Nomaden in Europa
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Voorwoord
Na de fantastische paasvakantie in New York lag er dit jaar nog een vakantie
in het verschiet. We zouden met de camper twee weken door Schotland trekken. Zouden, want dat kwam er niet van. Daags voor vertrek waren er rellen
in Engeland en zware regenval in Schotland. Op een “Floodchart” van de
overheid waren flinke rode gebieden te zien die aanduiden dat men beter niet
de weg op gaat. Dat advies volgen we ook op.
Op de donderdag voor vertrek besluiten we Schotland “te laten varen”. Niet
letterlijk natuurlijk, al zou dat met die overstromingen wel kunnen. De veertiendaagse verwachting voor Schotland is op dat moment dertien tot zeventien graden met negentig procent kans op regen. Drie maanden voorpret en
planning kan daarmee in één keer in de kast. Misschien volgend jaar.
Onze nieuwe
bestemming
wordt ZuidFrankrijk.
Bianca neigt
nog
naar
Toscane. Een
paar nieuwe
reisdoelen
worden dan
gesteld.
In
ieder geval
De Gorges
du Verdon
die we in
2005 bewust voorbij gegaan zijn wegens tijdgebrek. Ook Marseille, Cannes,
Monaco en Pisa staan op ons nieuwe lijstje. Maar goed, het is slechts een
lijstje, én we gaan met de camper, dus de daadwerkelijke route is nog onzeker. Dat is één van de voordelen van reizen met een camper; je kunt alle kanten op.
Een speciaal woord van dank aan mijn vriend en persoonlijke eindredacteur:
Fred van Laere. Zonder het redigeren van dit reisverhaal was het misschien
allemaal onbegrijpelijker geworden. Dit was niet het eerste reisverhaal; alle
reisverhalen op adewinkel.nl vallen onder zijn eindredactie.
3

13 aug : Het vertrek
Het vertrek begint eigenlijk al op vrijdag als we de camper gaan halen. In
minder dan een uur, krijgen we een korte cursus, over de verschillende functies van de camper en kunnen we thuis de rest van onze vakantiespullen er in
opbergen. Verrassend genoeg is er veel plaats in deze mooie camper. Om al
onze spulletjes te beschermen, slapen de kinderen in de camper. Bijkomend
voordeel is dat ze desgewenst kunnen blijven slapen. Achter in de camper
bevinden zich twee losse bedden, dat zal dus wel lukken.
We vertrekken om tien voor zes als de gehele buurt nog slaapt. Een eerste
probleempje duikt op als de automaat van de camper, een Hymer B674CL,
een piepend geluid geeft. Geen idee wat het probleem is, maar het lost zich
op als we de motor uitschakelen en weer opnieuw starten. Een tweede probleem is dat het harmonica-verduisteringsscherm aan de bestuurderszijde
niet op zijn plek blijft zitten. Ik vind een los rood pinnetje die het allemaal op
zijn plaats moet houden en kan het snel repareren. Daarna de Expresweg op.
Een gerammel van de afdekplaat van het fornuis zorgt er voor dat nu Ronny
in actie moet komen. Met een zachte doek is het aanzienlijk stiller. Maar op
de slechte Belgische wegen is er nog flink gekraak van diverse onderdelen
hoorbaar.
Op een paar uur staan we bijna in Luxemburg. Net ervoor nemen we een
afslag en halen bij een supermarkt brood en koeken. De koeken zijn vers, en
hoewel eigenlijk bedoeld voor na de middag, gaan ze nu al naar binnen. Belgen zijn echte koekenbakkers! Door naar Zuid-Frankrijk. Om de paar uur
stoppen we even voor een kop koffie, iets te eten en om te wisselen van bestuurder. Bianca’s vuurdoop in zo’n grote auto, en een automaat, gaat goed.
Ze was er bang voor, maar de snelwegen is zeker geen probleem.
Om half vier is het tijd om een rustplaats op te zoeken voor de nacht. Je zou
een camping op kunnen zoeken maar we kiezen er voor om een camper
plaats op te zoeken. CP heet dat in het vakjargon. We hebben zelf een camperboek gekocht maar in de camper liggen er ook een heleboel. In deze boeken staan verschillende camperplaatsen maar onze overnachtingsplek staat in
meerdere. In het kleine stadje Chalon-sur-Saône, tussen Dijon en Mâcon, ligt
een mooie camperplaats tussen de stad en de rivier de Saône. Voordat we
daar heen rijden proberen we eerst een supermarkt te bezoeken want morgen
is het zondag. Ook kijken we even wat prepaid internet gaat kosten want dat
lijkt me wel handig op deze onvoorbereide vakantie. “Verboden voor Noma4

den” staat er op een groot bord voor de grote supermarkt, inclusief een balk
op twee meter. Dan weten we meteen in welk hokje we de rest van de vakantie thuis horen. Met een illegale parkeeractie op een paar honderd meter (ook
nomaden hebben boodschappen nodig) komen we aan onze benodigdheden.
Internet is wat lastiger. En duur! Ik probeer me wel te behelpen met de gratis
Wifi die men onderweg aanbiedt.
Als we op de camperplaats aankomen zijn
er behalve twee CP’s
ook meerdere standplaatsen voor autobussen. Aangezien er
al een paar campers
staan parkeren we ook
op een busstrook.
Vijftig meter verder
ligt restaurant “Maison de Vin”, wat in
elk boek genoemd
wordt. Het is nu al
gesloten.
Op
de
naastgelegen parkeerplaats staan nog eens vier campers.
We lopen naar de opstapplaats voor de Navette, een gratis bus naar de stad.
“La Pouce” heet deze lijn. Als we meerijden, blijkt hoe dicht we tegen de
stad aan zitten. Het centrum ligt echt op loopafstand. We lopen er wat rond,
eten een ijsje, ons avondeten en vinden de eerste cache van onze vakantie.
Dat kon omdat we eerder in de stad een gratis Wifi hotspot hadden gevonden. Als we even later weer terugkeren, blijkt er achter “Maison de Vin’ een
zwembad te zijn; ideaal om even af te koelen en te misbruiken als doucheplaats. Het blijkt een kwartier voordat we er aan komen te zijn gesloten.
