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Over de Via Mosana  
  1. Over platgetreden paden [Maastricht - Visé]  15,2 km 
  2. Naar de stad van Saint-Jacques [Visé - Liège]  19,9 km 
  3. Tussen Ourthe en Meuse [Liège - Saint-Séverin]  27,8 km 
  4. Na hoogvlaktes afdalen [Saint-Séverin - Huy]  16,9 km 
  5. Door bossen of langs de Meuse?[Huy - Andenne]  16,3 km 
  6. De weg naar Namucum [Andenne - Namur]   22,7 km 
 
                        Subtotaal  etappe 1 - 6        +119 km 
 
Over de Via Lemovicensis (deels GR 654 La voie de Vézelay) 
  
  7. De poort naar het zuiden [Namur - Godinne]  15,8 km 
  8. Op naar een glas Leffe! [Godinne -  Dinant]  15,2 km 
  9. De rivier blijven volgen?[Dinant - Hastière]  16,1 km 
10. Afscheid van de Meuse [Hastière - Doische]  13,0 km 
11. Even over de grens [Doische - Olloy-sur-Viroin]  19,4 km 
12. Door het Viroinval [Olloy-sur-Viroin - Rocroi]  25,1 km 
13. Op jacht door de Ardennen [Rocroi - Sormonne]  16,1 km 
14. Door het Fôret du Hailly [Sormonne - Signy l’Abbaye] 18,7 km 
15. Naar het kasteel?[Signy l’Abbaye - Château-Porcien]  27,9 km 
16. Langs de viola da gamba! [Chateau-P. - Brienne-sur-Aisne] 21,3 km 
17. Op naar de Via Francigena [Brienne-sur-Aisne - Reims] 27,2 km 
 
    Subtotaal etappe 7 - 17       +216 km 

 
Pelgrimeren … is de haast uit je hoofd halen 
is het natuurlijk tempo van de ziel volgen 

is open komen voor wat er zich  
in het hier en nu aandient 

 

Marijn van de Zon 
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                                 Op weg naar de Via Francigena: tiende etappe 

Afscheid van de Meuse  
Een aantrekkelijke en korte wandeling door de afwisselende 

omgeving van het Forêt des Ardennes. Na het verlaten van de 

vlakke weg langs de rivier de Meuse voert deze etappe over de 
heuvels van het Bois de Brejoul naar het dorp Doische, waar-

van de bescheiden kerktoren aan de horizon opdoemt. 

gaat linksaf in 

zuidoostelijke rich-
ting richting Ma-
riembourg. Na 400 
m, bij de laatste 
huizen, blijf je 
rechtdoor gaan 
over deze Ravel 
langs het Bois de 
Brejoul. Na 4 km 
negeer je zijwegen 
naar Agimont [8 
km] en blijft de 

Ravel volgen. Na 
bijna 2 km kruis je 
de N40 om aan de 
overkant rechtdoor 
het pad langs ak-
kers en bosranden 
te volgen. Na 1,5 
km verlaat je de 
Ravel en ga je bij 
de verharde weg 
linksaf. Ruim 1,5 
km verder nader je 
via de N99 het 
dorp Doische 
[13,0 km], waar je 

bij de kerk eindigt. 

Routebeschrijving 

Deze etappe start bij de Abbatiale. Je gaat over 
de brug naar de overzijde. Je zoekt het pad 
tussen de oude spoorlijn en de N96 in zuid-
westelijke richting op, om na 200 m de N96 te 
kruisen. Je volgt  ruim 1 km de weg (Rue de 
la Thylère Halage) langs de oever van de Meu-
se. Na de sluis en stuw kom je opnieuw bij de 
N96. Je steekt deze over en gaat via de Rue 
Louis Bossus, die een bocht naar links 
maakt, naar de oude spoorweg. In Hermeton-

sur-Meuse [3 km] kruis je de spoorweg en je  R
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Van Hastière naar Doische 

TIENDE ETAPPE IN HET KORT 

 
 

 

 

 

karakter: na een vlakke 

start en een geleidelijke 
klim, volgt een prachtige 
wandeling over rustige we-
gen en paden.  

horeca en winkels: je komt 
vanaf de Ravel geen bar 
meer tegen; neem eten en 
drinken mee voor onderweg. 

In Doische vind je bij de 
ingang van het dorp een 
supermarkt. 
pelgrimsverblijf: een prima 

plek vind je in de gîte rural 
Pierre Vives van Hélène Ley-

ers 32 82 678606 aan de 
Rue Martin Sandron 154b; 

meer adressen in Doische 
vind je bij Adressen achter 

in deze gids. Ook een heel 
erg leuke overnachtingsplek 

in Matagne-la-Petite biedt   

de gestionnaire Carine 

Struyvelt 32 82 678709 
pelgrims op weg naar Santi-
ago en Rome; dit dorp ligt 
ongeveer 3 km verder in 

westelijke richting via de 
dorpen Gimnée en Romerée 
of vanuit Mazée (etappe 11). 
Je vindt er ook de chambre 
d’hôtes Le Compostelle; deze 
gîte maakt - evenals L’Ermi- 
tage, een huisje voor 2 à 3 

personen - onderdeel uit van 
het Centre d’Hébergement Le 
Carmel   32 60 312585 

(Rue du Carmel 8). Vanaf 

Matagne-la-Petite ga je dan 
3,5 km in zuidelijke richting 
om in Vierves-sur-Viroin de 
route in etappe 11 op te 

pakken.  

