COUV SDF NL 2015_Mise en page 1 04/05/15 15:27 Page1

alsinde

ZOMER 2015

Zomer
winter…

ZOMER 2015

Zowelinde

De toeristische brochure in ZuiD-Fr ankrijk , De LangueDoc-roussiLLon

SUD DE FRANCE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

Een paradijs
in de natuur

BestemmingSuddeFrance,

eenparadijsindenatuur

bro

chu

-rou

ssiL

ANCE
R
F
E
D

ZuiD
re in

-Fra

nk

SUD
radijsr
a
p
n
Ee e natuu
in d

Het eerste kuuroord
van Frankrijk

Lon

UNES SDF

HIVER

2014_UN

THE T
OUR

suddef

rance.c
om

LON
SIL
OUS
C-R
EDO
U
G
LAN

g
pannroinord
Ontste
kuu
jk

rs
ri
Het ee van Frank

E SUD

DE FRA

NCE 04/1
1/14

ISM M
AGA

ZINE

07:51 Page
4

IN SO
UT

H OF
FRAN

SUD DE
FRANCE
Pyre
CE LA
NG

UEDO

C-RO

USSIL

LON

LANG
UEDO
C-RO
USSI
LLON

ne
Aubrac,es, Cévennes,
Marge

ride,
Facilities
2014 - 20 and activities
15 resor
t by resor
t!

sstijl

Levenek voor
re
Een st rbekken
lekke
te
ech
pjes
Uitsta VijfDes

tinatio

blessedn South of France,
by natu
re

outes
kingsr

ek
en
ontdekom de stre
kastel
sante
ai
ennenDE FRANCE.
, impo rlijke ba
S
enland
te verk
onde
NDS SITE
Kathar , een uitz onheid
DE GRA
SCO EN
es
UNE
ho
ill
JST VAN
Paul
st
en sc
GOEDLI
, sten
van ru e
ELDERF
DE WER
Nîmes , een oase
UIT VAN
m
s en ze
o
DEEL
er
de
.c
KEN
jv
en
ce
MA
vi
S
M
n
Wellnes
E SITE
tussen
AL DEZ
defra
MIDI:
great 100 s: thermal and
Sète,
AL DU
nsud
D, CAN
% relaxat
spa
DU GAR
natio
ion progra resorts,
PONT
SONNE,
.desti
mmes
Gastro
: CARCAS
www
MISSEN
a land rich nomy: truffle
NIET TE
s, foie gra
in surpri
ses
s and oys
ters,
PRACTICAL
INFORMA
TION: 5
DISCOVER
Y TOURS,

Great ou
td
Canigou oors:
, Céve
Aubrac,
nnes,
vast pro Margeride…
tected spa
ces
to admire

FROM THE
CATALA
N PYRENE
ES TO THE

LOZÈRE

De brochures Sud de France kunt u downloaden op www.destinationsuddefrance.com
of u kunt ze op uw Ipad bekijken door de app Mijn Sud de France te downloaden.
Blijf op de hoogte van het toeristische nieuws uit de Languedoc-Roussillon en schrijf u via
www.destinationsuddefrance.com in op onze elektronische nieuwsbrieven
Vacances en Languedoc-Roussillon en Prestige Languedoc-Roussillon.

Boek uw vakantie:
nl.destinationsuddefrance.com
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Envie d’évasion ?

Direcion de la Communication de Sud de France Développement 03/2015
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Ressourcez-vous
en Languedoc-Roussillon !

Un week-end au Pont du Gard, un séjour dans un
domaine viticole des Corbières, un city-break à
Perpignan, une immersion dans le Moyen-Age au
cœur de Carcassonne, une initiation golf au
bord de la Méditerranée, un séjour bien-être à
Montpellier, une escapade gastronomique en

destination sud de france

Naturellement privilegiee
Rejoignez-nous sur

210x290_DOMPTER.indd 1

Rejoignez-nous !

