
En canoë,…

… à dos d ’ âne,…

…ou à vélo…

… tous l� chemins mènent à Stevenson

FIETSROUTES EN GROENE WEGEN IN DE AISNE < HAUTS-DE-FRANCE < FRANKRIJK

Publiek:
Goedgetrainde volwassenen

Afstand:

Duur van het parcours:

Opties:
-.   Toeristisch circuit in Chauny of Tergnier 

(elk + 30 min)
 -  Bezoek aan het Maison de Marie-

Jeanne en de Stevenson-zaal (+1u)
 -  MTB-variant via Brissy en Brissay 

(+30 min)

92,8 km (40 à 55km /dag)

5 à 6uur fietsen/dag buiten stops en bezoeken
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Lucy

EuroVelo 3 naar 
Maubeuge - Trondheim

EuroVelo 3  
naar Parijs – 
Santiago de 
Compostela

Over de Route Stevenson® van Lucy naar Quierzy

Per kano,…
…op een ezel,…

…of met de fiets

  … alle wegen leiden naar Stevenson

Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

Verleg je grenzen al fietsend op EV3 !

Route Stevenson® is een gedeponeerd merk 
van het Agence Aisne Tourisme 
Fotocredits: H Lapinte, T Henin, B Teissedre, 
Com des images.

«Schateiland”, «The Strange Case of Doctor Jekyll 
and Mr. Hyde» of zelfs «Reis met een ezel door de 
Cevennen»... iedereen kent wel een werk van de 
fantasierijke Schotse schrijver Robert Louis Stevenson. 

Van kinds af aan moest hij door zijn zwakke 
gezondheid regelmatig naar een zachter klimaat 
reizen. De jonge Schotse eenzaat droomt al van een 
leven als schrijver en avonturier. Al snel zal hij zijn 
twee dromen verwezenlijken. Op zijn 26ste vaart hij 
over de kanalen van Antwerpen naar Pontoise, door 
België en Frankrijk. Ondertussen publiceert hij «An 
Inland Voyage», zijn eerste verhaal over dit spannende 
avontuur dat u deels kunt beleven via deze routekaart. 

Hij geeft graag details over de streken die hij verkent 
en besteedt veel aandacht aan zijn vaak complexe 
en vertederende personages. Hij aarzelt echter niet 
om kwade trouw, leugens en hypocrisie van zijn 
tijdgenoten van de Victoriaanse tijd te beschrijven. 
Zijn romans tonen een diepe intelligentie met een 
mengeling van fictie en journalistieke stijl.

Zoom in op Stevenson

Omslag van 
de originele editie 

van de roman 
”An inland voyage”

Unieke Franse uitgave 
van de roman 
Editions Babel

Oude kaart die het parcours van Ste-
venson en de omgeving weergeeft

Een product aangeboden door het Agence de Développement Touristique de l’Aisne | 03 23 27 76 76 
Toeristische informatie: Office de Tourisme Intercommunal Cœur de Picard | 03 75 30 00 21
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We stellen u voor om 3 etappes van de kanotocht 
van Stevenson, per fiets te volgen. De komende 
jaren zullen nog andere etappes worden ontwikkeld 
naar het zuiden, richting Noyon, tot aan Conflans-
Sainte-Honorine, en naar het noorden richting 
Vadencourt, tot Maubeuge.
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Zoom in op La Fère
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4
. 

O
n

tm
oeting met een

 i n
w

on
er

4
. 

O
n

tm
oeting met een

 i n
w

on
er 3.

 E
en

 draaikolk in
 d

e
 O

ise!

2.
 E

e
n

 p
ic

knick in de w
eid

e

2.
 E

e
n

 p
ic

knick in de w
eid

e

3.
 E

en
 draaikolk in

 d
e

 O
ise!

1.
 

1. De stroom
v

ersn
ellingen van de O

is
e

1.
 

1. De stroom
v

ersn
ellingen van de O

is
e

Over de Route Stevenson® van Lucy naar Quierzy

D A

7.
 D

e 
herberg Chez Ba

zi n

Tekening Emanuel Daurel

Fietsroute over groene weg, fietspad, etc.