+ 
Niveau 

 

3:15 uur 

Duur 

 

13,0 km 

Lengte 

 Helpt vooruit kijken? 
Al direct aan de overkant van de brug over de Meuse laat De Weg 
van de Franken de GR 654 voor wat deze is. Dus niet 27 km door 

het dal van het beekje Grande Eau naar Soulme en vervolgens naar 
Vodelée, maar na 4 km neem je afscheid van de Meuse om met een 
geleidelijke klim over het fietspad (Ravel) naar Doische te wandelen. 
Je kunt daar bv. kiezen voor de bijzondere overnachtingsplek Le Car-
mel, maar met maximaal 20 kilometer van de volgende etappe erbij 
kun je ook eindigen in Olloy-sur-Viroin. Gedurende die etappe 11 zijn 

er ook mogelijkheden in Mazée (na 9,5 km) of Treignes (na 13 km). 
Kijk dus even vooruit om de keuze te maken die bij je past… 

Doische 

In de Vallées des Eaux Vives 
vormen tien dorpen samen een 
gemeente, waarvan zich in Doi-
sche de Mairie bevindt. De 
streek probeert zich toeristisch 
te promoten: dat is te merken 
aan de talrijke wandelmogelijk-
heden die je onderweg tegen-
komt, maar ook door de vele 
verblijfsmogelijkheden in deze 
regio. In het dorp zelf is behalve 
de kerk gewijd aan Saint-

Georges geen bijzondere bebou-
wing te vinden.  S
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                                 Op weg naar de Via Francigena: elfde etappe 

Even over de grens  

Een wandeling door de streek Viroinval met uitgestrekte bos-

sen en het heldere riviertje de Viroin. De etappe gaat door  

enkele schilderachtige dorpjes en bij gunstige weersomstan-
digheden valt er te genieten van fraaie panorama’s. Misschien 

valt de rookpluim van de Stoomtrein der drie valleien op, waar 

tussen Treignes en Olloy gebruik van kan worden gemaakt. 

Treignes 

Al in de Gallisch-Romeinse tijd 
werden hier tempels, vestingen 
en woonvilla’s gebouwd langs de 
N99, toen een belangrijke han-
dels- en pelgrimsroute. Bij op-
gravingen zijn fundamenten 
blootgelegd van huizen, waar-
van je nu de gerestaureerde 
resten nog kunt bezoeken. Inte-
ressant is de ingenieuze wijze 
waarop een verwarmingssys-

teem, het hypocaustum, werd 
aangelegd. Er is tijdens de op-
gravingen in Treignes ook een 
Romeins verwarmd bad, com-
pleet met caldarium en fridari-
um ontdekt. De oude brug over 
de rivier maakte op deze plek al 
vroeg de verbinding met het 
zuiden mogelijk. De neogotische 
kerk van Saint-Ruffin-et-Valère 
werd in 1872 gebouwd op de 
fundamenten van een romaanse 
kerk uit 1175 en geeft deze plek 
in het dorp Treignes daardoor 

een fotogeniek aanzien. 

Olloy-sur-Viroin 

Dit dorp is door de ligging in de 
vallei van de rivier de Viroin 
geliefd bij toeristen. De kerk is 
gewijd aan de Notre-Dame-de-
l’Assomption en gebouwd in het 
midden van de negentiende 
eeuw. Het is een opvallend mar-
keringspunt in dit dorp. Niet 
alleen de pelgrimerende wande-
laars komen in deze omgeving 
aan hun trekken, ook zijn er 
voorzieningen voor paardrijden, 

kun je er kajakken op de Viroin 
of  een ritje maken met de 

stoomtrein. Wanneer je nog 
energie over hebt, kun je een 
wandeling naar het oorlogsmo-
nument op de heuvel bij het 
dorp maken; je kunt daar tus-
sen de gele brem een prachtig 
uitzicht hebben op het dorp en 
de omgeving. Aan de overkant 
van de Viroin leidt een route, 
gemarkeerd met gele ruiten, je 
door de bossen naar een ver-
schansing, een oppidum, dat 
hier tussen 650 en 550 voor 
Christus werd opgericht. V
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Van Doische naar Olloy-sur-Viroin 

