
Reisverslag: Ardeche juni 2003.

Zondag 08/06:
Vertrek om 7.30 uur in Geel. Om 9.00 uur wordt in Luxemburg de CR-V een eerste keer 
voorzien van vers drinken. Tegen de voorspellingen in is het onderweg eerste klas zomerweer, 
de airco en koelbox bewijzen de hele dag hun nut. Zoals verwacht wordt je begin juni op een 
zondag door niets of niemand gehinderd, bijgevolg zijn we tussen 16.00 en 16.30 uur al op 
onze plaats van bestemming, Domain de la Bastide in Sampzon/Ruoms.
Prima onthaal in de receptie, propere chalet, Alex en Ginette hebben zich al op de 
tegenoverliggende plaats geinstalleerd.
Uitladen, installeren, doucheke pakken en een hapje gaan eten in Ruoms. ’s Avonds bij een 
tas koffie wordt er wat bijgepraat met Alex en Ginette, en veel te laat kruipen we onder de 
wol.

Maandag 09/06:
7.40 uur, de vogeltjes en de zon halen ons al uit onze slaap. Fijn, dan zijn we op tijd bij de 
bakker en hebben we nog een lange dag voor de boeg. Na het ontbijt trekken we in de richting 
van Grospierres om de motor te gaan wassen. Daar aangekomen lopen we Mark en Chantal 
tegen het lijf. Zij logeren terug in Tour’n’sol, en er wordt afgesproken om zeker eens samen te 
gaan eten. Tof!
Na het opfrissen van de motor, maken we van een luie voormiddag gebruik om in Ruoms wat 
inkopen te gaan doen. Kerkelijke feestdagen worden in dit deel van Frankrijk nog streng 
gevolgd, en veel winkels vinden we er niet geopend.
’s Namiddags trekken we er op uit voor een eerste (her-)kennismakingstripje. We bezoeken 
de Bambouseraie in Généragues. Eigenlijk was ik al een beetje vergeten hoe geweldig de 
banen er hier bij liggen. Een beetje op en af, draaiend en kerend en meestal van onberispelijke 
kwaliteit. De Bambouseraie is overigens een prachtig stuk park, voorzien van heel veel 
schaduw (bij de heersende temperaturen geen overbodige luxe) waar bamboe gekweekt, 
bewaard en bestudeerd wordt. Ze bezitten er ondertussen meer dan 200 soorten, naast een 
aantal andere exotische, reuzen bomen.
Normaal stond er nog een bezoekje aan Banne (logement van Karin,’Au Soleil Souriante’) op 
het programma, maar door de hitte beslissen we onze eerste dag niet zwaarder te maken dan 
nodig, en we keren rechtstreeks naar de camping terug. Marijke geniet duidelijk van de 
buitenlucht en in St.Ambroix stappen we even af voor een pizza uit het vuistje.
Terug op de camping wordt met Alex en Ginette afgesproken om nog dezelfde avond samen 
met Mark en Chantal te gaan eten in Grospierres in de “Relais de la Poste”.
Weerom een gezellige avond, maar waarom tikken onder die omstandigheden de uren altijd 
zo snel weg?
0.45 uur, moe maar voldaan …
[R1: 3709 - 3841 km]

dinsdag 10/06:
8.20 uur, Ginette is voor ons al naar de bakker geweest en een verse flute wacht ons al op, 
samen met de zon, de vogeltjes …



Marijke profiteert van de weergekeerde rust om deze keer wat bij te slapen. 9.45 uur steekt ze 
haar neusje door de slaapkamer deur, en een beetje later beginnen we aan een ontbijt inclusief 
eitjes. Lekker!
Zo rond 11.30 u. vertrekken we voor ons ritje. Vandaag staan de Gorge de l’Ibie en de Gorge 
de la Ste.Baume op het programma.
De Gorge de l’Ibie is groen, zacht glooiend en lieflijk, de Ibie zelf staat zo goed als droog. 
Vanaf Valon-Pont-d’Arc gaat het links via de D4 naar St. Remèze, waar een salade Niçoise 
voor verfrissing moet zorgen. Van St.Remèze volgen we de D362 naar Largas, waar de weg 
zich naar beneden stort doorheen de Gorge de la Ste.Baume. Een gorge gemaakt volgens het 
boekje, smal, zeg maar krap, stijl en voorzien van enkel dichtschroevende hairpins! Zo dalen 
we tot St.Montant, dat volledig beheerst wordt door z’n versterkt fort. Hier kiezen we de 
D190 naar Bourg-St.Andéol om via de D4 terug richting Vallon te keren, maar eerst nog 
eventjes een ommetje langs Bidon, kwestie van vooral geen bochten over te slaan.
In Vallon-Pont-d’Arc trakteren we onszelf op een ijsje, en de terugrit naar onze chalet kan 
aangevangen worden.
[R1: 3841 – 3981 km]

