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Alhoewel	de	plantages	van	de	‘Tabac	de	la	Semois’	in	België	niet	meer	in	
gebruik	zijn,	kan	je	in	de	streek	die	we	zullen	doorkruisen	toch	nog	heel	
wat	restanten	terugvinden	van	deze	intussen	bijna	vergane	glorie.		

Nu	 is	het	echter	niet	de	 tabak,	maar	wèl	de	kronkelende	 rivier	Semois,	
die	de	 rode	draad	vormt	 in	ons	klimverhaal.	 	 In	2007	konden	onze	Blijf	
Fitters	 reeds	 vaststellen	 dat	 de	 hellingen	 in	 deze	 prachtige	 streek	
‘Straffen	Toebak’	zijn	en	ook	in	2013	hebben	velen	er	nog	hun	‘Grenzen	
verlegd’.		

In	 de	 ‘vakantierit’	 die	 we	 vandaag	 rijden,	 schuiven	 vele	 gekende	
hellingen	 onder	 onze	 wielen	 door,	 maar	 ook	 heel	 wat	 nog	 niet-
ontgonnen	juweeltjes	zullen	we	ontdekken.	Maar	denk	eraan,	een	goede	
conditie	 is	 geraadzaam	 om	 tenvolle	 te	 kunnen	 genieten	 van	 de	
uitgestrekte	bossen,	de	mooie	uitzichten,	de	kleine	gezellige	dorpjes	en	
zeker	 de	 talrijke	 pittige	 hellingen	 die	 we	 in	 de	 vallei	 van	 de	 Semois	
voorgeschoteld	krijgen.		

We	verzamelen	aan	de	kerk	in	Gedinne	waar	in	de	omgeving	voldoende	parking	te	vinden	is	

We	verlaten	Gedinne	noordwaarts	naar	Patignies	en	krijgen	onderweg	naar	Haut-Fays	en	Gembes	(km	12)	al	
enkele	lichtverteerbare	aperitiefhellinkjes	voorgeschoteld.	De	klim	van	de	Côte	de	Gembes	(5,8%	gem	-	13%	
max	–	2000	m	lengte	-	136	cotacolpunten)	is	al	direct	iets	zwaardere	koek	en	na	een	vlakker	stuk	draaien	we	
zuidwaarts	de	Route	de	Sohier	op	om	daarna	af	 te	dalen	naar	de	Almache,	een	zijstroompje	van	de	Lesse	
(km	 25)	 in	 Daverdisse.	 We	 zullen	 de	 er	 op	 volgende	 klim	 wellicht	
geheugen	want	vooral	het	eerste	deel	van	de	Côte	de	Daverdisse	 (6,5%-
12%-2100-145)	 is	bijzonder	pitttig.	Gelukkig	volgt	er	dan	een	wat	 lichter	
lopende	 weg	 op	 en	 af	 langs	 Porcheresse,	 Graide	 en	 Bièvre	 om	 in	
Bellefontaine	 een	 licht	 verteerbaar	 klimmetje	 naar	 Petit-Fays	 te	
verorberen	vooraleer	aan	het	serieuze	werk	te	beginnen.		

We	zijn	niet	ver	meer	van	Vresse-sur-Semois	(km	52)	maar	we	draaien	er	
toch	via	Chairière	van	weg,	recht	naar	en	voor	de	1e	maal	langs	de	oevers	
van	 de	 Semois.	 Niet	 voor	 lang	 echter,	 want	 al	 snel	 ligt	 de	 Côte	 de	
Cornimont	(6,9-12-2600-189)	op	ons	te	wachten	die	onderweg	een	breed	
panorama	 biedt	 en	 zijn	 top	 heeft	 in	 het	 gelijknamige	 dorpje.	 Heel	 even	
pauzeren	 en	 dan	 klimmen	 we	 verder	 tot	 vóór	 Vivy,	 waar	 we	 richting	
Rochehaut	 rijden.	Vóór	het	dorp	slaan	we	oostwaarts	af	en	we	blijven	nu	
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even	weg	van	de	Semois,	maar	dat	betekent	enkel	dat	de	hellingen	iets	minder	steil	worden,	zoals	de	zeer	
regelmatige	Côte	de	Mogimont	(4,6-6-3400-101).	We	vervolgen	onze	weg	onderdoor	de	N89,	nemen	rond	
Bellevaux	nog	een	hellingetje	mee	en	komen	voorbij	Les	Hayons	terug	aan	de	Semois	(km	79),	waar	ons	een	
serieuze	 klim	 voor	 de	 wielen	 geschoven	 wordt,	 de	 Côte	 du	 Maka	 (6,8-12-2600-200)	 die	 ons	 langs	 de	
toeristische	route	Ardennes-Eifel	en	door	het	dorpje	Auby-sur-Semois	voert.		