Routebeschrijving 

Deze etappebeschrijving start 
bij de kerk Saint-Georges. Je 
verlaat de N99 om in zuidweste-
lijke richting de Rue du Bois du 
Fir te kiezen. [Let op: dus niet de 
gemarkeerde GR654!] Via de 

licht dalende verharde weg door 
het Bois des Monts, ga je na 4 

km in het gehucht Vaucelles 
scherp rechtsaf. Vanaf dit punt 
volg je weer wel de GR-
markering: na 400 m ga je 
linksaf en passeer je al snel de 
Belgisch-Franse grens. Na 200 
m, vlak voor het gehucht Hièr-
ges, kies je rechtsaf het gemar-
keerde pad in zuidwestelijke 
richting. Na ruim 2 km wande-
len door het Bois Chestion ein-
digt het pad bij 
de D47. Wan-
neer je de ver-
leiding voor de 
snelle route 
naar Treignes 
via de D47 
hebt weer-
staan, ga je 
rechtsaf over 
het steile ge-
markeerde pad 
door het Bois 
Thiry omhoog. 

Je passeert  
opnieuw de 

grens en volgt 
rechtdoor het 
pad in noorde-
lijke richting 
naar het dorp 
Mazée. Je kruist dit 
dorp deels over de N99 en blijft 
de GR markering volgen. Eerst 
over een weg en na het hoogste 
punt over een verhard pad in 
westelijke richting door het Bois 
de Fays. Na 2,5 km ga je op een 
kruispunt linksaf en daalt naar 
een verharde weg. Je gaat op- 
 

aan Le Viroin. Na ruim 1,5 km 
kom je opnieuw op een verharde 
weg en gaat rechtsaf, over de 
spoorlijn naar het dorp Olloy-
sur-Viroin. Op het pleintje voor 
de Notre-Dame de l’Assomption 
eindigt de beschrijving van deze 
etappe door het Viroinval. 

 

nieuw linksaf, de weg omlaag  
naar Treignes. Bij de N99 ga je 
rechtsaf door het dorp. Na de 
kerk linksaf (Courte-Rue) en 
direct rechtsaf (Rue de Bruyère). 
Op de splitsing houd je rechts 
aan. Vlak voor de N99 ga je 
linksaf over het gemarkeerde 
graspad over akkers en door 

een bos. Op de verharde weg ga 
je na 300 m tussen twee huizen 
van het dorp Vierves-sur-
Viroin linksaf over het gemar-

keerde pad in zuidelijke rich-
ting. Je passeert het riviertje de 
Viroin. Ongeveer 70 m na de 
spoorlijn ga je rechtsaf en volg 
je het gemarkeerde pad langs de 
spoorlijn. Je wandelt door het 
Forêt de Nismes, evenwijdig  



 

        

 

ELFDE ETAPPE IN HET KORT 

 
 

 

 

 

Vierves-sur-Viroin vind je 

onderdak bij Michel Marchal 
32 60 390069 in de CH La 
Bergerie 1880 aan de Rue 

du Centre 2; in Olloy-sur-

Viroin, kun je een tentje 
opzetten op camping Try des 
Baudets 32 60 390108  of 

je vind een slaapplek bij het 
Centre Européen Louis 
Delobbe 32 60 399454 aan 

de Rue St Eloi 27; meer in-
formatie bij Adressen.   
hotel e.a.: het Office du 
Tourisme  is telefonisch te 

raadplegen via 32 60 
311635; van de diverse  
luxere hotels is in het eind-
doel Hôtel Rolinvaux aan de 

Rue de la Bossette 9 aan te 
bevelen. Gastheer Daniel 
Godart 32 60 399196 ont-
vangt je er graag. 

karakter:  eerst een mooi 

zicht op de Meuse; dan een 
gevarieerde wandeling over 
grotendeels gemarkeerde 
(GR654) wegen en paden. 

horeca en winkels: o.a. in 
Hierges en Treignes vind je 
een bar; in Olloy-sur-Viroin 
vind je alle voorzieningen en 

kun je eten in het restaurant 
van het Hôtel Rolinvaux aan 

de Rue de la Bossette 9. 
pelgrimsverblijf: na 9 km 

kun je in Mazée aan de Rue 
de Niverlée 31 overnachten 
bij Marie-Françoise Lareppe 
32 60 390143 in haar CH 
Le Point du Jour; in Treignes 

is er een slaapplek bij Phil-
ippe Coulonval  32 60 
390940 in de gîte  Les 
Bruyères op nummer 23 van 

de gelijknamige straat; in  

++ 
Niveau 

 

5:15 uur 

Duur 

 