Fietsroute over gemeenschappelijke wegen

(met auto’ s)
Variant op gemeenschappelijke weg (voorzichtig!)
Buiten parcours en andere varianten
(voorgesteld als optie)
Punten waar men moet oppassen

LEGENDE
Vertrek – Aankomst
Parking
Station
Voeding
Restaurant
Accommodatie

Panorama
Waterpunt
Openbare toiletten
bezienswaardigheid
Picknickplaats
Speeltuin !
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Al fietsend ontdekken...
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2  Les Moulins langs de l’Oise
Ontdek tussen de vele molens langs de route 
ook de molen van Senercy, omgevormd tot H2  
gastenkamers, de middeleeuwse molen van 
Berthenicourt, de majestueuze molen van Lucy en 
de prachtige art-deco-molen van Brissay.

3  De Vallei van de Oise
De charmante maar tegelijk grillige Oise gaat 
wat langzamer stromen en slingert zich door een 
uitgestrekte vallei met enorme ecologische rijkdom. 
Canoë kayak et plein air | rue du Pont levis in Chauny. 
Info:  03 23 39 33 13 | ckpa@gmail.com

4  La maison de Marie-Jeanne in Alaincourt
Met zijn collectie van duizenden doodgewone 
voorwerpen, neemt La maison de Marie-Jeanne 
u mee naar eind 19e eeuw en begin 20e eeuw. 
Strijkijzers, wasmachines, kleding, speelgoed... 
deze directe getuigen van het verleden onthullen 
alle geheimen van het leven in die tijd. Breng ook 
zeker een bezoek aan de Stevenson-zaal, voorzien 
van beeldprojectie en een interactieve kaart!

39, rue du Gal. de Gaulle, 02240 Alaincourt

Info:  03 23 63 62 07 - la-maison-de-marie-jeanne.fr

1   Ribemont verkennen
Vanaf EuroVelo 3 komt u bij de overblijfselen van de 
Benedictijnse abdij Saint-Nicolas-des-Près (11e eeuw). 
Ontdek het geboortehuis en het museum gewijd aan 
Condorcet, filosoof en politicus geboren in Ribemont, 
die de idealen van de Franse Revolutie belichaamt. 
Ook te bezoeken: de geklasseerde kerk en de mooie, 
onlangs gerestaureerde Saint-Germain-kapel (te zien 
in de rue de Verdun op 100 m van EuroVelo 3).
11, rue Condorcet in Ribemont | Open op zondag, 14u30-18u | 
Gesloten in aug. en op feestdagen | Gratis toegang

Info: 03 23 63 71 85 - www.ribemont.fr.

 

R1  L’étable d’Élodie (buiten parcours)
1, rue d’en haut in Châtillon-sur-Oise | Open op reservatie 
op vrij-av, za-av en zo-mid | Menu vanaf €18 (excl. drank) 
H1  2 ch. d’hôtes | €58/nacht voor 2 pers. Incl. ontbijt. 

Info:  03 23 66 77 31 - 06 88 19 45 27 
www.letable-delodie.fr - gabriel.niay@orange.fr

H3  Chambres d’hôtes La Ferme d’Alice
Alice en Sébastien heten u van harte welkom in hun 
rustige huis met comfortabele kamers. 
Alice en Sébastien Varlet - 23 rue Achille Langlet in Moÿ-de-l'Aisne 

Info:  06 15 74 62 97 - 03 23 64 09 86 
alicevarlet@sfr.fr - http://lafermedalice.com

H4  Gîtes de la Jonquière in Viry-Noureuil
Comfortabele kamers, zachte zetels en een jacuzzi: 
geweldig na een dagje fietsen!
Marie-Christine en Pascal Hirson, 2 rue de la Convention 
in Viry  - Info: www.gites-chauny.fr. Tel. 03 23 39 77 20

R3   Pizzeria Trattoria di Camillo in Chauny 
Op twee stappen van EuroVelo 3 en het station 
van Chauny, kunt u de heerlijke pizza’s proeven 
van Claudio. 
8 rue J Jacques Rousseau in Chauny. Info: 03 23 52 22 40

