate de la maison” met 3 sneden brood bestellen. 

Dat doet wel deugd, ook al omdat we er lang moeten op wachten. Dat moet de bende van Hautekiet 

nog langer doen, zij hebben aan de tafel naast ons een hele maaltijd besteld. Een klein halfuurtje 

later springen wij weer de fiets op, om de Condroz te veroveren. Onbekend terrein, maar flink 

golvend, de pre-Ardennen eigenlijk. De bevoorrading in Ohey is wel bij Hall Omnisport, jammer 

genoeg niet erin, want 't is nog altijd flink koud. Snel snel wat boterhammen naar binnen werken, 

want ik vrees anders een 'fringale'. De volgende bekende plek is Ciney. Dat stadje ken ik al van in 

mijn kindertijd, toen onze( groot)nonkel Urbain regelmatig naar hier kwam om “magere beesten” te 

kopen, om ze vet te mesten in de vette weiden van de Polders. Even verder ken ik de streek een 

beetje, een collega van mij woont daar. Ik heb vooraf aan Koen Viaene van Camino Loco de 

gedetailleerde kaart opgevraagd. En warempel, als we Ychippe naderen, zie ik al de bomen staan. 

Het is inmiddels vier uur, net op tijd voor een koffie. Als we aanbellen, wordt er niet onmiddellijk 

geopend. Maar mijn wens gaat toch in vervulling en Guy Lemaire, die waarschijnlijk net ontwaakt 

is uit zijn zondagnamiddagdutje, staat in de deuropening. “Ik kon toch niet voorbijrijden zonder 

even binnen te wippen”, zeg ik een beetje verontschuldigend. Maar we zijn verschrikkelijk welkom, 

vooral voor de ontzettend speelse Weimaraner van enkele weken oud. De koffie komt er en loopt 

zalig binnen. Na een dik halfuur en veel uitwisseling over onze 'pépinière' en het voorbije 

verkoopsseizoen, zijn we goed opgewarmd om de tocht voort te zetten. Er resten ons nog een 20-25 

km tot Han-sur-Lesse. Van  zodra we weer goed en wel op de fiets zitten, begint het te druppelen. In 

Chevetogne zelfs zo erg dat we onze regenjas aantrekken. Goeie beslissing, want die laatste 20 km 

zijn echt goed nat. Dat is de keerzijde van de keuze voor dat leuke bezoek. Maar  de grotten van 

Han bieden ons een zeer comfortabele slaapplaats en een driegangenmaaltijd. Het is zondagavond 

en in dit leuke en zo bekende groot Ardennendorp valt het leven helemaal stil. We doen nog een 

stevige babbel en slapen met het raam wijdopen. Annie moet ons jammer genoeg verlaten, 

plichtsbewust als ze is: maandag de laatste lesdag geven vóór de examens.  

Op de derde dag is de rit wel korter, 120 km, maar er dienen 2000 hoogtemeters overwonnen te 

worden. Op tijd vertrekken is de boodschap. Ik start alleen en geniet er erg van om helemaal mijn 

eigen tempo te zoeken en aan te houden. We rijden nu echt in de Ardennen. In het begin heel veel 

bos. Het is weer niet al te warm. Toch neem ik op het juiste moment de beslissing om mijn fleece 

uit te trekken: aan de Lomme in Mirwart, net voor de klim uit de vallei. Echt wel een stevige, hoor. 

Mijn derde dag fietsen is, zoals traditioneel, mijn beste. Ik kom overal goed boven. Op die eerste 

klim wordt er achter mij nogal gezigzagd, hoor ik achteraf. Ik rijd samen met verschillende 

groepjes, maar ook veel alleen. Het is een rijkdom om die keuzevrijheid te kunnen nemen. Dat 

brengt bijzondere ontmoetingen met zich mee: langs een kronkelend tarmacbaantje tussen hoog gras 

zie ik plots 15 m vóór mij een vos op de weg, die onmiddellijk wegschiet tussen de grashalmen. Ik 

zie hem niet meer en kan zelfs zijn spoor niet volgen tussen de wegbuigende halmen: hij doet zijn 

reputatie alle eer aan. Op het einde van de rit, net vóór Torgny, houd ik nog even halt om te genieten 

van de natuur: ik hoor mijn eerste nachtegaal dit jaar. Die dorpjes in de Ardennen zijn soms om te 

stelen. Ik onthoud vooral Smuid: heel klein, kloeke kerk in donkergrijze stenen, bijna geen mensen 

te zien. Even verder ligt Libin, een onaantrekkelijk straatdorp. En na een lange afdaling door de 

bossen kwamen we langs de prachtige abdij van Orval gereden. Vanaf hier verandert het landschap: 

we zitten in de Gaume. Korte, steile klimmetjes wisselen af met langzame en lange afdalingen: de 

gekende cuesta's. En het landschap wordt lieflijker, zachter: meer weiden, hagen, houtkanten dan in 

de bosrijke Ardennen. In Torgny is het echt gezellig op het terras van het enige restaurant. We zitten 

alweer tussen voor ons nieuwe mensen, en naar goede Vlaamse gewoonte, is het elk om beurt 

tracteren. Orval en Chimay vloeien rijkelijk, maar worden in toom gehouden door een stevige koffie 

tussendoor. Het laatste avondmaal nemen we om 16.30. Pas om 20.30 stappen wij, en  de bus op om 

terug te rijden naar Meerseldreef. Daar zijn we om middernacht, vroeger dan voorzien. Daarom 

nemen  we  de beslissing om nog door te rijden naar huis. Om 2.30 rollen we bed in, de wekker 

staat op 7.30 ... 