19,4 km 

Lengte 
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                                   Op weg naar de Via Francigena: elfde etappe 
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                          Op weg naar de Via Francigena: zeventiende etappe 

voor je de eerste buitenwijk van  
Reims, La Neuvillette [20 km]
en je passeert de D944. Hier is 
het mogelijk rechtstreeks (ruim 
6 km) over de D944 (ook per 
bus) naar het centrum van 
Reims [27,2 km] te gaan. De 
Weg van de Franken blijft het 
pad langs het kanaal 5,5 km 

volgen. Na twee spoorviaducten 
te passeren verlaat je bij het 
derde viaduct over het kanaal 
de markering. Je komt via trap-
pen op de Avenue du Général de 
Gaulle. In zuidwestelijke rich- 

ting voert deze Avenue je naar 
het Parc Léo LaGrange, waar 
het hostel is te vinden aan de 
Chaussée Bocquaine. In noord-
oostelijke richting ga je na de 
Pont de Vesles over het kanaal 
rechtsaf, om de eerste straat 
linksaf (Rue Libergier) te kiezen. 
Je bent nu aangekomen op de 

Via Francigena! Aan het einde 
van deze straat zie je de kathe-
draal van Reims liggen; daar 
eindigt deze routebeschrijving 

bij het hoofdportaal op de Place 
du Parvis. 

schilderde vensters en grote 
aandacht voor beeldhouwkunst. 
Alleen de meer dan 2300 beel-
den al, maken deze kathedraal 
tot een lust voor het oog. De  
voorgevel werd, mede door geld-
gebrek, pas in de veertiende 
eeuw voltooid. Men maakte van 
de gelegenheid gebruik om het 

middenschip hierbij te vergroten 
om meer kerkgangers te kun-
nen herbergen. De gedetailleer-
de voorgevel met het roosven-

ster is gewijd aan de patroon-
heilige, de maagd Maria. Naast 
de galerij der koningen is vooral 
het beeld van de ‘Engel met de 
glimlach’ naast het hoofdportaal 
erg beroemd en daardoor ook 
symbool van de stad Reims ge-
worden. Het origineel van de 
Engel werd rond 1240 gemaakt 

 Cathédrale Notre-Dame                                                                                                    

De Paroisse Notre Dame Saint-
Jacques de Reims is de bezitter 
van een van de mooiste gotische 
monumenten: de Onze-Lieve-
Vrouwekathedraal van Reims is 
gebouwd op eerdere fundamen-
ten van een romaanse kerk. In 
het middenschip en de transep-
ten zijn de stijlkenmerken van 
het Romaans nog te herkennen. 
Maar vooral de kenmerken van 
de Gotiek zijn bij dit bouwwerk 

uit de dertiende eeuw opvallend: 
een hoog gebouw dat de hemel 
op aarde moet symboliseren, 
met veel licht door gebrand- 
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Van Brienne-sur-Aisne naar Reims 

ZEVENTIENDE ETAPPE IN HET KORT 

 
 

 

 

 

karakter: een nagenoeg 

vlakke route door een agra-
risch gebied; voor een groot 
deel voert deze etappe langs 
kanalen; in de buurt van de 

grote stad is er de mogelijk-
heid de laatste 6 kilometers 
per bus af te leggen. 
horeca en winkels: afgezien 
van een enkele boulangerie 

(bakker) onderweg is er pas 
in de buurt van Reims een 
alimentation(winkel) of bar 

en restaurant te vinden; in 
Reims zijn er natuurlijk 
volop winkels en kun je er in 
alle prijscategorieën eten; 

als pelgrimerende toerist 
kun je heel goed terecht in 
restaurant Des Lys Cookies 

aan de Place Martyrs de la 

Résistance 1 (achter de  
kathedraal).   
pelgrimsverblijf: de organi-
satie Randonneurs & Peler-
ins 51 bied je de zg. Chaîne 
d’Hospitalité:; neem voor een 

overnachtingsplek contact 

op met bv. Jean Marie Henry
33 32 6615757 of 68   

2301459. In het Maison 
Diocésaine St.Sixte aan de 

Rue du Lieutenant Herduin 
6, zijn de oude cellen van 
het seminarie ingericht om 

pelgrims op te vangen 33 
32 6827250. In de zomer-
maanden worden pelgrims 
o.a. voor hun stempels in de 

kathedraal opgevangen door 
de presbytère, die je ook 
kunt vinden in het Maison 
Notre Dame aan de Rue 

Guillaume de Machault 3. 
hotel e.a.: Een prettige plek 
om te verblijven vind je in 
het Parc Léo LaGrange, waar 
het hostel CIS de Champag-
ne is te vinden aan de 

Chaussée Bocquaine 21,  
33 32 6405260. Het Au 
Touring Hôtel  vind je aan de 

Boulevard du Général Le-

clerc 17, 33 32 6473815. 
Een geschikte camping ligt 
pas na 8 km in Val-de-Vesle 
in de buurt van de volgende 

etappe 18. 