Jammer, dan maar wat opfrissen in de camper. Om de een of andere manier
hebben we de instelling voor de boiler niet goed begrepen en hebben we
alleen wat lauw water. Morgen nog maar eens naar zoeken. Langzaam aan
stromen er meer mede camperaars binnen. Nagenoeg allemaal Fransen. De
voorlaatste die arriveert is Marcel, een Fransman die ons vriendelijk begroet.
De rest van de camperaars is behoudender.
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‘s Avonds lopen we nog even door het stadspark. Een schitterend park met
een prachtige volière die in een dierentuin niet zou mis staan. Mensen zijn
aan het wandelen, kinderen spelen in het park en een paar kunstenaars proberen nieuwe truukjes uit op een spanband, gespannen tussen twee grote bomen. Om half elf is het donker en kunnen we ons opmaken voor onze eerste
nacht.

14 aug : Kilometers vreten naar de Gorges du Verdon
We zijn op tijd wakker. In de afgelopen nacht zijn er meer campers gearriveerd. Bianca is de halve nacht op geweest vanwege jongeren die van en naar
de stad liepen. Misschien niet zo’n goede plek. Wij staan ondertussen in een
groepje van acht campers, vijftig meter verder staan er nog eens acht. Ook
staan er een paar vrachtwagens. De reden daarvan komen we te weten als we
na het ontbijt wegrijden. Er staat een heuse zondagsmarkt. Het is dan net acht
uur. We gaan binnendoor verder om een bakker te vinden die op zondagochtend open is. Een paar kilometer naar het zuiden vinden we er één in een
dorpje richting Mâcon. Bij een Supermarché kunnen we goedkoop tanken
waarna we op de snelweg weer kilometers kunnen maken. Voor Lyon hebben we pech. De periferie staat vast en we laten ons door TomTom door de
stad leiden.
Net voor de middag stoppen we bij
een kademuur langs de Rhône. We
blijken bij een waterskiclub te staan.
De mannen zouden ook wel mogen
maar het koude water is niet uitnodigend. We kijken naar de geoefende
kunstenaars die het wel kunnen.
Daarna kunnen we weer aansluiten
op de A7 en nagenoeg tot Valence
kunnen we fileloos rijden. Bij Valence nemen we de Route National om
de drukke weg naar het zuiden deels
te vermijden. Vanaf Montélimar nemen we de A7 weer. Op een rustplaats voordat we de Péage op gaan horen we de “Cigale” weer sinds jaren.
Het irritante geluid hebben we al een paar jaar niet meer gehoord.
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We gaan eerst richting Marseille en gaan dan vanaf Aix-en-Provence weer
omhoog richting Manosque, alwaar we
weer tanken. Er kan
flink wat in, tachtig
liter, maar deze camper verstookt ook
flink wat. We verlaten
hierna de snelweg
weer en rijden binnendoor, door een
prachtig
landschap
naar
Moustier-SteMarie, net boven Lac
deSaint Croix. De
eerste drie campings
zijn vol maar drie
kilometer
verderop
hebben we nog keus uit drie plaatsen. Hier kunnen we alles weer in orde
brengen. De vuilwatertanks worden leeg gemaakt en de schoonwatertank
gevuld. Ook worden alle apparaten weer van stroom voorzien. In de avond
proberen we nog de schotel op te zetten maar vanwege de vele obstakels gaat
dat niet lukken, dan maar een avond zonder voetbal.
Na het eten redden we nog een
vogeltje dat uit zijn nest is gevallen. Omdat we zelf zo hoog
niet kunnen klimmen zetten we
hem in een frietbakje gevuld
met stenen, zand en bladeren
weer in de boom zodat zijn
moeder hem weer eten kan geven. Door onze aanwezigheid
durft ze dat niet zo goed. Na een
douche en spelletje Rummikub
kunnen we ons weer opmaken
voor de nacht.
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15 aug : Rondrit de Gorges du Verdon
In de ochtend nemen we de D952 bovenlangs De Gorges. Het meer is vanaf
verschillende punten goed te zien. Op verschillende uitkijkpunten genieten
we van de vergezichten. Samen met ons rijdt er nog een Italiaanse camper
die vaak voor onze neus de mooiste plekjes wegkaapt. Op deze berg is pas
goed te merken dat een grote camper wel een probleem is, vooral bij het zoeken naar een
mooi
plekje
langs de route.
De drie liter
automaat echter
zorgt er voor
dat steile hellingen
juist
geen probleem
zijn. In het
dorpje La Palud
Sur Verdon is
het even wachten op de stoplichten vanwege de smalle straatjes waardoor Bianca kans ziet om bij de
plaatselijke bakker brood en koeken te halen. Als we groen hebben om het
dorpje te passeren zijn we net op tijd om haar weer op te pikken.
Bij Pointe Sublime wandelen we even de natuur in en bekijken we de uitgedroogde zijstroom van de Verdon. Even verderop is een versmald stuk met
een tunneltje waar een asociale Fransman de boel blokkeert en niet toe wil
geven. Als we weer rijden blijken er nog meer smalle stukken te zijn en komen we nog een asociale Hollander in een oud strijkijzer tegen die ook niet
wil toegeven dat hij fout zat. De opstopping die hij veroorzaakt wordt nog
net niet op de file-informatie bij TomTom weer gegeven maar de congestie is
aanzienlijk.
In Trigance rijden we bijna tot het kasteel wat een restaurant blijkt te zijn en
vinden daar de tweede cache van de vakantie. Langs de Jabron, een klein
riviertje, nuttigen we onze lunch onder het toeziend oog, van wat achteraf
blijkt, naturistisch ingestelde mede camperaars. Het water is hier opmerkelijk
helder. De zon brandt hier aardig hard op ons bolletje. Het is net na de middag al weer 31 graden. Daarna vervolgen we onze weg naar Cannes via
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Grasse. Ook op deze weg zijn er mooie plekjes waar we af en toe stoppen.
Hoewel het maar zeventig kilometer tot aan Grasse is ben je er gauw twee
uurtjes zoet mee. In de bergen duurt alles wat langer.
