
Deel 1: Van Landgraaf naar La Rochelle, Frankrijk

Drie november: De laatste periodieke keuring bij de dokter, ook deze tot tevredenheid, dus konden 
we na dik twee maanden 'huisarrest' eindelijk weer op reis.
Woensdagmorgen 4 november vroeg uit de veren en aan het werk om het voertuig te beladen en
de fietsen op het rek te zetten. Toch een behoorlijke klus want voor een weg-van-huis-periode van
misschien wel 5 maanden heeft een mens wel wat spullen nodig.
Nog even een knuffel voor onze zieke buurvrouw en om 10,00 uur werd er koers gezet richting West-
Zuid-West,  naar  een  camperplek  in  België.  Rijdend  op  de  navigatie  bereikten  we  het  beoogde
plaatsje maar daar leidde de navigatie ons naar enge, smalle weggetjes en dat vinden we niet prettig.
Dan maar  naar  Tournai of,  in  het  Vlaams  Doornik waar  we  de grote  gratis  camperplaats-met-
saniservice makkelijk vonden. Eerste etappe was dus 234 km., 90 meer dan aanvankelijk gepland.
Na  wat  motregen  onderweg  werd  het  toch  nog  aardig  weer  dus  een  kuier  van  5  km door  het
historische centrum van Tournai.

CP Tournai

Jammer dat veel van de mooie gebouwen een verwaarloosde indruk maken, bovendien werd er her
en der aan straten gewerkt, dat maakte het stadsbeeld ook niet mooier. 
Maar.....: Toch wel de moeite waard.
We hadden geluk want toen we net terug in de camper waren begon het pittig te regenen. 
De bui was gelukkig vrij snel over.
Donderdag 5 november. Prima geslapen en, mede omdat we Tournai al eerder bezochten, gingen
we weer op pad. Op papier een plek uitgezocht op zo'n 90 km rijden maar die viel tegen. Nog vroeg
op de dag, dan twijfel je niet lang en gaat op zoek naar een andere plaats. We prikten Le Tréport
aan de kust, benoorden Dieppe, want het was alweer lang geleden dat we de zee hadden gezien. 
Onderweg kochten we bij een Intermarché diesel.  
Door het aardig landschap van Picardie, we zaten al in Frankrijk, bereikten we de kust en de CP van
Le Tréport, volgens de boeken gratis maar nu verlangde men € 9,50 om hutjemutje op elkaar te
staan. Nee dus! Vlakbij de CP op een parkeerstrook langs de weg geparkeerd en langswandelende
politieagenten deden niet moeilijk. Na een kop koffie aan de wandel, richting stadje en kust. Zéér de
moeite waard! 
In het stadje was het smullen vanwege de leuke gevels en huisjes en het haventje met sluizen waar
de bootjes vanwege laagwater een beetje zielig op het droge lagen. 

CP Le Tréport Zielige bootjes op het droge.......

Al wandelend kwamen we bij de kust waar we de eerste steile krijtrotsen zagen. 



Door deze krijtrotsen ging een kabeltreintje naar boven, leuk om te zien. Ook zagen we een mooie
klassieke carousel en de lange boulevard nodigde uit. Wat zal het hier in de zomer gezellig druk zijn.
Nu was het eenstille boel, maar dat verschijnsel kennen we van eerdere overwinteringen. Het weer
was wat wisselvallig maar we hadden geluk: Tijdens de lange wandeling hielden we het vrijwel droog.

Vrijdag 6 november: Fécamp werd de volgende kustplaats. Het vinden van de CP was even lastig:
De aangegeven plaatsen waren tegen een gebouw en dwars op een vrij drukke straat, bovendien
qua  lengte  wat  krap  bemeten.  We  reden  maar  een  stukje  door,  negeerden  een  op  de  weg
geschilderd 'verboden voor campers'-symbool en ontdekte een parkeerhaven naast een grindplaat
waar diverse campers stonden. We stonden nog maar net of  de gendarmes kwamen voorbij  en
keken niet eens naar de campers. We keken uit over een grote jachthaven en een vrij kleine haven
waar  een  behoorlijk  groot  zeevrachtschip  uit  Noorwegen  ontdaan  werd  vanzijn  vracht.  Diverse
sluizen en loopbruggen maakten het tot een boeiende omgeving. 
Natuurlijk moest er gewandeld worden, eerst richting zee. Toen we ver genoeg van de camper waren
begon het stevig te regenen, zodat we door en door nat bij de camper terugkeerden. Hier werd van
kledig gewisseld, tot en met het ondergoed was alles nat. We wisten nu ook dat de regenjacks niet
deden wat het etiket beloofde.........
Okee, nog maar een kan koffie weggewerkt en toen werd het toch droog. Nu wandelden we de stad
in, een leuke wandeling door een aardige stad. Ook nog even over de kermis en toch nog maar even
naar de kust om de witte krijtrotsen te aanschouwen.