++ 
Niveau 

 

6:00 uur 

Duur 

 

27,2 km 

Lengte 

en kent door de bijzondere ex-
pressie veel navolgers. De oor-
spronkelijke vieringtoren is door 
een brand in de vijftiende eeuw 
vervangen door de huidige klok-
kentoren en twee fikse torens  

aan de oostgevel. De vloer van 
de kathedraal werd ooit gesierd 
door een labyrint in de tegel-
vloer. Het heidense element 
werd bewust verwijderd, maar 
de grafische voorstelling ervan 
wordt nu gebruikt als logo om 
historische monumenten aan te 
duiden. Ondanks de vernielin-

gen in de achttiende eeuw bezit 
de kerk nog een groot aantal 
originele glas-in-loodramen. Pas 
in de vorige eeuw zijn diverse 

nieuwe (roos)vensters aange-
bracht: opvallend zijn naast het 
zg. Champagneraam, de in 
1974 ingewijde vensters van 
Marc Chagall en de onlangs 
aangebrachte pigmentrijke ven-
sters van Imi Knoedel.   
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                              Etappeverdeling Reims – Grote Sint-Bernhardpas 

 
24,8 km 
25,2 km 
39,1 km 
32,9 km 
29,2 km 
33,6 km 
22,2 km 
19,8 km 
16,8 km 
25,3 km 
19,6 km 
22,3 km 

18,4 km 

17,7 km    
21,9 km 
24,5 km 
18,9 km 
22,3 km 
18,7 km 
30,0 km 
32,3 km 
25,5 km 
18,8 km 
18,9 km 
25,4 km 
  

604 km 

Over de Via Francigena (deels GR 654 en GR 145) 

  1. De wijngaarden van de Champagne [Reims - Trépail]           
  2. Langs de kanalen van de Marne [Trépail - Châlons-e-C.]         
  3. Langs uitgestrekte akkers [Châlons-e-C. - Meix-Tiercelin]        
  4. Over Romeinse wegen [le Meix-T. - Brienne-le-Château]       
  5. Slingerend langs de Aube [Brienne -l-C. - Bar-sur-Aube]        
  6. Door de bossen van Clairvaux [Bar-s-A. - Châteauvillain]     

  7. Rendez-vous in Les Essarts? [Châteauvillain - Leffonds]      
  8. Naar de stad met ‘Portes et Tours’ [Leffonds - Langres]      
  9. Langs de bron van de Marne [Langres - Les Archots]         
10. Over de heuvels van Haute-Saône [Archots - Champlitte] 
11. Het riviertje Le Salon volgen [Champlitte - Autet]  
12. Over het kalksteen plateau [Autet - Frasne-le-Château] 
13. Door de wouden van het Grand Bois [Frasne - Cussey] 

14. Naar de stad van de Bisontins [Cussey - Besançon]  

15. Van citadelle naar petit village [Besançon - L’Hôpital] 
16. Zwerven over heuvels [L’Hôpital-du-Grosbois – Aubonne] 
17. Op weg naar de horlogestad [Aubonne - Pontarlier]  
18. Eerst nog de Jura [Pontarlier - Jougne]    
19. De Zwitserse grens passeren [Jougne - Orbe]   
20. Afzakken naar het Lacus Lemannus [Orbe - Lausanne] 
21. Door wijngaarden wandelen [Lausanne - Villeneuve] 
22. Naar het klooster La Pelouse [Villeneuve - Bex]   
23. Tussen tweeduizenders door [Bex - Martigny]  
24. Door de poort naar de Alpen [Martigny - Orsières]  
25. Naar het hoog(s)tepunt [Orsières - Grote St-Bernhardpas] 
 

                   Subtotaal Via Francigena etappe 1 - 25           +  
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Deze bijzondere etappe voert door het dal van de wilde rivier  

Drance d’Entremont. Trekkend door en langs de bossen op de 

flanken van het Alpengebergte passeer je daarbij enkele kleine 
grauwgrijze dorpen, die een scherp contrast leveren met de 

geweldige panorama’s op je weg. 

Door de poort naar de Alpen  

Sembrancher 

Dit dorp heeft vanaf de twaalfde 
eeuw door de ligging aan de 
handelsroute tussen zuid en 
noord Europa een belangrijke 
rol kunnen spelen. Ook de pel-
grims vonden er hun weg, al is 
daar nu weinig meer van te 
merken. In 1286 stond er op de 
plaats van de Église St-Etienne 
een kapel waar relikwieën van 
de martelaar Saint Etienne wer-
den bewaard. De huidige re-

naissancestijl van de kerk stamt 
uit het midden van de zeven-
tiende eeuw. Op de route naar 
La Garde kun je na een extra 
klim op de bergkam die uitkijkt 
over het dal van de Dranse de 
Chapelle Saint-Jean vinden.  

Orsières 

Dit vriendelijke plaatsje ligt op 
900 meter hoogte aan de voet 
van het Mont Blanc Massif op 
de scheiding van de dalen van 
het Val Ferret en de Vallée de 
Champex. In de tiende eeuw 
was het bekend onder de naam 
Pons Ursarii en vormde het een 
bekende rustplaats voor vele 
bekende pelgrims naar en van 

Rome. Er zijn weinig zichtbare 
herinneringen aan de oorspron- 

kelijke weg van de Franken te-

rug te vinden in deze agrarische 
gemeenschap. De neogotische 
kerk met klokkentoren is gewijd 
aan Saint Nicolas, bisschop van 
Myra en werd gebouwd aan het 
eind van de negentiende eeuw 
op de restanten van eerdere 
Romaanse bouwwerken, waar-
van de eerste uit de elfde eeuw 
stamt. Op de berghellingen 
groeien veel geneeskrachtige 
kruiden die voor de vervaardi-

ging van kruidenthee en cosme-
tische producten worden ge-
bruikt. En natuurlijk moet je 
hier zeker de plaatselijke lekker-
nij, de Raclette kaas proeven.  