Rond een uur of drie
zijn we in Cannes. Het
is hier warmer dan in
het binnenland, zo’n 35
graden. Op een grote
boulevard zien we het
ene automerk naar het
andere. Hier is iedereen
vertegenwoordigd. Peugeot heeft een half warenhuis aan modellen
staan. Jaguar staat hier
naast Skoda. Suzuki
heeft aan beide kanten van de weg een filiaal. Daarnaast nog meer exclusieve
merken, al dan niet bij mij bekend. Eenmaal op de boulevard aangekomen is
het een beetje een afknapper. Al file rijdend zien we een klein strandje wat
op menig plekje, slechts een paar meter breed is. Parkeren doen de Fransen
overal, tot op de bushalte aan toe. Overal politie maar bekeuringen worden er
niet voor uitgeschreven. Hollanders konden we niet beoordelen, die zie je
hier nauwelijks. Dit is niet het Cannes wat je op televisie wel eens ziet of wat
we er van hadden gedacht.
We krijgen op Camping La Ranch een plaatsje toebedeeld tussen de vele
Fransen en een Duitser. Als we wat zijn opgefrist, wagen we een poging om
op de fiets het strand te bereiken maar in La Bocca is het landschap niet echt
ingericht voor onze Hollandse fiets met drie versnellingen. Of zou de fiets
niet toereikend zijn? In ieder geval, het strand wordt niet bereikt en moeten
we het stellen met het kleine semi-overdekte zwembad. Het water is fris en
verfrissend. We merken dan dat er geen restaurant aanwezig op de camping
en zijn blij dat moeders een noodvoorraad aan eten meegenomen heeft. De
gehaktballen uit blik, met dito aardappeltjes en snijbonen smaken overheerlijk. De afwas is voor de mannen en gaat vlot. In de avond de, ondertussen,
gebruikelijke rituelen: Rummikub, internet en het schrijven van dit verslag.
Morgen rijden we nog even tot aan Monaco maar of we deze hitte blijven
trotseren is nog even de vraag.
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16 aug : Monaco
Meteen in de ochtend
staat het zonnetje er al
weer goed op. Het is om
8 uur al 26 graden. Bij
het campingwinkeltje
wordt alvast brood gescoord en na betaling
kunnen we op weg naar
Monaco. Rijdende over
de kustweg, verbazen
we er ons over, dat alle
parkeerplaatsen alweer
gevuld zijn; al is het
voor de gewone Fransman natuurlijk wel weer een werkdag. Langs de kustweg bij Fort Carré, ten
noorden van de Antibes is een kiezelstrand met veel plaats, ook voor campers. Alleen is het onze reisbestemming niet. Ronny steekt even zijn teen in
de Middellandse Zee maar heeft nog geen zin om te zwemmen. We rijden
verder richting Nice en bezoeken nog even de plaatselijke Carrefour voor de
dagelijkse benodigdheden.
In Nice ziet het
er op zich luxe
uit maar ook
hier een armoedige boulevard
met files, korte
strandjes
en
veel plaatsgebrek. Als we
langs de haven
rijden en vervolgens
de
Mont Boron oprijden zijn we ooggetuige van het aanmeren van een enorme
veerboot. Hij gaat achteruit de haven in en we hebben een prachtig uitzicht
op de haven én Nice. Villefranche-sur-Mer zijn we in een korte tijd doorheen. Via nog wat kleine kustdorpjes komen we dan in Monaco aan.
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In het prinsdom is het druk, heel druk. In de haven liggen flink wat boten, in
allerlei formaten en prijsklassen. Af en toe zien we de restanten van de Formule 1 die hier jaarlijks verreden wordt. Parkeren zou kunnen aan de PontVeille, maar eenmaal aangekomen bij deze parkeerplaats, speciaal voor campers, is hij vol. Twaalf plekken zijn nu niet aanzienlijk. Verder is er letterlijk
niet te parkeren tussen Nice en de Italiaanse grens. En de temperatuur loopt
op. We rijden wel drie keer het stadje rond maar door de beperkingen van de
camper zijn we genoodzaakt om door te reizen. Eerlijk is eerlijk: ook met een
personenauto was de kans op een parkeerplaats klein.

Dan maar verder naar de Italiaanse grens. In het dorpje Menton hebben we
dan eindelijk plaats bij de oude grensovergang met Italië. Hier staan meer
lotgenoten. Al met al tel ik er snel vijftien, allemaal op de vrachtwagen parkeerplaatsen, waar chauffeurs ooit stond te wachten op de papieren tijgers
tussen deze twee landen.
We staan hier even zodat
onze kroost de kans heeft
om in de Middellandse
Zee te zwemmen. Volgens de borden is het water vierentwintig graden.
Volgens de jongens was
het warmer. Als iedereen
weer klaar is voor vertrek
gaan we door richting San
Remo. Echter, daar komen we nooit aan.
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In zo goed als het eerst volgende dorp, Latte, ligt er een camping langs de
doorgaande weg; camping “Por la Mer”. Althans dat staat op het bord, anders
hadden we het nooit gezien. Een vriendelijke dame en haar zoon melden dat
er nog plaats is en we krijgen een krappe plaats tussen andere campers. Als
we geparkeerd staan, is er tussen de campers misschien nog twee meter ruimte. Voor ons voldoende voor de nacht. Als we het sanitair hebben aanschouwd dan weten we dat het bij één nacht blijft. Hoe vriendelijk men ook
is, de staat van het sanitair was in de hoogtijdagen van de campings wellicht
voldoende, veertig jaar later is het toch echt aan vervanging toe. De twee
sterren heeft de camping vast te danken aan de nabijheid van de zee. Althans,
de geadverteerde honderd meter wordt niet gehaald en na tweehonderd meter
via de oude stadmuur van het dorp
komt men op een
kiezelstrand waar
men
niet
mag
zwemmen en vissers de overhand
hebben. Op vierhonderd meter van
de camping kom je
inderdaad op een
klein zandstrand.
Als we gedoucht hebben, lopen we het dorpje in om bij één van de drie bars
de schotel van de dag te proberen. En dat was de moeite waard. Een gemixt
voorgerechtje van de lekkernijen van de streek, ravioli en echte tiramisu na.