Réservez vos prochaines vacances en Languedoc-Roussillon

www.destinationsuddefrance.com/cercle-prestige
19/03/2015 16:05:58

Lozère ou à Nîmes... Venez découvrir les plus belles
adresses du Languedoc-Roussillon regroupées
sous une signature d’excellence : le Cercle
Prestige ! Ces établissements contribuent au
rayonnement et à l’attractivité de la
destination Sud de France Languedoc-Roussillon.
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Meer informatie

Lees en ontdek nog meer over de Languedoc-Roussillon,
”Sud de France Développement – Tourisme en LanguedocRoussillon” maakt gebruik van extra media:
• Een nieuwe website: destinationsuddefrance.com
• Een Iphone-applicatie: monSuddeFrance

Het bijgevoegde zwarte vierkant is een
QR-code, waarmee u direct verbinding
kunt maken met de website
nl.destinationsuddefrance.com
Door de code met uw smartphone te scannen, komt u direct op de homepage van de
website Sud de France Développement –
Tourisme en Languedoc-Roussillon.

Authentiekgenieten

V

an de Camargue tot aan de Pyreneeën, van het heuvelachtige
gebied van Lozère tot aan de kust van Vermeille ontdekt u de
schitterende streek van de Languedoc-Roussillon. De kleine
heuveltjes aan de bergen en de vlaktes van de Languedoc
moet u gewoon samen met vrienden of familie verkennen.
Een unieke streek met enkele toplocaties binnen handbereik: U vindt er 6
unieke sites (de Causses en de Cevennen, de oude vestingstad
Carcassonne, het Canal du Midi, de Pont du Gard, de routes naar Santiago
de Compostella en de vestingwerken van Vauban) die door Unesco zijn
ingeschreven op de Werelderfgoedlijst. De Languedoc-Roussillon is dan
ook de Franse streek met de meeste monumenten en locaties in de lijst en
het is een van de minst verstedelijkte gebieden van Frankrijk. Het label
Grands Sites de France, dat wordt toegekend aan de mooiste
landschappen van Frankrijk, vindt ook gretig aftrek in de streek. Maar liefst
5 sites (van de 14 in Frankrijk) liggen in de Languedoc-Roussillon. Daarnaast
zijn er nog 5 andere sites in de running om het label te verkrijgen.
De Languedoc-Roussillon strekt zich uit over de departementen PyrénéesOrientales, Lozère, Hérault, Aude en Gard. Architectuur en natuur zijn er
net zo nauw met elkaar verbonden als de dorpjes met hun inwoners. De
ongerepte natuur is voor iedereen toegankelijk en zorgt voor de ideale
combinatie tussen plezier en ontspanning.
Maar de rijkdom van deze bijzonder veelzijdige streek gaat nog veel verder.
Ontdek in de bruisende steden en authentieke dorpjes een brede waaier
aan kleuren, geuren en smaken. Laat u verwennen door echte sterrenchefs
die bijzonder trots zijn op de lokale gastronomie of bezoek een van de
schitterende wijndomeinen die zich focussen op wijntoerisme. Een streek
waar ambiance en Sud de France synoniem zijn.
Damien Alary,
Voorzitter van de regio Languedoc-Roussillon

nl.destinationsuddefrance.com
SUDDEFRANCE - 1 -
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Causses et Cévennes
Patrimoine de l’Unesco
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HET CANAL DU MIDI, IN 1996 DOOR UNESCO INGESCHREVEN OP DE WERELDERFGOEDLIJST.
SUDDEFRANCE - 4 -
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CAUSSES EN CEVENNEN