 RSCycles in Chauny - Verkoop en herstelling van fietsen 
102 rue de la chaussée in Chauny  
Info: 03 64 14 67 81 - rscycles7400@gmail.com

7  Chauny, juweel van Art Deco (optioneel) 
Bewonder de prachtige art-decogebouwen: het 
stadhuis, de overdekte markt, het station, de 
herenhuizen aan Bd Gambetta. Rondleidingen en 
activiteiten het hele jaar door.
i  Office de Tourisme Coeur de Picard | Espace Lepetit | 

Rue in Port à Chauny. Info: 03 75 30 00 21 - www.coeurdepicard.com

 Ferme de la Pâturelle in Quierzy 
Carine en Olivier Timmerman maken een historische 
kaas, de Manicamp, genoemd naar het naburige dorp 
waar de kaas oorspronkelijk werd gemaakt. Breng ze een 
bezoekje! 
Ferme de la Pâturelle, 1 et 51 rue Henri Berthe in Quierzy. 
Info: 03 23 39 52 02 – ferme.la.paturelle@wanadoo.fr

5  La Fère, cité des artilleurs
In 1720 huisvest La Fère de 1e École Royale d’artillerie van 
4000 man. Tot in 93 was hier het 41e artillerieregiment 
van de marine gestationeerd. Als herinnering aan zijn 
heroïsche verzet tijdens de oorlogen schonk Parijs La 
Fère het standbeeld van de artillerist van de Pont de 
l'Alma, dat nu in het midden van de Place d'Armes 
staat. Het Jeanne d'Aboville Museum is een bezoek 
waard voor zijn collectie uitzonderlijke schilderijen. 
Musée Jeanne d’Aboville - 5 rue du Général de Gaulle in la Fère. 

Info: 03 23 56 71 91 | mjaboville@gmail.com

R2  Restaurant Au Relais de Champagne
33 rue de la République in La Fère
Info : 03 23 38 17 71

6  Tergnier, cité du chemin de fer (optioneel)
Tergnier heeft het grootste rangeerstation van Picardië, 
dat u vanaf de loopbruggen kunt bewonderen. Vlak 
ernaast ziet u de cité van de spoorwegarbeiders en 
het prachtige art-deco-stadscentrum. 

Ga in Fargniers, naar het verrassende Place Carnegie 
en bezoek het Musée de la Résistance et de la 
Déportation, waarmee de Picardische verzetsstrijders 
de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog wilden 
doorgeven aan jongere generaties. 
5, pl. Carnegie à Fargniers - gemeente Tergnier 
Info: www.mrdp-picardie.com | 03 23 57 93 77
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1. 04/09, ochtend
De stroomversnellingen van de Oise

Nadat hij bijna was verdronken, 
verstuikt hij zijn duim en moet hij 
varen met één vinger in de lucht. In 
de buurt van de gretige watermolens 
wordt de Oise smaller, waardoor 
Stevenson en zijn reisgezel Cigarette 
uit de kano moeten stappen om hem 
los te trekken uit de zandige bodem. 
Maar het is zo’n mooi avontuur 
dat Stevenson de grillige rivier alles 
vergeeft. 3 uur later heeft hij nog 
maar 4 km afgelegd en is hij in de 
buurt van de Moulin de Lucy.

4. 04/09, middag
Ontmoeting met een inwoner

Na deze tocht hijsen de twee mannen 
hun kano op het canal de la Sambre à 
l'Oise. Ze varen verder zuidwaarts, 
ze kruisen een voorbijganger op 
het jaagpad. Cigarette, Stevensons 
reisgezel, leek een praatje te willen 
maken met de man, hij begon te 
fantaseren over Noorwegen, een land 
waar hij nog nooit een voet gezet had, 
tot grote verbazing van uw verteller!

9. 06/09,  middag La vallée d’or 

Voor hij aankomt in Noyon 
(avondetappe), beschrijft Stevenson 
de pracht van de gouden vallei die hij 
doorkruist. “De lucht was doortrokken 
van de adem van de bomen en het 
gelukkige gras ». Dit gras zorgt zeker 
voor overvloedig voedsel voor de kuddes 
in de streek. Vandaag maken ze nog 
steeds "Le Manicamp” kaas die u 
moet proeven in Quierzy-sur-Oise!