De mensen doen hun best om ons in het Engels te woord te staan en leren ons
wat kleine woordjes Italiaans. Als we betalen bij de baas dan krijgen we als
afscheid nog een lekkernij van limoen. Alleen Perry krijgt niks. Hij is nog
een “Bambino”.We kregen een hele korte blik op de fles maar zo snel konden we het niet lezen. “Limonetto” of zoiets, goed voor de spijsvertering na
het eten. Erg lekker. Je kunt hem zo je maag in voelen rollen.
In de avond is het nog erg warm. Vijfenvijftig graden geeft een bord aan
maar die is mis of gebruikt een andere notering. In de loop van de middag
hebben we voor onszelf al bepaald dat we niet de reis naar Pisa voortzetten.
Dit is ons echt te warm. Morgen gaan we naar het noorden. Maakt niet uit
waarheen, als we deze warmte maar kwijt zijn.
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17 aug : Vallei van Roya
We zijn om acht uur wakker en de jongens gaan na het ontbijt nog even de
zee in. Om negen uur is het al warm genoeg om in de zon te drogen. In je bed
blijven liggen is geen optie. Heel de camping is dan ook al wakker. Als ik wil
betalen blijkt pinnen in de grensstreek een probleem en wordt ik door verwezen naar de plaatselijke bank, driehonderd meter verder. Het blijken er vijfhonderd te zijn maar de man heeft nog steeds geen benul van lengtes schatten. Hij doet zijn best. Aan de rotonde in het dorp is het al een drukte. Een
heuse file! Twee auto’s hebben elkaars spiegel er afgereden ter hoogte waar
we gisteren zaten te eten. Aan de overkant stonden toen ook al een paar scooters op de weg geparkeerd dus dat kan het kleine ongemak verklaren. Op de
kofferbak wordt een schadeformulier ingevuld, gadegeslagen door vele, traag
rijdende, toeristen. Op de terugweg haal ik nog even brood bij de supermarkt,
dat er aan de voorkant niet zo groot uitziet maar van binnen een enorm assortiment en dito gangpaden blijkt te hebben. Behalve het gebruikelijke stokbrood neem ik ook wat Cannolis mee en een “Pane d’huiles”. Iedereen neemt
er een dus het zal wel lekker zijn. Terug op de camping mag ik de hoofdprijs
van de week afrekenen, de tol die men betaald van een camping aan zee. Het
zal meer mensen verbazen.
Op de TomTom toetsen we Turijn in. Het vertrek richting Ventimiglia gaat
prima, maar in de stad zelf is een opstopping bij de brug. Een aantal politie
agenten schrijven bonnen uit maar bekommeren zich niet om de drukte. Met
een ijver, als kwam de opdracht van Berlusconi zelf, schrijven ze stoïcijns
verder. We bekijken de oude klerezooi die door moet gaan voor woningen
maar vrolijk wordt je er niet van. Zeker niet als je weet dat er zoveel rijkdom,
twintig kilometer verderop gevierd wordt. Daarna duiken we de Roya Vallei
in. Het ene beeld is nog mooier dan het andere en daar waar we kunnen stoppen doen we dat ook en maken we wat foto’s. Zo komen we dan ook weer in
Frankrijk uit.
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In Breil-sur-Roya
kunnen we vrij
eenvoudig parkeren
en lopen we het
dorp in. Mede door
de wind is het hier
aangenaam
van
temperatuur. Nog
steeds geeft de meter vijfendertig graden aan maar het
voelt als twintig.
We slaan twee verliefde zwanen gade
en twee vechtende
eenden. Gelukkig vinden we hier ook de nano die hier verborgen was. De
doorgaande weg verbergt heel goed de achterliggende smalle straatjes maar
doordat we te voet zijn krijgen we ook die te zien. De plaatselijke groenteboer wordt gesteund met een afname van een meloen en wat perziken. Eenmaal terug bij de auto kunnen we aan de lunch beginnen, het is dan inmiddels
half één. Het Italiaanse brood is erg lekker, de perziken ook.
Vervolgens verder richting Tende. In Saorge-Est stoppen we nog even bij
een riviertje met een oud bruggetje. Op de heuvels kunnen we Saorge zien
liggen. Een rit naar boven met de camper zit er niet in. We koelen ons af met
wat pootjebaden om weer onze weg te vervolgen door de vele tunnels die
deze streek rijk is.
Dachten we dat Monaco
er veel had, hier kan
men er ook wat van.
Maar de mooiste moet
nog komen. Na Tende
gaat het omhoog richting “Col de Tende” Op
twee kilometer hoogte
is de grens met Frankrijk en een lange nauwe
tunnel van 3500 meter
14

naar Italië. Boven aan moeten we wachten en na een paar minuten weten we
waarom. De tunnel is niet breed genoeg voor twee auto’s. Daarom moet je
hier beurtelings. Aan de andere kant ga je dan met een flink aantal haarspeldbochten naar beneden. Voor het gemak hebben ze die voor je genummerd.
In Cuneo is het tijd om te tanken. Aan de ingang van de stad staat dat het een
campervriendelijke gemeente is maar we hebben al besloten om naar een
andere te gaan. We komen vier Agips’s tegen maar bij elke kilometer richting Auchan, gaat er een paar eurocent van de prijs af. Bij de vierde is de
prijs zoals we die in Nederland kennen. Daarna door naar onze plaats voor de
nacht. Relatief eenvoudig komen we in Cherasco aan. Het is een beetje een
vreemd dorp. Het ligt niet heel hoog maar toch op een heuvel ten opzichte
van de omgeving en alles in het dorp is mooi vlak. Je ziet hier dan ook veel
fietsers. De industrie ligt aan de voet van deze heuvel.
Bij de camperplaats hebben
ze het mooi
voor
elkaar.
Hier kan je de
tanks legen en
vullen.