Zaterdag 7 november: Le Riviere Saint-Saveur nabij Honfleur en Pont de Normandie.
Met deze bestemming werd de navi gevoed waarbij we vergaten 'vermijd tolwegen' uit te vinken.
Daardoor werd van een hemelsbrede afstand van ongeveer 35 km een rit van 108,8 km.
In La Riviere ligt  een prachtige camperplaats.  Alléén is deze om onverklaarbare reden 'swinters
gesloten. Niet dat dan de richtingborden aangepast worden, nee, gewoon een paar grote keien op de
inrit en een A-4tje in plastichoesje opgehangen. Maar we hadden geluk! Er kwam een jogger voorbij
en dat bleek een Nederlander te zijn die in dat dorpje woonde. Hij gaf ons een tip waar we een
gedoogplaats konden vinden en kwam daar nog even langs om een een babbeltje te maken, blij dat
hij weer even Nederlands kon praten. De aardige man werkte als bootvrachtverkeersregelaar in de
haven van Le Havre. 
Op 500 meter lag een Aldi dus gingen we wandelend proviand aanvullen. Vlak bij de camper lagen
sportvelden, een speeltuin en een park waar we doorwandelden, ook het kleinschalige dorpje werd
doorkruist. We hadden graag een wandeling gemaakt naar de indrukwekkende Pont de Normandie,
de zeer hoge en lange brug over de Seine. Helaas konden we geen veilige wandelroute vinden en
lopen langs een trottoirloze weg trok ons niet aan.
We hielden het de hele dag droog.

. .

De 'Gedoogplaats' Leuke dorpskroeg

Zondag 8 november.  Alweer vrij vroeg op weg om via mooie landelijke binnen wegen en weggetjes
uiteindelijk  op  een  tolvrije  autoweg  te  belanden.  We  genoten  van  een  brunch  op  een  royaal
aangelegde 'Aire', een parkeerplaats langs de snelweg. Na 168 km arriveerden we in  Avranches
waar we meteen maar gingen tanken bij de Carrefour. Betaling via bankpas en automaat.



De CP ligt wat verscholen maar is redelijk goed bewegwijzerd. Men moet wel levelers (oprijblokken)
bij zich hebben om niet uit bed te rollen....... Er is een sanizuil aanwezig, geen stroomaansluiting.
Een groot gebouwencomplex hindert het uitzicht op de Bay de Mont St. Michel. Om van dit uizicht
te genieten moet men naar het nabijgelegen grote en mooie park. En jawel, ondanks dat het vrij heiïg
was konden we de baai overzien en zagen we in de verte het beroemde Mont St. Michel.
De stad heeft een breed aanbod van mooie, historische gebouwen en een interessante winkelstraat.

Uitzicht over de baai met in de verte Mont St. Michel De burcht  waarin een museum gevestigd is.

. .

Apart beeld met op de achtergrond de
karthedraal.

Links een giga-grote segoya-den

Voor  maandag, 9 november hadden we als standplaats  Cesson,  vlakbij  de grote stad  Rennes
uitgezocht. Mooie CP, gelegen aan een uitgestrekt parkgebied met waterpartijen. Er is een sani-zuil,
al is het nogal prijzig: € 2,30 voor 55 minuten stroom en water pakken en cassette naspoelen nog
eens dit bedrag hebben wij eruit begrepen. Betaling met een bankpas. Dit soort zuilen zijn we vaak
tegengekomen in Frankrijk.
We besloten de fietsen maar eens van het rek te halen en te ontdoen van stof en drek. Op onze
aluminium rossen gingen we naar het zeer uitgebreide winkelgebied, o.a. op zoek naar een muis
voor de laptop want de Portugese muis had het begeven. Fred vond ook een 5 liter-verpakking wijn,
zak-in-doos met tapkraantje, perfect voor in de camper en de wijn blijft goed omdat er geen lucht
bijkomt. In de Carrefour, een winkelstad op zich, vingen we wifi zodat we weer even 'bij' waren qua
mail en Facebook.
Terug bij  de camper zag Els een loshangende kabel  onder de camper.  We hebben niet  kunnen
vaststellen waar deze ooit vastgezeten heeft want alle functies deden het......... Het kabeltje dus maar
solide opgebonden en afgeisoleerd. Daarna een flinke wandeling gemaakt door het parkgebied. 
Daar beleefden we iets eigenaardigs..........: 