Woensdag 11/06:
De opwarmertjes, what’s in a name bij temperaturen van boven de 35°C, hebben we nu wel 
gehad. Vandaag vertrekken we richting Largentiere om vandaar de Col de Meyrand te 
bedwingen. ’t Word stillaan een jaarlijkse traditie, maar hij is dan ook ongelooflijk mooi.
Rond 10.00 u wordt de motor gestart. Eerst richting Grospierre om van daar langs de D208 en 
de Défilé de Chassezac naar Bellevue te rijden. Via een ommetje langs Vinezac zakken we 
terug naar Largentiere. Vanaf hier wordt er oude, maar niet minder lekkere, kost opgewarmd. 
Via de D24 gaat het eerst nog naar Valgorge, voor ons jaarlijks kopje ‘grand café au lait’ en 
dan begint het echte klim- en draaiwerk naar de col de Meyrand, met 1371m niet onmenselijk 
hoog maar wel buitenaards mooi! Via de col du Pendu gaat het verder naar de col de Chavade 
waar we deze keer rechtsaf draaien richting Aubenas. Wanneer we in Mayres ezels langs de 
baan ontdekken, is dat voor ons het teken dat we dringend moeten stoppen om te gaan eten. 
30 Minuutjes later zitten we al terug in het zadel en dalen verder naar Thueyts, met zijn 
uitzicht op het 'bakkes van de hel' (echt waar!: Gueul d’enfer). Wanneer we even later, net 
voor Pont-de-Labaume, wegdraaien voor nog een ommetje bochtjes pikken, begint voor ons 
de hel pas echt.
De zon brandt, de temperaturen stijgen onrustwekkend, het asfalt smelt en tegen gemiddeldes 
van 30 km/u loopt de motortemperatuur vlotjes naar de 105°C! Motorrijden kan mooi zijn, 
maar ook minder vermoeiend. Aangekomen in St.Privat, zo rond 16.00 u beslissen we een 
verkorting te nemen naar de camping. We hebben straks nog een afspraak voor het diner, en 
dat willen we zeker niet mislopen! Via de Gorge de l’Ibie gaat het in gestrekte draf terug naar 
onze uitvalsbasis, Domain de la Bastide. 17.45 Uur, er blijft dus nog een beetje tijd over voor 
een verfrissende duik in het zwembad en stipt 19.15 uur staan we aan het restaurant “La 
Chapoulière”, waar Mark en Chantal al staan te wachten. Reuze gezellige avond, bijgevolg 
zullen we vandaag ons bedje niet meer halen…
[R1: 3981 - 4205 km]

Donderdag 12/06:
We hebben Alex en Ginette bij ons uitgenodigd voor het ontbijt, dan kunnen zij zich 
concentreren op het pakken. Zij trekken vandaag immers verder richting Andorra. Tegen onze 
gewoonte in sta ik om 8.00 u al bij de bakker en om 8.15 u kunnen we aan tafel. Wanneer 



Alex en Ginette om 9.00 u de camping afrijden, trekken wij richting Vallon-Pont-d’Arc voor 
een voormiddag markt kuieren.
Terug van ons markt bezoekje, reserveren we alvast twee kanos voor maandag.
We maken van de gelegenheid gebruik om op enkele naburige campings prospectie te maken 
(jawel, we komen zeker nog terug!) en beslissen bijna onmiddellijk om ook bij een volgende 
gelegenheid weer het Domain de la Bastide te kiezen, omwille van de mix van comfort, 
ligging en rust.
Rond 13.00 even het zwembad in om af te koelen, en de rest van de namiddag gebruiken we 
om verdere ritten uit te stippelen en om foto-souvenirs van de voorbije jaren de nodige eer te 
bewijzen.