Ook
krijg je gratis
stroom en staan
er toiletten. We
maken
even
kort kennis met
een Nederlands
stel uit Hoogeveen waarna we
het dorp op de
fiets rondrijden. We komen toch flink wat voorzieningen tegen zoals een
zwembad en een heus winkelstraatje. Aan de rand van het dorp hebben de
mensen hun moestuinen met hoofdzakelijk uien en tomaten. In de speeltuinen waken de opa’s en oma’s over de kinderen. Bij de plaatselijke pizzabakker bestellen we ieder een exemplaar, waarna de beste man er traditioneel op
los gaat. Voor je ogen worden deze helemaal bereid en gebakken. Leuk om
deze demonstratie te zien. Bij de camper eten we de pizza’s op. In de avond
15

zitten we nog wat buiten totdat de muggen toeslaan. In korte tijd worden we
met zijn allen belaagd. Dit duurt ongeveer een uur waarna het ook zo goed
als over is. Ik bel nog even met de verhuurder van de camper of ik nog iets
kan proberen om de boiler aan de gang te krijgen. Ik verwissel zelfs een gasfles maar zonder resultaat. Met deze temperaturen is het niet vervelend om
met koud water te douchen, je moet er alleen even “doorheen “.
Na een korte tijd wandelen we nog een klein
rondje rond het blok op
zoek naar een zuchtje
wind. Maar dat is niet te
vinden. Wel een Wifi
station waardoor we een
beetje de weersverwachting in de regio
kunnen bekijken. De
conclusie is duidelijk:
nog verder door naar
het noorden voor normale temperaturen. Om
half elf gaat het richting de lekkere temperaturen en maken we wat beter
kennis met de andere Nederlanders die hier staan. We kijken even kort naar
elkaars problemen maar kunnen elkaar toch niet helpen. Guus, zo heet de
noorderling, kijkt even naar onze boiler maar weet niet zo gauw het antwoord. Ik kijk even naar zijn TomTom waar geen Franse route op te vinden
is. Ondanks mijn pogingen krijg ook ik het niet
voor elkaar. Hij zal dan
weer op kaarten moeten
navigeren, maar dat lijkt
me geen probleem. Hij
gaat ook weer naar het
noorden maar neemt de
Napoleon route richting
Gap. Wij bekijken het
weerbericht van Frankrijk
en zien dat het in de Elzas
mooi weer is.
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18 aug : Noord naar Wallis
Weer vroeg wakker, net voordat de vuilnisman om zeven uur de eerste container komt legen. Bijna alle camperaars zijn wakker behalve Guus en zijn
vrouw. Die slapen overal doorheen. Nog voor het ontbijt check ik nog één
keer de zekeringen om het boiler probleem te tackelen. Onder de linker voorstoel zit die van de “heating”. Bij een eerdere controle heb ik deze er net
naast gestoken en nu doet de boiler het wel. Het is blijkbaar een combinatie
van een volle gasfles en een paar keer proberen. Door de zekering te controleren had ik nog een probleempje extra gecreëerd. Gelukkig is het opgelost.
Als we ontbeten en opgeruimd hebben slapen Guus en zijn vrouw nog. We
lozen het vuil water en vullen de watertank waarna we op pad kunnen. Bij de
plaatselijke supermarkt halen we het brood en kunnen door naar het noorden.
Vandaag mijden we de tolwegen niet omdat we snel naar de Elzas willen. Bij
de eerste tolweg betalen we slechts 30 eurocent van de € 2.30 omdat het apparaat telkens euro’s weer uitspuugt. Een dame voor ons, die perfect Engels
sprak, kreeg ook telkens haar euro’s er weer terug uit.
In Turijn komen we voorbij het trainingscomplex van Juventus. Een klein
groepje mensen staan voor het hek te wachten. Een bus staat met alle deuren
open. We kijken ook heel even of er iets te gebeuren staat maar er gebeurt
niks. Net als we weg willen rijden, is er even opwinding als er iemand met
een tas naar de bus loopt, maar een minuut later is hij weer weg en is het
weer stil. Tijd om verder te gaan, maar niet nadat we een paar foto’s gemaakt
hebben. Even verderop is er bij het paleis een cache. We vinden hem vrij vlot
al was hij goed vermomd als baksteen. Mooi paleis, al wordt het ontsierd
omdat de weg erlangs in gebruik is als tippelzone.

Na Turijn is het tijd voor de lunch en volgen heel even de SS26 vanaf Ivrea.
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Bij Issogne gaan we weer de snelweg op. Bij Aosta nemen we de Col de
Grand Saint Bernard. De weg naar de bekende tunnel is een mooie route. Net
voor en na de tunnel is deze geheel overdekt. Vast voor vallend gesteente en
sneeuwval, wat hier niet ondenkbaar is.
Net voor de tunnel is er een
douanepost. Als we aan komen rijden staat er een stopbord waar we netjes wachten.
Een twintig meter verderop
staan twee douaniers een
praatje te maken. Als we al
tien minuten staan te wachten
en er achter ons zich een kleine file begint te vormen, duiken er twee andere mannen
achter de douaniers op die
naar ons wenken dat we door moeten rijden. De gezichten van het vriendelijke praatje verandert in onweer en we moeten de autopapieren en dergelijke
laten zien. Het typische spierballenvertoon wat je vaker bij de Zwitsers ziet.
Maar lang duurt het allemaal niet. Na een aantal minuten vindt hij de papieren in orde en mogen we de tunnel in.
In Wallis vinden we een plaatsje in het dorp St Leonard. Hier is een mooie
camperplaats met alle voorzieningen tot Wifi aan toe. Betalen doe je bij het
café. Alleen de dame achter de bar deed nogal moeilijk over Europese pinbetalingen waardoor we genoodzaakt waren Zwitserse
franken te gaan pinnen. Na
het avondeten leren we de
kinderen “bieden”. Een
kaartspel wat in onze thuisstreek vaak gespeeld wordt.
Alle begin is moeilijk maar
na het avondwandelingetje
door het dorp willen ze nog
wel even. Blijkbaar hebben
ze er nu de leeftijd (en het
geduld) voor.
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In het dorp hebben we ook nog even gekeken wat het kost om met de trein
naar een grote stad te gaan. Parkeren in de stad is lastig vandaar deze optie
even bekeken. Op het station staat een mooie kast met duidelijke instructies.
Beter dan de Nederlandse NS palen. Maar de prijs is afschrikwekkend. Geneve ligt bijvoorbeeld tachtig kilometer verder. Een retourtje kost 358 euro
voor vier personen. Nogal dik aan de maat denk ik. Een taxi lijkt goedkoper.