10

AANRADERS

Gevormd door de natuur en de geschiedenis
De mensen en het erfgoed van de
Languedoc-Roussillon zijn uniek. De regio is
bovendien één van de rijkste van Frankrijk op
het gebied van internationaal erkende sites.
Het zijn immers zes uitzonderlijke sites
die door Unesco erkend zijn als deel van het
werelderfgoed van de mensheid.
Naast de stad Carcassonne, het Canal du
Midi, de wegen van Santiago de
Compostella, waarvan er twee de regio
doorkruisen, omvat de lijst de Pont du Gard,
de forten van Vauban langs de grens met
Spanje en sinds 2011 de landschappen
van de Causses en de Cevennen. Een
indrukwekkende lijst, die waarschijnlijk de
komende jaren nog zal worden uitgebreid
omdat een wetenschappelijke comité zich
de voor erkenning van de Kathaarse kastelen
zal inzetten.
Van het antieke Rome in de Middeleeuwen,
tot de kruistochten, het Kathaarse epos, de
Fronde en alle horten en storten
uit de geschiedenis... De Languedoc en de
Roussillon dragen nog altijd de sporen van
een verleden dat hun wereld heeft gevormd.

DE FORTEN VAN VAUBAN

11

WEGEN NAAR SANTIAGO
DE COMPOSTELA

12/15

PONT DU GARD

16/19

DE STAD CARCASSONNE

20/21

CANAL DU MIDI

SUDDEFRANCE - 5 -

Voor meer informatie scant u de QR-code met
uw smartphone of gaat u direct naar:
nl.destinationsuddefrance.com/musts
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MUSTS CAUSSES EN CEVENNEN
CÉVENNES

DeCausses
endeCevennen:
eenbijzondere
universelewaarde

H

et uitgestrekte grondgebied
omvat 3.000 km2 over vier departementen, waarvan er drie
in Languedoc-Roussillon liggen: de Lozère, de Hérault en
de Gard, die afgebakend worden door de steden Alès, Ganges, Lodève en
Mende. De gevarieerde landschappen zijn allemaal even mooi. In de valleien van de Cevennen liggen aaneengeschakelde terrassen
met kastanjebomen, wijngaarden en moerbeibomen. De Mont Aigoual en de Mont Lozère met hun onregelmatige granieten
bergkammen zijn gebieden met boslandschap, maar ook met weilanden en kuddes
die van het ene gebied naar het andere trekken. De immense kalksteenplateaus zijn bezaaid met een rotsachtige chaos en
grasvelden en zijn uitgehold door onstuimige
rivierengten. De Causses en de Cevennen zijn
geboren uit een verbond tussen mens en natuur en zorgen voor het voortbestaan van een
beschermd landschap, dat representatief is
voor de mediterrane bergen die bezig zijn te
verdwijnen in Europa, en voor de op landbouw en veeteelt gebaseerde traditie, die
staat voor de ongemechaniseerde landbouw
en veeteelt in de weilanden. Dankzij deze culturele landschappen, die gemaakt zijn door
de voorgaande en huidige generaties, die een
op landbouw en veeteelt gebaseerde activiteit ontwikkeld hebben, staan ze sinds juni
2011 op de Werelderfgoedlijst. In totaal vallen er 231 gemeenten onder deze klassering,
waarvan 86 in de Gard, 82 in de Lozère en
28 in de Hérault.
De kalksteenplateaus, grote gebieden met
droog gras op een afgerond reliëf, zijn het resultaat van activiteiten van de voorouders die

nog altijd in ere gehouden worden, waarbij
schapen op de eerste plaats komen. Ook al
beïnvloeden de ontwikkeling van de exploitatie, de afname ervan (momenteel zijn er
minder dan 100 landbouwers) en de vergroting van hun omvang de traditionele transhumance, de huidige op landbouw en veeteelt
gebaseerde situatie blijft dichtbij de traditionele systemen.