Terug	naar	de	Semois	nu	en	in	Cugnon	fietsen	we	naar	de	zuidelijke	oever	waar	we	de	Semoisvallei	blijven	
volgen	 –	 weliswaar	 ook	 met	 enkele	 venijnige	 klimmetjes	 –	 tot	 in	 Dohan,	 waar	 we	 eindelijk	 een	 café	
tegenkomen	en,	zoals	11	jaar	geleden,	nog	steeds	welkom	zijn	bij	“Chez	Laurette”	voor	ons	middageten	(km	
94).	

Na	onze	middagstop	 zitten	we	nauwelijks	op	
onze	 fiets	 en	 daar	 moet	 de	 Côte	 de	 Dohan	
(7,1-11-2300-178)	 al	 aangepakt	 worden.	 Een	
serieuze	 klim	 maar	 toch	 slechts	 klein	 grut	
vergeleken	met	de	volgende	grote	jongen,	de	
Chemin	 des	 Enclaves	 (13,5-18-1100-287),	 bij	
sommigen	beter	bekend	als	 de	moorddadige	
‘Saty’,	onze	zwaarste	klim	van	de	dag.	

Hoog	tijd	om	eventjes	op	adem	te	komen	en	
af	 te	 dalen	 naar	 het	 kleine	 middeleeuwse	
stadje	 Bouillon	 dat	 omarmd	wordt	 door	 een	
meander	 van	 de	 Semois	 en	 beheerst	 wordt	
door	 het	 kasteel	 van	 Godfried	 (foto	
hierboven).	We	rijden	over	de	brug	 (km	104)	

en	mengen	ons	even	in	het	toeristische	verkeer	langsheen	de	talrijke	terrassen	met	zicht	op	het	kasteel.		

Genoeg	geslenterd	want	een	volgende	zware	helling	dient	zich	aan,	de	Vieille	route	de	France	 (8-13-2600-
268),	waarbij	220	hoogtemeters	dienen	overwonnen.	Doe	het	rustig	aan	en	neem	de	tijd	om	eens	achterom	
te	kijken,	dan	krijg	 je	een	mooi	zicht	op	het	kasteel	van	de	beroemde	kruisvaarder.	Eens	boven	volgen	we	
even	de	Franse	grens	en	komen	uiteindelijk	in	Corbion	en	na	117	km	in	Poupehan	terecht,	een	gehucht	dat	
vooral	bekend	werd	omdat	daar	in	de	jaren	‘80	allerlei	politieke	plannen	gesmeed	werden.	Je	zal	hier	echter	
andere	sportieve	plannen	moeten	smeden	want	we	sluiten	een	coalitie	met	de	achterzijde	van	de	Côte	de	
Rochehaut	 (4,5-12-4200),	 een	 ‘getrapte’	
klim	die	ons	naar	deze	‘Roche	Haut’	brengt.		

We	komen	in	Rochehaut	terug	vlakbij,	maar	
toch	 hoog	 boven	 de	 Semois	 en	 krijgen	
hierdoor	 –	 bij	 mooi	 weer	 –	 een	 prachtig	
vergezicht	over	de	vallei.	Even	verder	volgen	
we	 een	 tijdlang	 de	 Semoisoever	 en	 na	 127	
km	 fietsgenot	 volgt	 de	 Côte	 de	 Gros-Fays	
(5,6-9-3600-157),	 een	 helling	 die	 we	 iets	
verlengen	 tot	 de	 top	 van	 de	 Côte	 de	
Maltournée,	 waarna	 we	 afdalen	 tot	 in	
Vresse-sur-Semois.		