Routebeschrijving 

Deze etappe start bij de cam-
ping Les Neuvilles. Je gaat in 
zuidwestelijke richting (Chemin 
du Vivier) en passeert na 300 m 
de restanten van het Romeinse 
stadion. Je volgt de met Route 
70 gemarkeerde weg en je pas-
seert het station Martigny-

Bourg. Waar de weg naar rechts 
buigt ga je bij een P linksaf. Je 
gaat linksaf (Ruelle du Mont-
Chemin) en na 150 m wandel je 

over de parkeerplaats van het 
station Martigny-Croix; je gaat 
linksaf onder de spoorlijn door 
het pad omhoog in zuidwestelij-
ke richting. [Let op: bij slechte 

weersomstandigheden of wan-
neer je last van hoogtevrees 
hebt, adviseert De Weg van de 
Franken je voor dit deel per 

spoor het traject Martigny-Croix  

S
a

in
t-

E
ti

e
n

n
e
 



 

        

 

146 

     E
T

A
P
P
E

 

             
 2

4
 

Van Martigny naar Orsières 
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gaat linksaf via een brug over de  
spoorlijn, dan rechtsaf om 150 
m verder opnieuw het spoor te 
kruisen. Je nadert het centrum 
van Sembrancher. Ter hoogte 
van de kerk ga je rechtsaf (Rue 
Principale) die je aan het eind 
rechtsaf blijft volgen. Aan het 
eind ga je linksaf en na 100 m 

rechtsaf onder het spoorviaduct 
door. Na 100 m ga je linksaf en 
volgt het pad waarmee je de 
bochtige Route de la Garde af-

snijdt. Na 150 m steek je deze 
weg over en blijft het pad vol-
gen. [Let op: de gemarkeerde 

route gaat op dit pad rechtsaf 
om de Mont Saint-Jean ook naar 
La Garde!] Wanneer je voor de 
tweede keer op de Route de la 
Garde komt, kiest De Weg van 
de Franken voor een vervolg 
over deze weg naar La Garde. 
Na 1,5 km kom je in het dorp 
waar je linksaf het weer gemar-
keerde pad in zuidelijke richting 
volgt. Na een scherpe afdaling 
zie je 1,5 km verder aan je lin-
kerhand het gehucht La Douay 
liggen. Ruim 1 km verder ein-
digt het pad op een verharde 

weg. [Let op: de markering pro-

beert je te verleiden een ‘omweg’ 
te maken over een hoger gelegen 
pad buiten Orsières om!] Je blijft 
de weg in zuidelijke richting 

volgen en kruist de spoorlijn. Na 
150 m kom je op de Route de 
Ferret en ga je rechtsaf om 300 

m verder linksaf 
via een brug over 
de Dranse d’E-
ntremont naar het 
centrum van Orsi-
ères te lopen. Op 
de Place Centrale 
bij de Église Saint-
Nicolas eindigt 
deze etappe-
beschrijving. 

naar Bovernier te kiezen!]  Je 
volgt dit sterk stijgende pad. Na 
2 km kom je bij het smalle dal 
van Le Brocard, dat je 100 m 
lager ziet liggen. De route buigt 
naar oostelijke richting en leidt 
je over stijgende bergpaden met 
- bij goed weer - fraai uitzicht op 
het ruim 2 km verder gelegen 
Les Valettes. Je gaat rechtsaf 
over de rivier La Dranse om de 

tweede weg linksaf over de Ave-
nue de la Gare in de richting 
van Bovernier te lopen. Je wan-
delt onder de spoorlijn en snel-
weg door om via de Rue Princi-
pale en de Rue de l’Église het 
dorp te kruisen. Bij de RC21 ga 
je rechtsaf om na 250 m bij een 
houtzagerij rechts aan te hou-
den. Na 200 m wandel je 2,5 km 
over het licht stijgende gemar-
keerde pad door het Forêt du 
Dallay naast de rivier. Na een 
ruim 300 m lang pad naast de 

spoorlijn kom je op de verharde 
weg en blijf je de markering in 
oostelijke richting volgen. Je  



 

        

 

 
 

 

 

 

VIERENTWINTIGSTE ETAPPE IN HET KORT 

++++ 
Niveau 

 

 

6:30 uur 

Duur 

18,9 km 

Lengte 

karakter: een wandeling 

voornamelijk over stijgende 
bergpaden en rustige ver-
harde wegen.  
horeca en winkels: in Bo-

vernier vind je – ook voor 
een overnachting - Café 
Poste 41 27 7227808; in 

Sembrancher is er vol-

doende keuze in eetgelegen-
heden. Bij de supermarkt is 
men bekend met het Ostello 
Chante Joie, na een vriende-

lijke verzoek word je er wel-
licht met gedane boodschap-
pen naar toe gebracht.  

pelgrimsverblijf: Drie kwar-
tier verder klimmen na Sem-
brancher brengt je aan de 
linkerzijde van de Route de 
la Garde bij het Ostello 
Chante Joie, waar je na con-

tact 41 27 7851388 een 

ruime gîte kunt vinden.  