Een erfgoed dat zowel landelijk,
natuurlijk, als cultureel is
Op de hoge granieten oppervlakten komen
daar de rundveehouderijen bij en de schistvalleien van de Cevennen staan vol met geiten. De universele waarde van dit
grondgebied komt voort uit de aanwezigheid
van verschillende soorten herdersorganisaties
in het Middellandse Zeegebied: gebaseerd op
landbouw en veeteelt, gebaseerd op tuinbouw en veeteelt, transhumance en sedentaire landbouw.
Het grondgebied dat erkend is door Unesco
omvat het Nationaal Park de Cevennen en
het Regionaal natuurpark van de Grands
Causses, uitzonderlijke en betoverende natuurgebieden: de rivierengten van de Tarn,
een duizelingwekkende opeenvolging van
rotsachtige kronkelingen, het Cirque de Navacelles (foto), een immense meander die is
uitgehold als een kloof die is verlaten door de
rivier, de Vis… Deze internationale erkenning
is bovendien een stimulans om naast de druk
bezochte plaatsen ook andere gebieden te
ontdekken in dit natuurlijke en gebouwde
erfgoed dat van generatie op generatie overgedragen en beschermd wordt. Zo zijn er afgelegen boerderijen, huizen die samen kleine
gehuchten vormen, gewelfde schaapskooien,
SUDDEFRANCE - 6 -
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WAT TE DOEN
KETELDAL VAN NAVACELLES*
Dit natuurkundig fenomeen ligt in
het hart van de Gorges de la Vis
(bergengten van de Vis). Het is een
indrukwekkende kloof die in het
zuiden door het kalkplateau van
Larzac snijdt en in het noorden door
de kalkplateaus van Blandas en
Campestre. Het dal is 300 meter diep
en is in feite een opgedroogde
meander van de rivier de Vis. De
rivier baande zich een nieuwe weg
door het gebied en creëerde daarbij
een waterval van meer dan 8 meter
hoog. Een wandeling, die vertrekt
vanop het kalkplateau van Blandas,
laat u de beroemde streek
ontdekken. U kunt nadien, via
talrijke wandelroutes, de weg naar
beneden aanvatten. Tijdens de
zomer is er een pendeldienst die
vertrekt vanuit Blandas.
Maison des Belvédères, Blandas.
Tel. +33 (0)4 99 51 60 36
www.cirquenavacelles.com
* Label “Tourisme Sud de France”

TE BEKIJKEN
LES RUCHES TRONC
De Cevenners zaagden holle
boomstammen waar bijen
koloniseren in stukken. Deze
boomstambijenkasten waren
vroeger zeer gangbaar. In Arrias
werd op een poëtische plek vlakbij
een rivier een centrum voor het
behoud van bijenvolken opgericht.
Vrije toegang.
Etable du grand Champ
Route de Peyraube, Arrigas.

SUDDEFRANCE - 7 -
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Génolhac

Bessèges

NÎMES

SaintAmbroix

C

ALÈS

La Grand-Combe
L

Saint-Andréde-Valborgne
1565 m
Mont Aigoual

Valleraugue

Trèves
urbie

den vertrek), paden voor de transhumance en
lavognes - natuurlijke waterplaatsen waar de
kuddes kunnen drinken – bruggen om
stroompjes over te steken, etc.
Er zijn zoveel zaken die getuigen van een systeem dat nog altijd gebaseerd is op landbouw
en veeteelt. Op de hellingen van de valleien
in de Cevennen laat de bouw van terrassen,
die versterkt worden met stenen muurtjes,
zien dat het noodzakelijk is om meer landbouwgrond te creëren. Op de Mont Lozère
herinneren de granieten palen met Maltezer
kruizen aan de aanwezigheid van de Hospitaliers (een militaire orde) en de grote veeteeltgebieden die zij bezaten. De schapen uit
de Causses, de Aubrac-runderen en de alpengeiten die je in de valleien van de Cevennen,
op de kalksteenplateaus of op de schollen van
Aigoual tegenkomt, getuigen ook van het
voortbestaan van een activiteit die het landschap al sinds drieduizend jaar vormt. ◗
www.caussesetcevennes.com

◗

EXCENTRIEK/DE GRILLIGE
ROTSFORMATIE VAN NÎMES
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open stallen – de zomerse schaaps➥ kelders,
kooien – drailles (routes voor seizoensgebon-

rault

Do

GARD

Saint-Jeandu-Gard

Hé

TUSSEN FLORAC EN SAINT-JEAN-DU-GARD BEVINDT
ZICH HET VOORGEBERGTE VAN BARRE-DES-CÉVENNES,
IN HET DEPARTEMENT LOZÈRE.