Maar ook een retourtje naar een volgend station is al vijf euro de man. Waarschijnlijk verdienen de Zwitsers allemaal genoeg.
We waren al om vier uur in St Leonard en toen was het vijfendertig graden.
Maar tijdens het avondeten kregen we een verfrissende bui over ons heen.
Een paar donderwolken lieten van zich horen waarna het een aangename
avond werd.

19 aug : Naar de Elzas
Na het ontbijt lopen we honderd meter omhoog naar het ondergrondse meer:
Lac Soutterain. Met een bootje gaan we honderd meter de grot in. De gids
verteld in vier talen over een aantal interessante feitjes over het meer. Aan
het eind komen de forellen ons in het heldere water al tegemoet. De gids
voert ze. Bij een aantal benamingen van rotspartijen moet je wel erg veel
fantasie hebben om ook maar iets in de rotsen te zien.
Terug bij de camper lossen we de vuilwatertank en nemen we weer schoon
water in. Daarna gaan
we onderweg naar
Belfort. We lunchen
op een parkeerplaats
langs de snelweg. Het
brood dat Bianca bij
een plaatselijke bakker heeft gekocht is
een flink stuk.
Tachtig
kilometer
voor de grens met
Frankrijk, dreigen we
zonder diesel te vallen. De auto zegt zelf
19

dat er nog een actieradius is van 110 kilometer maar daar vertrouwen we niet
op. We tanken net genoeg om Frankrijk te halen. Tanken in Zwitserland is
geen pretje. De diesel is hier vijftig cent per liter duurder.

We slaan ons kamp op in Pfaffenheim. Een dorpje boven Mullhouse tegen
het massief van de Vogezen aan. We overnachten bij een wijnboer: Bernard
Walter et Fils. Als we eenmaal bij de vrouw van Bernard aan tafel zitten,
belanden we midden in een wijnproeverij. We proeven van alles: wit, rosé,
rood in verschillende varianten. Ze hebben hier Riesling, Muscat, Pinot Gris,
Pinot Noir en nog vele andere waar een echte wijnkenner zijn hart van zou
gaan bonzen. Aangezien ik geen kenner ben, ga ik af op de smaak. Bianca en
ik vinden beiden de Muscat uit 2008 erg lekker. We nemen een karton mee
voor thuis. Één fles gaat alvast in de koelkast voor vanavond.
Kort daarna arriveren er nog twee mede camperaars. Een Franse opa en oma
met kleinzoon en een Duits gezin. Terwijl zij ook naar binnenlopen vertrekken wij richting het dorp. Een mooi maar uitgestorven dorp. Als we er doorheen lopen, lijkt het haast uitgestorven. Aan het begin van het dorp eten we
bij “Petit Pfaffenheim”, het enige restaurant van het dorp. In de avond genieten we van het prachtige weer (vijfentwintig graden), het kaartspel en de
wijn.
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20 aug : Colmar
Als iedereen wakker is en ontbeten heeft maak ik nog een praatje met het
Duitse gezin. Ze zijn nog maar net vertrokken en zijn van plan om in een
paar dagen naar Bordeaux te rijden. De kinderen hebben tot half september
vakantie. Hij is vaker met de camper weg geweest. Met Pasen was hij nog
aan de Gorges du Verdon. Maar op doorreis stopt hij even in deze streek
omdat hij hier geboren is. Met de Franse buurman bespreek ik zijn plannen
en hij adviseert Colmar. Straatsburg is ook heel leuk. Hij gaat nu in ieder
geval richting Colmar.
Aanvankelijk rijden we binnendoor naar Straatsburg maar eenmaal bij Colmar zoeken we daar ook de parkeerplaats voor campers op. We zijn blijkbaar
vroeg (half elf) en er staat slechts één andere Hymer. Wij sluiten er achter
aan en er is dan nog plaats voor achttien andere campers.
Colmar
is
inderdaad een
leuk plaatsje.
We wandelen
er wat rond
en als we
gaan zitten op
een terrasje
voor een bak
koffie, komen
er twee “andere” Belgische koppels
naast
ons
zitten.
Het
stikt hier van
de Belgen. In
het midden van de stad wijst een bord hoe ver het nog is naar Sint Niklaas.
Misschien is er een verbondenheid al kan ik alleen nog een verwijzingen naar
het stadsdeel “St Nicolas” vinden. De Belg met tattoos en sik verbaasd ons
door zijn manier van bestellen. In nagenoeg perfect West-Vlaams vraagt hij
aan de Franse dame:”Nûn N’altenburger, of eh jie dan nie?”. De dame vangt
alleen de naam van het bier op en vraagt of dat een “biere blanche” bedoeld
wordt. “Eh.., ja, ehh Oui”, antwoord de Belg. Eenmaal de rekening gebracht
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gaat bij alle vier de portemonnee met geld open en iedereen legt zijn deel op
tafel, geholpen door de rekening. “Going Dutch” noemen ze dat in Amerika.
Bij onze wandeling door het stadje zullen we ze nog een paar keer tegenkomen.
Bij de opstapplaats van de “Petit Trains” eten we een heerlijke quiche, blijkbaar een streekgerecht aangezien elk restaurant het op het menu heeft staan.
Het is heerlijk en op het pleintje is veel te beleven. Er wordt nog heel even
naar een cache gezocht maar deze blijft voor ons verborgen omdat er weer
maar eens toeristen zitten op de zoekplaats. Alleen zij weten niks van dit
wereldse spel.
Daarna gaan we door naar onze volgende plaats voor de nacht. In het dorpje
Saverne zouden er twee plaatsen zijn bij een camping (verkeerde informatie)
en vijftig plaatsen in het dorp. We kiezen voor de camping. Als we binnen
om informatie vragen dan worden we verrast door een Hollander die mijn
Franse accent feilloos kan plaatsen en me beantwoord in het Nederlands. Hij
is overduidelijk geëmigreerd. We zoeken een fijn plaatsje tussen de bomen.
Als iedereen gedoucht heeft, kaarten we weer wat tot het avondeten en gaan
dan op de fiets het kleine stadje in.