We	 zijn	 terug	 aan	de	 Semois	 en	deze	heeft	
aan	 de	 grA	 nog	 heel	 wat	 meer	 te	 bieden:	

Semoispanorama	in	Rochehaut	
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eventjes	de	hoofdbaan	stroomafwaarts	volgen	en	dan	
een	 klepper	 van	 formaat,	 de	 mooie	 Côte	 de	 Conrad	
(8,5-11-2200-218)	 met	 een	 stevig	 maar	 gelukkig	
regelmatig	 percentage.	 We	 dalen	 terug	 af	 naar	
Membre	 en	 rijden	 over	 de	 Semoisbrug	 (km	 143),	
waarna	we	op	en	af	de	hoofdweg	naar	Bohan	volgen,	
het	 hart	 van	 het	 “Petite	 Suisse	 Namuroise”.	 Nog	
éénmaal	terug	over	de	Semois	en	we	verlaten	de	vallei	
in	 schoonheid	 met	 een	 typische	 Semoishelling,	 de	
beboste	 Côte	 de	 Hérissart	 (4,8-9-4500-163).	 Op	 weg	
nu	 naar	 Orchimont,	 waar	 we	 na	 154	 km	 de	 laatste	
‘serieuze’	 klim	 voorgeschoteld	 krijgen,	 de	 Côte	

d’Orchimont	(5,3-24-2600-129),	met	na	ca	1	km	aan	de	
kerk	 een	héél	 steil	 stukje.	Op	de	 top	bevinden	we	ons	

op	een	hoogvlakte	die	vroeger	bekend	was	voor	haar	tabakvelden.	

Het	zware	werk	met	meer	dan	3600m	hoogtemeters	klimwerk	zit	er	nu	op	en	we	rijden	verder	noordwaarts	
via	Houdrémont	en	binnenwegjes	terug	naar	Gedinne.		

Op	een	terrasje	kunnen	we	hopelijk	nagenieten	van	een	dagje	Semois,	een	rivier	die	haar	wonderlijke	groene	
vallei	langs	alle	kanten	liet	bewonderen,	beklimmen	èn	afdalen.	Hopelijk	heb	je	er	van	genoten	!!!	

Met	de	grB	knijpen	we	er	hier	en	daar	33	kilometers	af	en	kruipt	er	meer	dan	900	hoogtemeters	klimwerk	
minder	in	de	benen:	

• In	Gembes	(km	12)	rijden	we	rechtstreeks	naar	Porcheresse	en	 laten	zo	de	Côte	de	Gembes	en	de	
Côte	de	Daverdisse	achterwege	

• In	 Vivy	 (km	 46)	 dalen	 we	 niet	 af	 richting	 Rochehaut	 maar	 rijden	 rechtstreeks	 naar	 Mogimont,	
waardoor	we	ook	die	Côte	‘missen’	

• Ook	wij	verorberen	onze	boterhammen	bij	“Chez	Laurette”	(km	76)	in	Dohan.	
• In	Bouillon	(km	87)	rijden	we	via	een	iets	kortere	en	minder	steile	weg	naar	Corbion.	
• Bij	het	naderen	van	Vresse	(km	117)	laten	wij	het	13	km	lange	ommetje	langs	Membre	en	Bohan	aan	

ons	voorbij	gaan	en	we	proeven	dus	niet	van	de	Côte	de	Conrad	en	de	Côte	de	Hérissart.		
	
	
En	 mochten	 er	 sommigen	 op	 het	 eind	 van	 de	 rit	 het	 gevoel	 hebben	 “Mijn	 pijp	 is	 uit”,	 dan	 is	 dat	 niet	
abnormaal	want	met	“Straffen	toebak”	kunt	ge	wel	eens	”De	sigaar	zijn”.	
	 	

Aan	de	voet	van	de	Côte	d’Orchimont	
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