ALÈS

Sauve
Quissac

Saint-Mamertdu-Gard

Claret

ONTDEKKEN

Stoomtrein van
de Cevennen*
Kom kennismaken met de
typische Cevennenstreek via de
beroemde stoomtrein die u
meeneemt op een tocht van
13km.Vanuit Anduze tot aan
Saint-Jean-du-Gard, met een niet
te missen tussenstop in de
bamboetuin, rijdt u tussen groene
eikenbomen en rivieren en ziet u
tunnels, viaducten en bruggen
langs u voorbij gaan.Vertrek
vanaf 10u. ’s morgens.
38, place de la Gare
30140 Anduze
Tel. +33 (0)4 66 60 59 00
www.trainavapeur.com

Bamboetuin
van Prafrance*

Te midden van het nationale natuurpark van de
Cevennen, vormt de grillige rotsformatie van
Nîmes-le-Vieux een vreemde opeenstapeling
van kalksteen waarvan u bijna zou denken dat
het de ruïnes van een stad zijn. Maar dit landschap is gevormd door de inwerking van water,
vorst, zon en wind, die samen deze vreemde en
fantastische vormen hebben gecreëerd in de
dolomietkalk. De plaats is toegankelijk via de
col du Perjuret. Een educatieve route loopt door
de rotsformatie tussen de dorpjes Hom en
Gally, met Veygalier als vertrekpunt.

Deze exotische tuin, aangelegd
in 1856, ligt in het hartje van de
Cevennen en is uitgegroeid tot
de meest opmerkelijke
bamboetuin van Europa. U vindt
er meer dan 200 bamboesoorten
op een oppervlakte van 32 ha.
Richting Anduze
30140 Générargues.
Tel. +33 (0)4 66 61 70 47
www.bambouseraie.com

www.cevennes-parcnational.fr

Musée
du Désert*
Dit museum brengt de
geschiedenis van het
protestantisme en de oorlog van
de Camisarden tot leven. Omdat
u nu toch in de buurt bent, moet
u zeker de stenen bogen van de
17e eeuwse Pont des Camisards
(Brug der Camisarden) bezoeken.
Mas Soubeyran
30140 Mialet.
Tel. +33 (0)4 66 85 02 72
www.museedudesert.com
SUDDEFRANCE - 8 -

IETS ETEN

ONTSPANNEN

Kom in een gezellige sfeer
genieten van een traditionele en
inventieve keuken. Oog voor
detail en verse
seizoensproducten vormen het
uitgangspunt van dit restaurant.
1840, route de Saint-Jeandu-Gard. 30140 Anduze.
Tel. +33 (0)4 66 25 86 89
www.latruiequidoute.fr

Cavalquinta biedt u de kans om
een hele dag paard te rijden op
de Causses (kalkplateaus) van
Blandas. Indien u wenst, kunt u
er zelfs ’s nacht op uit trekken.