Vrijdag 13/06:
Voorspellingen beloofden eindelijk temperaturen onder 35°C, voor ons het sein om eindelijk 
eens naar Avignon te trekken en daar het pauselijk paleis te gaan bezoeken. (toegang € 9.50) 
Na het bezoek aan het paleis nog een rondrit door de oude binnenstad gemaakt met een 
treintje (€ 6.00) De weervoorspellingen in Frankrijk zijn al even betrouwbaar als in Belgie, in 
Avignon was het gemakkelijk 40°C.
Vanavond hebben we met Mark en Chantal afgesproken bij “Vincent & Michelle”. De menu 
was niet om achterover te vallen, maar de sfeer maakte veel, zo niet alles, goed. Onmiddellijk 
afgesproken voor zondagavond in ‘La Chapoulière’. Zo blijft er tenminste om de twee dagen 
een avond over om op tijd te gaan slapen.
[R1: 4205 – 4392 km]

Zaterdag 14/06:

Gorge de St.May – Col de Petry – Gorge de l’Ardeche
Even voor 10.00 u staan we parraat. In Vallon wordt de R1 nog eerst getankt, en dan kunnen 
we verder.
Via de D4 gaat het eerst richting Pierrelatte, vervolgens via de N7 naar Bolène om dan via de 
D994 en D94 naar Nyons te trekken. Ondertussen volgen we al een tijdje de Eygues, eigenlijk 
de aanleiding van onze trip. Het is immers het slopende werk van de Eygues die 
verantwoordelijk is voor het uitslijten van de Gorge de St.May. Ondertussen beseffen we dat 
de beloofde afkoeling er ook vandaag niet zit aan te komen (+36°C), bijgevolg kan de gorge 
wel onze goedkeuring wegdragen, maar ons niet meer motiveren voor een foto-stop. In 
Rosans parkeren we de Yamaha in de schaduw van enkele bomen en op het bijhorend terrasje 
nuttigen wij een pasta-tje.
Na de lunch vervolgen we onze weg via de D994 naar Serres, daar nemen we de N75 naar 
Eyguians om vervolgens via de D30 naar Orpierre te draaien. Vanaf hier volgen we eerst de 
Céans en even verder de Ouvèze. Vanaf hier over de Col de Perty (1302 m) tot Buis-les-
Baronnies zullen we, ondanks de verzengende hitte, meermaals voet aan de grond zetten om 
fotootjes hun eigen verhaal te laten doen. Via de D5 gaat het terug naar Vaison-la-Romaine 
om uiteindelijk via Bolène de Gorge de l’Ardeche in te duiken. De R1 laat zich hier van zijn 
beste kant zien en zowel open- als dichtschroevende, overzichtelijke en blinde bochten 
moeten er aan geloven. Aanvankelijk laat Marijke haar verrukking nog blijken met een 
kreetje, of heeft zij toch net iets minder vertrouwen in de lichtvoetige voorkant, maar twee 
bochten later ziet ook zij de toekomst met alle vertrouwen tegemoet.
[R1: 4392 -  4759 km]



Zondag 15/06:

Lac d’Issarlés
De voormiddag gebruiken we om wat voorraad in te slaan. Morgen moeten we immers zelf 
zorgen voor een picknick.
Nu we toch op stap zijn, kunnen er nog wel twee broeken voor Jan af ook.
’t Is ondertussen ruim 12.30 u wanneer we de motor richting Ruoms keren.
Van Ruoms gaat het over Argentiere naar … Aan het Lac d’Issarlès is het zeker een jas frisser 
dan we ondertussen gewoon zijn, afkoelen in het zwembad zal vanavond niet nodig zijn.
Om 16.00u wordt de terugweg aangevat via Béager(?) … Burzet. We beslissen vanaf hier de 
snellere route over Aubenas te volgen, dat is immers veel minder belastend voor de duo.
Bij een volgende gelegenheid komt deze trip zeker terug in ons roadbook (Mark, bedankt voor 
de tip!)
[R1: 4759 - 4940km]

Maandag 16/06:

Afvaart van de Ardeche

Dinsdag 17/06:

½ rustdag…fotoshoot in de Gorge de l’Ardeche
[R1: 4940 - 5022 km]

Woensdag 18/06:

L’Isle-sur-la-Sorgue – Fontaine-de-Vaucluse
Lunch met Alex & Ginette
[R1: 5022 – 5300 km]

Donderdag 19/06:

Terug naar huis!
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