 



Het team van Broederlijk Delen 

... heeft ons echt wel in de watten gelegd. Alles was goed georganiseerd: de bevoorrading, de 

aankomst elke dag (met triomfgezang), de overnachtingen, avondmaal en ontbijt, de bus terug naar 

de startplaats, de tocht in zijn geheel en het doel waarvoor we fietsen. We werden bedankt en 

geprezen voor onze prestatie, er werd geluisterd naar onze opmerkingen, hun enthousiasme en 

positieve ingesteldheid viel ook op. We voelden ons geen nummer, maar wisten ons gezien en 

gehoord als Bart en Geert Het is heerlijk om met zo'n omkadering te mogen fietsen. 

 

De fietsorganizatie 'Camino Loco' 

Die mannen en vrouwen hebben hun naam alle eer aangedaan: ze zijn echt wel gek, maar dan in de 

goeie zin! Toen ik zaterdagavond daar kwam aangereden met een kapotte buitenband, kon ik een 

nieuwe kopen en Koen heeft hem er meteen nog opgelegd ook, ja met de blote handen! Wij 

gebruiken daar lepeltjes of vorkjes (al naargelang de provincie) voor, maar die waren niet 

voorhanden. Dus maar met verstand en spierkracht. Nog een exploot: bijmij( Geert) brak in het 

begin van de tweede dag mijn zadel af, in Hoegaarden. De pechdienst van Camino Loco kwam me 

ophalen en heeft mijn zadel hersteld in de herstelplaats in de buurt van Tienen. Daarna werd ik met 

de auto weer op het parkoers gezet, net vóór de muur van Hoei. 

Wonderlijk ook hoe zo'n GPS, als hij goed werkt, je feilloos de weg wijst. Maar het is nog altijd de 

mens die hem instelt. Daar is het een beetje fout gelopen bij ons: de tweede dag zaten we op 

hetzelfde parcours als de eerste. En de laatste dag alleen maar slechte batterijen, ook na 2 

vervangingen.  

 

 De groep fietsers 

... was werkelijk een allegaartje: van jong tot oud, uit alle Vlaamse provincies, vrouwen en mannen, 

de ene al meer geoefend dan de andere.  We hebben ons ingespannen om sommigen beter te leren 

kennen en dat maakte het geheel nog boeiender. Bij velen hebben we echt wel de ruimere motivatie 

gevoeld: niet alleen fietsen om te fietsen, maar ook het doel van de tocht, nl. solidariteit met een 

project in de derde wereld. De hulpvaardigheid onder elkaar en het samenhorigheidsgevoel  vielen 

ook op. Als je onderweg stilstaat, informeren de voorbijrijdende fietsers of alles ok is. De laatste 

dag, wanneer de batterijen van mijn GPS het laten afweten, krijg ik de reservebatterijtjes van Bert. 

Katrien, die na de eerste dag besluit om niet verder te fietsen, blijft de groep volgen om te 

supporteren. 

 

De sponsoring 

... liep  vlot. Velen reageerden met een mooi bedrag na onze eerste mailingronde naar familie, 

vrienden en nabije kennissen. Er is ook wel  een netwerk dat voeling heeft met de derde wereld. In 

tweede instantie hebben we ook  meer professionele relaties aangesproken (via mail). En ook daar 

is, een beetje tot onze verrassing, een mooie respons op gekomen. De drie artikels in de krant 

(lokale bladzijden) hebben zogoed als niets opgeleverd. Ja, wel wat mondelinge reacties, maar geen 

klinkende munt. We hebben het gevoel dat de meerderheid van de mensen niet snel in actie komt 

voor iets wat zich ver van hun bed afspeelt. 

Broederlijk Delen lijkt ook heel tevreden met het resultaat. Alhoewel ze hiervoor veel hebben 

moeten doen. Besteed ze goed, beste Gertjan en co. 

 

Dit was een heel boeiende, avontuurlijke, rijke ervaring. We hebben er  intens naartoe geleefd: 

sponsoring zoeken,  fietsen op punt stellen (met dank aan Dominique en Francine van fietsen 

Durpi!), de conditie op peil brengen  en dat heeft ons ook enkele mooie tochten en ontmoetingen 

opgebracht, waaronder één bijzondere. In deze wereld waarin individualisme toeneemt, is er nog 

solidariteit is. Dat geeft hoop. Volgend jaar opnieuw? 

Bart en Geert 