La Truie qui Doute

Cavalquinta

La Bergerie de Quintanel
30770 Blandas.
Tel. +33 (0)6 24 66 23 66
www.caval-quinta.fr

Sous le Chêne
De chef des huizes laat u
kennismaken met de verrukkelijke
smaakcombinaties van wilde
planten en streekproducten.
Geniet onder een grote
eikenboom en tussen het gezang
van de krekels van een
schitterende omgeving.
Place du Bousquillou
30260 Corconne.
Tel. 33 (0)4 66 77 15 85
corconnesouslechene.free.fr

Auberge
des Voutins
Kom een hapje eten in een mooi
landelijk huis. In een rustieke en
authentieke omgeving, maakt u
kennis met een traditionele en
verfijnde keuken op basis van
streekproducten.
Route d’Uzès
30340 Méjannes-lès-Alès
Tel. +33 (0)4 66 61 38 03

OVERNACHTEN
Gardoussel
Retreat

Omgeven door bossen van eiken,
populieren en schitterende
dennen, is deze omgeving een
droomlocatie om even te
ontsnappen aan de stedelijke
drukte. Een niet te missen kans
om het berggebied van de
Cevennen te ontdekken.
Gardoussel
30940 Saint-Andréde-Valborgne.
Tel. +33 (0)9 64 28 32 71
www.gardoussel.com

La Magnanerie
d’Anduze
Deze gerenoveerde
zijdeboerderij uit de 18e eeuw
telt 5 gastenkamers en is
gelegen in het hart van de
Cevennen.
909, route du mas Miger
30140 Anduze Bagard.
Tel. +33 (0)4 66 61 60 33
www.la-magnanerie.com
*Label “Tourisme Sud de France”.
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MUSTS CAUSSES EN CEVENNEN

CÉVENNES

Anduze, bastion
van het protestantisme
en van de pottenbakkers

Op de weg die naar Anduze leidt, herinneren de vele
pottenbakkers aan een oude traditie, waaraan de beroemde
vaas met florentijse inspiratie ontsproten is, die de naam van
de stad draagt en herkenbaar is aan de versieringen en
rozetten in de kleuren, honing, olijfgroen en bruin (foto).
Anduze, de zuidelijke poort tot de Cévennen, is een
beminnelijke stad. De talrijke restaurantterrassen aan de
hoofdstraat beantwoorden aan de kronkelende straten met
middeleeuws karakter. De klokkentoren uit de 14de eeuw is
de enige restant van de vestingen die dit militaire centrum,
een bastion van het protestantisme, beschermden. In het
midden van het overdekte plein dat de Hallen beschut, heeft
een bizarre 'Fontaine Pagode' verniste en kleurrijke pannen.
Op het plein prijkt de tempel, één van de grootste van
Frankrijk, waar regelmatig concerten gehouden worden.
Tel. +33 (0)4 66 61 98 17
www.anduze-tourisme.com

Alès, hoofdstad
van de Cevennen
Alès, een oude mijnstad, strekt
zich uit langs de Gardon en zijn
vier grote parken waaraan ze haar
label “bloemenstad” te danken
heeft. Wanneer u door de straatjes
wandelt, ontdekt u de kathedraal
Saint-Jean-Baptiste en een vestingwerk van Vauban, een citadel die
gebouwd werd volgens het ontwerp van architect Vauban. Steek de
Gardon over en bezoek het museum Pierre-André-Benoît. Benoît was een
kunstdrukker en bevriend met grote namen uit de schilderkunst van zijn
tijd. Hij schonk een deel van zijn privécollectie aan zijn geboortestad.
Tel. +33 (0)4 66 52 32 15 - www.ot-ales.fr

Zijdezacht verleden in
St-Hippolyte-du-Fort

In Saint-Hippolyte-du-Fort kan men
tijdens een bezoek aan het
ecomuseum van de zijde de draad
opnemen met een rijk Cevens
verleden van toen de regio één van
de eerste zijdeproducenten ter
wereld was. In de nog altijd actieve
zijderupsenkwekerij van het
museum worden de zijderupsen nog
gekweekt voor pedagogische
doeleinden. In de aangrenzende
spinnerij worden de cocons op een
kluwen gewonden en leert men de
verschillende traditionele
weeftechnieken
Tel. +33 (0)4 66 77 66 47
www.museedelasoiecevennes.com