Opnieuw een half uur verder 

wandelen brengt je in Le 
Douay bij het Gîte-
restaurant Le Catogne 41 

27 7831230; in Orsières 
biedt de Paroisse Saint Nico-
las aan de Place de l’Église 

mogelijkheden voor een een-

voudig verblijf 41 27 
7831144. 
hotel e.a.: In Sembrancher 
vind je het Office du Touris-
me op de Place Centrale 9  
41 27 3273570 en Hôtel 
Restaurant Pizzeria de la 
Gare 41 27 7851114 aan 

de Avenue de la Gare 28. In 
Orsières vind je het toeris-
tenbureau aan de Route de 

la Gare 41 27 7833248 en 
aan te bevelen is het B&B 
van Marie-Claude Tornay 

aan de Route de Seneire 16 
41 27 7831012.  

147 

                   Via Francigena in het kanton Wallis: vierentwintigste etappe 

E
T

A
P
P
E

 
  
 2

4
 



 

        

 

153 

                                                                                             Handige tips  

 

POSTE RESTANTE                            
 

KOENDERS Marianne                        
CIS de Champagne 

21 Chaussée Bocquaine 

51100 REIMS FRANKRIJK                                                

verbindingen per spoor, maar 
tussen de grotere plaatsen is er 
ook busvervoer mogelijk. Be-
denk daarbij wel dat er soms 
een rigide onderbreking in de 
dienstverlening zit bij de gren-
zen van de departementen. Voor 
zover relevant, wordt er bij en-
kele etappes in het bijzonder 
aandacht besteed aan de (on)
mogelijkheden van het open-
baar vervoer. In Frankrijk vind 
je op www.sncf.fr of de app  

voyages-sncf meer informatie. 
Gelukkig zijn autorijdende 
Fransen bekend met de proble-
men van wandelaars en kun je 
op een veilige en slimme plek 
een lift, oftewel faire de l'auto-
stop proberen te regelen. In 
Zwitserland zijn er vanaf Orbe 
voldoende mogelijkheden om 
openbaar vervoer in de nabij-
heid van de etappes te kiezen. 
Relevante adviezen daarvoor 
vind je bij de etappes zelf. Wan-
neer je bv. in Martigny je pel-

grimstocht wilt onderbreken zijn 
er voldoende mogelijkheden 
voor de terugreis: per trein via 
Bern en Basel of per vliegtuig 
via Genève. Een geweldige web-
site die alle details en (on)
mogelijkheden van het open-
baar vervoer, zowel per bus als 
per trein, zichtbaar maakt, is 

die van de Deutsche Bundes-
bahn www.db.de; je kunt er 
zelfs kaarten van de af te leggen 
trajecten zien en zo nodig prin-
ten. Zoals hierboven genoemd 

wordt bij enkele etappes apart 
aandacht besteed aan het reizen 
per openbaar vervoer langs de 
weg van de Franken. 
 

Poste restante 

In Frankrijk zijn goede ervarin-
gen met het sturen van post 
(boek- en kaartmaterialen) op-
gedaan naar (hoofd)post-

kantoren van bv. Reims of 

Besançon. Let dan wel op de 
openingstijden ervan! Jeugdher-
bergen of hotels zijn vaak ver-
antwoorde plekken voor je nage-
stuurde post en hebben niet het 
nadeel van sluitingsdagen of -
tijden. Enkele bijzondere post-
adressen, zoals in Reims, Be-
cançon of Martigny worden 
compleet genoemd onder Adres-
sen. Belangrijk is dat je de 
plaats waar je post naar toe 
stuurt bijvoorbeeld per mail op 
de hoogte stelt van je zending; 
en natuurlijk is de juiste adres-
sering van belang, bijvoorbeeld:  

Overnachten 

Langs De Weg van de Franken 

kun je in dit eerste deel goed 
kamperen, zowel op officiële 
terreinen als na een verzoek om 
toestemming bij de eigenaar van 
de grond, zowel particulier of 
van de gemeente. Vandaar dat 
je bij Adressen vaak het adres 

van de Mairie, met de naam van 
de burgemeester, ziet vermeld. 
Voor zover mogelijk zijn er in dit 
deel I ook adressen van cam-
pings genoemd. Voor de avontu-
riers van het vrije kamperen zijn 
aanbevelingen natuurlijk over- 
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Etappe 19  Orbe 