In de stad is niet zo heel veel te beleven. We fietsen langs alle gesloten bezienswaardigheden en bekijken even de rederij van Nicols. Met een bootje
Canal Du Midi af, of elke ander Frans water, is nog een item op ons verlanglijstje. De prijzen zijn aanzienlijk maar we nemen toch een foldertje mee.
Kunnen we ons thuis weer
op verlekkeren. Als we op
een terras voor het kasteel
wat gedronken hebben (en
andere toeristen hebben
gadegeslagen) gaan we
weer terug naar de camping. Het is nu meer
bergop dan bergaf maar
nog net te doen. Buiten is
het nog zeer lekker en we
kaarten nog wat totdat de
meeste campinggasten al
lang liggen te slapen.
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20 aug : Plan Incliné
Bij de receptie haal ik de croissants op die we besteld hebben en van de campingbaas krijg ik nog de tip om de scheepslift te bezoeken in Saint-Louis
Arzviller. Een goed plan. Plan Incliné noemen de Fransen het. Als we net
voor half twaalf aankomen, blijkt de rondreis al volgeboekt. We nemen een
kaartje voor de rondvaart van half twee en gaan nu alvast even rondkijken.
Het is een flinke lift die een verval van bijna 45 meter overbrugt. De lengte
van de helling is 125 meter en de bak is 45 meter lang. We bekijken het
schouwspel als de bak een aantal keren keer op en neer gaat met wat bootjes
van verschillende verhuurbedrijven. Af en toe zit er een privébootje bij. De
lift vervangt een veertiental sluizen die nu buiten gebruik zijn gesteld.

Terwijl we dit gadeslaan komt er een dreigende lucht aan. Ronny en ik lopen
terug naar de camper om de paraplu’s te halen maar net voordat we er zijn
slaat ineens de bliksem in de hoogspanningskabel boven ons. Althans, gezien
het felle licht lijkt het zo. Onze harten bonzen in onze keel, samen met nog
een twintigtal mensen die proberen droog de auto te bereiken. Alleen één
Fransman net achter ons doet alsof hij niks merkt en loopt onverstoorbaar
door. Een dame achter mij glimlacht als een boerin met kiespijn. We halen de
paraplu’s maar het valt er met bakken uit. We besluiten dan maar om wat te
eten totdat we met de lift mee kunnen.
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Een klein uurtje later is het weer droog en kunnen we met de boot mee. Een
hele ervaring die eigenlijk niet zo lang duurt. De lift werkt op waterdruk en
is, eenmaal los van het kanaal, in minder dan vier minuten beneden. Daarna
varen we de nog even het kanaal op richting sluis 18 die nu buiten werking is
gesteld. We worden gevolgd door hoofdzakelijk bootjes van rederij Nicols,
waar we gisteren al stonden te kijken. Bij sluis 18 keert de boot en gaan we
terug. Eenmaal boven nemen we rodelbaan maar al bij de eerste rit blijkt het
dat deze niet zo spectaculair is als de poster doet vermoeden. Al gauw zijn
we weer op weg, verder het land van Sarrenbourg in.
We bivakkeren die avond op een Municipal. Een camping van het “Syndicat
Intiative de Etang du Stock” in Rhodes. Het is een camping waar je zelf je
plekje mag zoeken maar eenmaal een mooi plekje gevonden blijkt dat die
dan weer niet
tot de mogelijkheden
behoort. Later
blijkt dat deze
voorbehouden
is aan een
Franse camper. Het is
hier
goed
zoeken naar
een
plaats.
Niet alleen is
het druk met
dagjesmensen, er wordt zelfs een heuse verjaardag gevierd. Sommige plaatsen zijn te ver van de stroomvoorziening. Althans voor ons onbereikbaar.
Sommige mensen hebben zelfs drie verlengsnoeren nodig maar die staan dan
ook direct aan het water. Wij staan tegen een huizenrij aan. Terwijl we nog
een potje kaarten tot aan het eten worden we voortdurend gadegeslagen door
een jonge dame van het huis waar we tegenaan geparkeerd zijn. Onze jongens doet het niet veel en wat de dame ook probeert, hier vangt ze bot. Ook
als we terugkeren van het avondeten in een restaurantje even verderop probeert ze nog even de aandacht van de mannen te vangen maar niets werkt.
Onze jongens vinden het niks, het blijft bij even nonchalant kijken.
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21 aug : Luxemburg
Omdat we verder in etappes huiswaarts gaan, is onze volgende camperplaats
ergens in Luxemburg. Bij vertrek weten we nog niet exact waar. Eerst gaan
we door het glooiende landschap binnendoor naar Thionville. Het schiet verbazingwekkend goed op. In Talange gaan we nog even langs het “Marques
Avenue”, om te kijken of daar nog koopjes zijn. In dit straatje op een industrieterrein zijn alle Outlet Stores van de grote merken vertegenwoordigd.
Niet alles is goedkoop of de allerlaatste mode. Alleen in de Nike store vinden
we wat van onze gading.
We kijken in het boek voor een leuke plek voor de nacht. In Schwebsang, net
langs de Moezel, krijgen we een mooi plaatsje langs het water. Het is wel
even vreemd parkeren. De plaatsen zijn in de lengte gemaakt en wij moeten
er dwars op staan. Een Fries gezin, met een zelfbouwcamper, stond ook in de
lengte maar na een nacht kwam de eigenaar vertellen dat hij ergens anders
moest gaan staan. Op deze manier zouden er weer vijf plekken vrij komen.
Die vijf campers zijn er overigens niet gekomen.
Het Friese gezin heeft
vier zonen en al snel
zijn Perry en Ronny met
één van de jongens het
water in gedoken. Het
lijkt gevaarlijk met die
stroming maar als je aan
de kant blijft, en er uit
gaat als er een binnenvaartschip voorbij komt
dan is het veilig genoeg.
De mannen houden zich
er netjes aan. Uiteindelijk neem ik ook een duik in het verfrissende water en
het is best lekker op een warme dag. Zeker als je er even in ligt.
In de late middag blijken er nog twee Friese gezinnen te staan met twee jonge meiden. Of het zusjes nichtjes of vriendinnen zijn blijft ons onduidelijk.