Unieke landschappen op de corniche
des Cévennes

In Anduze kan men de sublieme
departementsweg D9 nemen, die
over de corniche des Cévennes
(route langs de hoogste toppen van
de Cevennen) loopt en van waarop
u verbazingwekkende
landschappen, bergen en valleien
die elkaar tot aan de horizon
overlappen, kunt bewonderen.
Uiteindelijk belandt u in Florac en
Lozère, centrum van het Nationaal
Park van de Cevennen gevestigd in
het kasteel van de heren van Florac.
Vlakbij stort de bron van Pesquier in
verschillende watervallen naar
beneden over kalkpuin.
Tel. +33 (0)4 66 49 53 00
www.cevennes-parcnational.fr

Portes, een
stenen schip
aangemeerd
in de bergen
Ten noorden van Alès waakt
het oude fort van Portes
over de vallei. Het kasteel
ligt op een bergkam en is
opgericht in de vorm van het
ramsteven van een schip.
Het fort werd gebouwd in
de 11e eeuw en beschikt
over monumentale
schoorstenen en een mooie
woonruimte in
Renaissancestijl verdeeld
over drie verdiepingen. Het
fort is gelegen op de
Régordaneroute.
Tel. +33 (0)4 66 54 92 05
www.chateau-portes.org

Vézénobres, kruispunt van het zuiden
Dit mooie dorpje, dat opgericht werd om over de directe omgeving van de
Régordane-route uit te kijken (één van de wegen naar Santiago de
Compostella) tussen de Middellandse Zee en de Auvergne en dat erg
welvarend was dankzij de landbouw - was begiftigd met een kasteel
waarvan de ruïnes nog steeds aanwezig zijn, terwijl iets lager de stromen
de gardons van Alès en van Anduze samenvloeiden (van daar de naam
van dit grondgebied: Gardonnenque). Het prachtige uitzicht op de
garrigue en de Cevennen; tijdens een wandeling in het stadje ontdekt u
mooie middeleeuwse huizen waarvan de oudste dateren uit de 12de
eeuw. Vézénobres, beroemd om zijn vijgenteelt, eert deze vrucht tijdens
het feest van de vijg in november en beschikt ook over een boomgaard
voor het behoud van de vijg.
Tel. +33 (0)4 66 83 62 02 - www.vezenobres-tourisme.fr
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VLAKBIJ CAUSSES EN CEVENNEN
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MUSTS DE FORTEN VAN VAUBAN

◗

De Fransen heroverden de Roussillon op de
Spaanse machthebbers in 1659. Het Verdrag
van de Pyreneeën werd ondertekend en er
kwam een einde aan de oorlog. De militaire architect Vauban moest een nieuwe vestingstad
voor het gebied Conflent zien te vinden. Na
lang zoeken, viel zijn oog op Mont-Louis (departement Pyrénées-Orientales), op het kruispunt van de gebieden Conflent, Capcir en
Cerdagne. De werken gingen van start in 1679.
Vanuit de citadel konden de militairen de rivaliserende vestingstad Puigcerdá, op Spaans
grondgebied, in de gaten houden. Het gedeelte
voor de burgers, gelegen onder aan de citadel,
zou pas tientallen jaren later bewoond worden.
Mont-Louis telt vandaag bijna 300 inwoners.
Het dorpje ligt op een hoogte van 1600 meter
en wordt daarmee beschouwd als de hoogste
vestingstad van Frankrijk. De vestingwerken
zijn door de Unesco ook ingeschreven op de
Werelderfgoedlijst. Bovendien ligt hier, tot op
vandaag, een van de laatste militaire opleidingscentra op een site ontworpen door Vauban: het Centre National d’Entraînement
Commando ontvangt elk jaar bijna 4000 stagiaires die zich klaarstomen voor het echte werk.

VILLEFRANCHEDE-CONFLENT

•

Onneembare
vestingsteden
Villefranche-de-Conflent,
dat ook door de Unesco tot
Werelderfgoed van de
Mensheid is uitgeroepen,
maakt eveneens deel uit
van de 14 geklasseerde sites
“De Forten van Vauban”.