Gedurende de bijna 3 uur durende wandeling zagen we alléén maar joggende, hollende mensen!
Slechts één normaal wandelend persoon kwamen we tegen!
In de namiddag verschenen er vrijwel alleen 60-plussers die in normaal wandeltempo door het park
gingen. Alsof het zo in de gemeenteverordening vastgelegd is!
Wat ons ook opgevallen is: Franse camperaars komen overwegend pas rond 18.00 uur of (veel)
later op een CP aan. Wij zijn meestal rond 9.00 uur al aan het rijden en komen liefst tussen 11.00 en
12.00 uur op de volgende standplaats aan. 
In de vroege avond kuierde Fred nog naar de Carrefour om nog even met zijn onlangs verworven
smartphone te spelen.........

' '

' '

Dinsdag 10 november hadden we een verplaatsing van 110 km voor de boeg. Helaas was het
nagenoeg de hele route nogal mistig zodat er weinig te genieten viel. Toen we in  Champtoceaux,
een klein plaatske oostelijk van Nantes, aankwamen was de mist grotendeels opgetrokken.
Het dorpje heeft een leuke camperplaats met alle service: sani, water, stroom en zelfs een toilet en
geheel gratis. 

. .
Dit alles vlakbij een grote kerk en een park waar dichtbij uitzichtpunten zijn over het dal van de Loire.
Bij aankomst zagen we sinds een paar dagen weer eens Nederlanders. Zij waren al langer onderweg
in Frankrijk en hadden al lang geen landgenoten gezien. Even bijbabbel dus voordat zij  hun reis
vervolgden. Wij gingen eerst maar aan de poets om de camper weer een beetje terug te brengen in
de oorspronkelijke kleur. Daarna brunch met lekker verse baguette en toen aan de wandel. 
Het werd een stevige wandeling waarbij we eerst afdaalden naar de oever van de Loire.



Hierbij passeerden we een entreepoort tot een groot privélandgoed. We volgden de Loire een stuk
stroomopwaarts om daarna via een stevige klauter terug te keren bij het uitgangspunt. 

De Loire met opvallend lage waterstand

Ooit was dit een tolpoort....

Vanwege de redelijk  pittige  wandeling  beloonden  we  onszelf  met  een  lekker  stuk  koek  van  de
nabijgelegen  bakkerij  annex patisserie.  Rond  18.00  uur  kregen  we  binnen  'n  kwartier  5  Franse
medecamperaars. Toen het donker was kwamen nog een paar snotneuzen een tijdje 'campertjes
pesten'. Na een kwartiertje sloten ze het af door onze camper met een tot waterbommetje gemaakte
hondendrollenzakje  te  bekogelen  en  lieten  zich  verder  niet  meer  horen  of  zien.  De  her  en  der
kapotgemaakte poepzakjes heeft Fred maar opgeruimd om te voorkomen dat men de camperaars
hierop aankijkt.
Woensdag, de elfde van de elfde.........  Na uitgebreide saniservice vertrokken we richting zuiden
om  weer eens in La Rochelle te gaan kijken. Hier waren we al eerder maar deze stad heeft wel wat
en ligt lekker in de route. Deze keer plaatsten we, na 173 km, de camper op de grote mixparking bij
de jachthaven in stadsdeel Les Minimes. Hier stonden opvallend veel campers, kennelijk vinden niet
alleen wij La Rochelle leuk.
Even een snelle brunch en toen aan de wandel, richting strandje en groot wandelpark. Natuurlijk
moesten wij weer een stuk over de drooggelegen rotszeebodem lopen, verbaasd kijkend naar de
meest wonderlijke structuren en breed aanbod van schelpen. Er was ook een bijzondere vuurtoren.
Het wandelpark werd aan de landzijde begrensd door talrijke residences en vakantiecomplexen.
Na deze wandeling namen we een tijdje pauze in ons 'huisje' om daarna een tweede wandeling te
maken, deze keer langs de enorm uitgestrekte jachthaven naar de oude historische haveningang bij
de stad. Mooi! Het was opvallend druk, we vermoedden dat Frankrijk een nationale feestdag had.



Een bijzondere vuurtoren......
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