We eten in het restaurant van de camping een Wiener Schnitzel. Dat stond bij
iedereen nog op het verlanglijstje. Het was heerlijk. Na het eten wordt er nog
wat gezwommen en uiteindelijk kaarten we, dankzij de grote lantaarnpaal
naast de camper, weer totdat we moe zijn.
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22 aug : Schengen.
We fietsen na het ontbijt naar het dorpje Schengen. Op weg hierheen waren
we er al doorheen gereden. Zolang je langs de Moezel blijft is fietsen geen
probleem. Eenmaal het
dorpje in gaat het steil omhoog. Als we bij de kerk
van het dorpje aankomen,
blijkt er eigenlijk niks te
beleven. Onderaan, bij het
water, heb je het museum
van Schengen. We drinken
eerst op het terras wat verfrissends ter compensatie
van de bijna vijf kilometer
lange fietsreis. Daarna gaan
Ronny en ik het museumpje
in. Nagenoeg alles staat in het teken van het verdrag wat hier ooit bepaald is.
Met moderne techniek proberen ze weer te geven wat het verdrag teweeg
gebracht heeft en waarom. Het ziet er leuk uit.
Op een legpuzzel aan de muur hebben
ze al rekening gehouden met Griekenland. Het puzzelstuk wil niet op zijn
plaats blijven zitten en dondert meteen
weer van de muur. Een voorspellende
gave hebben ze hier of het is een grapje
van een lolbroek. Ook van Turkije is een
puzzelstukje maar deze kan helemaal
niet op de muur. Ronny neemt wat informatie mee voor school.
Daarna steken we de Moezel over naar Duitsland. Een stukje verderop ligt
het drielandenpunt met Frankrijk en Luxemburg. We gaan nu alleen maar
even naar de supermarkt en slaan nog wat benodigdheden in voor de laatste
dag. Het is stiekem toch wel even klimmen naar de supermarkt, al zou je dat
op het oog niet zeggen. We redden het door veel in de eerste versnelling te
rijden maar op een paar punten moeten we toch echt afstappen.
Terug op de camping is het warm. De rijwind was lekker maar in de volle
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zon is het warm. Het vervolg van de middag is simpel: zwemmen, opdrogen,
zwemmen, opdrogen en zo verder. Aan het einde van de middag gaan we
allemaal douchen voor het avondeten. Omdat het gisteren zo goed was, gaan
we weer naar hetzelfde restaurant. Behalve Bianca neemt iedereen weer het
zelfde. Het is wederom erg lekker. De kleindochter van de eigenaar helpt in
de bediening wat voor een klein spektakel zorgt; het is ook grappig om te
zien. Ze maakt er een mooie show van. Daarna maken we ons op voor de
laatste nacht. Aan het kaartkampioenschap wordt niet meer gewerkt waardoor de oudsten van beide generaties met 3-2 winnen. Perry zit nog tot half
in de nacht bij zijn tijdelijke vrienden, de rest van ons ligt voor middernacht
al op één oor.

23 aug : Naar huis
Regen. Daar begon het gisterenavond al mee. Althans, we zagen continu
lichtflitsen in verte. Afgelopen nacht had het even heel licht geregend. Als
we om zeven uur wakker zijn dan begint het weer maar de buien in de verte
doen ons geloven dat er meer aan komt. We ruimen meteen alles op zodat we
zelf niet al te nat worden. Het lukt. Terwijl alles opgeruimd is kunnen we
ontbijten en valt het heel even met bakken uit de hemel.
De reis naar huis gaat zonder al te grote problemen. Rond Luxemburg stad
staan we even in de file. Op de ring van Brussel staan we wat langer vanwege de werken aan het viaduct van Vilvoorde. Net na de middag zijn we bij
oma, en kunnen we onze hond weer mee naar huis nemen. Uiteraard is deze
heel erg blij. De rest van de middag wordt gebruikt om de camper leeg en
schoon te maken. Gelukkig hoeven we de buitenkant niet te doen, dat doet de
eigenaar liever zelf. Nog voor de avond valt leveren we de camper in en is de
vakantie definitief ten einde.
Het was een leuke vakantie. Anders dan alle andere. De manier van vakantie
vieren is anders dan je gewend bent. Normaal bespreken we altijd één of
twee campings in een gebied en gaan er dan dagelijks met de auto op uit.
Bloemetje rijden noemen we dat dan. Nu heb je dat niet en rij je alleen de
bladeren. Het lastige van deze manier is dat je elke avond op zoek moet naar
een slaapplaats. Zeker in het begin dachten we dat we laat op een camperplaats of camping aan konden komen maar we hebben geleerd dat als je een
mooi plekje wil hebben je er al rond een uur of vier moet staan.
Daarnaast rij je meer dan dat je op de traditionele manier gewend bent. Niet
alle leden van het gezin vonden dat even fijn. Zeker als je niet eerste rang zit
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in een camper dan zie je veel minder. Op de eerste rij echter, heb je vaak een
beter uitzicht dan dat je met de auto zou hebben. Je zit net wat hoger en hebt
naar alle kanten uitzicht.
Het meest vervelende vonden
we nog dat we niet overal
terecht konden met deze grote
camper. Het is fijn dat hij zo
groot is. Je hebt alles bij je
maar dat is ook zijn grootste
nadeel. Zeker rond de Middellandse Zee; waar wij zaten
werd je domweg geweigerd.
Vaak op hoogte maar ook
vaak op het feit dat je een
camper bent. De beperking
voor 3,5 ton, wat je ook vaak
ziet, gold niet voor ons en
daar hebben we ons ook niks
van aangetrokken, anders
hadden we wellicht nog minder kunnen zien. Van diverse
mensen hebben we gehoord
dat de grootte van de camper
in andere delen van Frankrijk,
of andere Europese landen
zeker geen probleem hoeft te
zijn.
Als we dit in de toekomst
nogmaals willen doen dan zal
het, zeker als we met zijn
tweeën zijn, met een veel
kleinere camper zijn. Alhoewel, er zijn zeker regio’s in
Europa, waar je met deze camper goed uit de voeten kunt. We hebben onderweg al een paar mooie exemplaren gezien, al was deze die we nu hadden
ook een mooi ding. Precies groot genoeg voor vier mensen.
Maar al met al was het een mooie ervaring: Als nomaden in Europa!
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