3. 04/09, middag
Een draaikolk in de Oise!
 “Op de plaats waar het kanaal 
de rivier kruist, is er geen brug maar 
een draaikolk.” Een voorbijganger 
waarschuwt ze voor het gevaar vanaf 
de oever. Gelukkig maar, want anders 
had het afgelopen kunnen zijn voor 
Stevenson! We situeren het tafereel 
in het gehucht “Les Sept Ponts” 
van Châtillon-sur-Oise, want 
bij hoogwater verdwijnen de zeven 
gewelven onder het wateroppervlak, wat 
ongewenste draaikolken veroorzaakt.

6.05/09, avond
La Fère de maudite mémoire
Na een dagje kanoën in de regen, 
komen de twee mannen aan in La 
Fère. Helemaal doorweekt vragen ze 
onderdak in een hotel dat heerlijke 
geuren verspreidt. Maar de bazin, 
gestoord in haar voorbereidingen, ziet 
ze waarschijnlijk aan voor zwervers 
en stuurt ze zonder pardon weg! “Het 
hotel had de naam van een dier in 
het bos (...) ik ben vergeten wat”: 
het betrof het Hôtel du Cerf, dat er 
vandaag niet meer is.

7. 05/09, avond
Chez l’aubergiste Bazin
Gelukkig vinden de twee mannen een 
comfortabele herberg, eerst nog vol 
luidruchtige reservisten, maar al vlug leeg 
als de trompet schalt, gerund door een 
gastvrij stel: de Bazins. Na een goede 
maaltijd gaat het gesprek op de stoep 
verder, “tegenover het wachthuisje”. 
Hierdoor kunnen we de herberg situeren 
op de plaats van de apotheek aan de 
rotonde, rue Charles de Gaulle.

2. 04/09, middaguur
Een picknick in de weide 
De twee mannen picknicken in 
een weide omzoomd door populieren. 
Stevenson en zijn reisgezel genieten 
van de ontspanning en het “alles 
loslaten”: “Naast een goede 
echtgenote, een goed boek en tabak, 
is niets heerlijker op aarde dan een 
rivier.” Deze weide ligt dichtbij 
Ribemont, vast op twee stappen van 
de abdij Saint-Nicolas-des-Prés 
(al zien ze hem niet liggen).

5. 04/09, avond
Tussenstop in Le Mouton 
d’Or
De twee mannen genieten van 
een diner in Moÿ-de-l’Aisne 
in het restaurant Le Mouton 
d’Or, op de plaats waar zich nu 
de bar Le Wiclow bevindt, een 
welkome stop om iets te drinken, 
ingericht volgens de mode van de 
Keltische pubs, die Stevenson-
fans zeker zal bevallen!

8. 06/09, ochtend
De artilleristen
Na een goede nachtrust zetten de 
twee mannen hun tocht over de Oise 
voort. Rond Beautor, in de idyllische 
omgeving van de groene vallei die 
vaarzen, veulens en ezels voedt, 
worden ze verrast door kanonschoten 
van de artilleristen van La Fère. 
Verschrikkelijke beschietingen die 
onze helden op de vlucht doen slaan!

Veel reizigers volgden de 
voetsporen van Stevenson. 

Hierboven de herberg Bazin zoals 
gezien door Sir Hammerton in 

1912, nu de apotheek van La Fère.

1908 

2015

20151912
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Over de Route Stevenson® van Lucy naar Quierzy

Wist u dat? Aan het einde van de zomer van 1876 vaart Robert-
Louis Stevenson met zijn vriend Walter Simpson in een kano de Oise 
af. Hij beschrijft zijn reis in het verhaal «An inland voyage». Een 
aangenaam en amusant werk, vol avonturen en anekdotes die hij 
beleefde in de dorpen waar we nu doorfietsen. Hier de Auberge 
du Mouton d’Or waar hij een een stevige maaltijd gebruikte, nu de 
Pub le Wiklow, een aanrader om uw dorst te lessen!

Al fietsend ontdekken... de tocht van Stevenson