Etappe 18  L’Hôpitaux-Neufs/Jougne 

Office du Tourisme d’Orbe, Grand-Rue 1, 41 24 4429237,   

tourisme@orbe.ch 
CH (Bernard Gloor), Avenue de Thienne 9, 41 24 4412613. 
CH (Nadine Poli), Rue Davall 3, 41 79 6102379, nadip@bluewin.ch 
CH (Madame C. Zimmerman), 41 24 4411979,   

zimmerman@bluewin.ch 
Hôtel Restaurant Au Chasseur, Rue Sainte-Claire 2, 41 24 4416780,  
info@hotel-au-chasseur.com 
TCS Camping Orbe, Route du Signal, 41 24 4413857,   

camping.orbe@tcs.ch 

Office du Tourisme de Métabief, Place de la Marie 1 [L’Hôpitaux-Neufs],  

33 38 1491381 info@franche-comte.org                                                                                                                                           
Mairie (Michel Morel), Place de la Mairie, 33 38 1491381,  
 mairie.jougne@orange.fr     
B&B (Lydie+Claude Brin), Rue du Baland 9, 33 38 1491445,  

clodbrin@wanadoo.fr 
CH Les 4 Monts (Evelyne en Richard Galloy), Rue du Réservoir 1, [Les 
Echampés, Jougne], 33 60 8589475 of 89 9540468, les4monts@orange.fr 
Gîte Chalet Saônois, Place du Centre, 33 38 4971818, fd.70@mfr.asso.fr 

Hôtel Bar Restaurant de la Poste 1900, Route des Alpes 9,  
33 38 1492724  www.hotel-bar-restaurant-de-la-poste-le-1900.fr                                                                                
Hôtel Restaurant La Couronne, Rue de l’Église 6, 33 38 1491050, 
courriel@hotel-couronne-jougne.com 

Etappe 20  Chavornay/Lausanne 

B&B Du Charron (Yvan+Tania Benoît), Grand Rue 69 [Chavornay] 

41 24 4410943,  site@hotes.ch 
CH (Daisy Nicolet), Vieux Moulin 9 [Chavornay],41 78 6323829,  
daisynicolet@bluewin.ch 
Paroisse Protestante, Rue de la Blécherette 2 [Le Mont-sur-Lausanne],   

41 21 6522147 of (La Cure) 3315680. 
 

Office du Tourisme, Rue de la Gare 14B, 33 38 1464833,  

info@pontarlier.org 
Curé Saint-Bénigne (Père Ruffiot), Rue Tissot 6, 33 38 1468348 of 
1390657 of 1390037, saintbenigne@wanadoo.fr  
Maison Familiale Rurale, Rue des Granges 20, 33 38 1391704,   

mfr.pontarlier@mfr.asso.fr 
Auberge de Jeunesse, [postadres:] Rue Marpaud 21, 25300 Pontarlier 
FRANKRIJK, 33 38 1390657, pontarlier@fuaj.org 
Hôtel Saint-Pierre, Place Saint-Pierre 3, 33 38 1465080,  

stpierrehotel@gmail.com 
Camping Le Larmont, Rue de Toulombief, 33 38 1462333,  
lelarmont.pontarlier@wanadoo.fr 
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Pelgrim worden  
In het spoor van de monniken 
Hoe deze gids te gebruiken? 
Routes vanuit Nederland en België 
 
Etappeverdeling Maastricht - Reims 

 
Over de Via Mosana  
Beschrijving van 6 etappes van Maastricht naar Namur    

+119 km    
 
Over de Via Lemovicensis  
Beschrijving van 11 etappes van Namur naar Reims         

+216 km 
(deels GR 654 La voie de Vézelay) 
  
Etappeverdeling Reims - Grote Sint-Bernhardpas 
 
Over de Via Francigena  

Beschrijving van 25 etappes van Reims naar de Grote  

Sint-Bernhardpas (deels GR 654, GR 145 en CH70)       
+602 km 
   
Hoe nu verder?  
Handige tips  
Frans  
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Tot slot  
Tijdens je voorbereiding op deze tocht heb je natuurlijk al veel 

zaken bestudeerd. In het boek Op pelgrimstocht naar Rome vind 
je - vóór je vertrekt - veel relevante en nuttige informatie.  
Dit boek is - evenals het onmisbare pelgrimspaspoort - voor  

leden gratis verkrijgbaar bij de Vereniging Pelgrimswegen naar 
Rome. Daar kun je ook gerichte informatie over je route krijgen.  
Meer en actueel nieuws is te vinden op www.pelgrimswegen.nl. 
Deze site biedt ook onderweg behulpzame informatie.  


	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 1
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 2
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 7
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 46
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 47
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 48
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 49
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 50
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 68
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 69
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 70
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 148
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 149
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 150
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 156
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 170
	WvdF I eGuide september 2018 SMALL 175