V

illefranche (Pyrénées-Orientales) is herkenbaar aan het
roze marmer waarmee het is
bedekt. Maar ook en vooral
aan de vestingwerken die de
stad omringen en waaraan
zij de bijnaam Villefranche “de goed bewaakte” te danken heeft. Deze Middeleeuwse vestingstad werd in 1092 gesticht
door de Graaf van Cerdagne om de omringende valleien tegen invallen te beschermen.
In 1654 veroverden de Fransen deze plaats.
De Spaanse machthebbers moesten zich terugtrekken. De vestingwerken werden vervolgens door de onderdanen van de Franse
koning ontmanteld. Later, in 1669, werden

andere walmuren opgetrokken volgens de
plannen van een zekere markies van Vauban.
Deze werd door Lodewijck XIV tot maarschalk van Frankrijk benoemd omdat hij
Frankrijk van een “IJzeren Gordel” had voorzien, een beeldspraak om de talrijke vestingwerken aan te duiden die deze militaire architect ontworpen had, inclusief Villefranche.
De bezoeker kan nog steeds bij het slenteren
in de geplaveide straten de overblijfselen van
de stad zoals deze in de Middeleeuwen was,
waarnemen. De Tour du Diable vlakbij de
kerk stamt uit de Middeleeuwen. Zoals de
Porte du Roussillon en de Porte de France.
Van de Vauban periode zijn nog de vestingwerken over, alsook het beroemde Fort
Libéria. Dit fort werd in 1681 door de architect ontworpen en bevindt zich buiten de
vestingstad tegen de berg op. Het fort toren
boven de stad uit en is ermee verbonden via
een ondergrondse gang die in de volksmond
de trap “met duizend treden” wordt genoemd. In werkelijkheid zijn het er maar
734… Maar de charme van de legendes
zegeviert. ◗
www.villefranchedeconflent.com
SUDDEFRANCE - 10 -

TE BEZICHTIGEN/
MONT-LOUIS, HOOGST
GELEGEN VESTINGSTAD

www.mont-louis.net

◗

TE BEZICHTIGEN/
ZONNEOVEN*
Het stadje Mont-Louis werd ontworpen door
architect Vauban en in 1947 besloot men om
er een zonneoven te bouwen. De zonneoven
van Mont-Louis is de voorloper van onze
zonne-energie. De oven met dubbele spiegelinstallatie werd ontworpen door professor
Félix Trombe en werd een voorbeeld voor de
hele wereld. De installatie bewees welk potentieel zonne-energie had en ze liet zien dat
die energie op verschillende manieren gebruikt kon worden wanneer er met hoge temperaturen gewerkt werd. Het voordeel van de
zonneoven was dat de zonne-energie in zijn
meest pure vorm werd opgevangen en er
geen enkel vervuilend element meer aanwezig
was. In 1993 werd de zonneoven, na zeven
jaar inactiviteit, opnieuw opgestart door de
ingenieur Denis Eudeline. Hiervoor richtte hij
Four Solaire Développement op. Het bedrijf is
het eerste en enige in de wereld dat draait op
de privé-uitbating van een zonneoven. Het is
met andere woorden volledig zelfbedruipend
en dat uitsluitend via de verkoop van keramieken voorwerpen die enkel door de concentratie van zonnestralen gebakken worden, de
verkoop van bronzen voorwerpen die in de
oven gegoten worden en de verkoop van juwelen.

www.four-solaire.fr
*Label “Tourisme Sud de France”.
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MUSTS WEGEN NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA

TE BEZICHTIGEN/
SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT
De Via Tolosana, of weg van Arles, werd gebruikt
door de pelgrims uit Centraal-Europa, de Provence en het Italiaanse schiereiland. Deze zuidelijke route loopt gedeeltelijk over de oude
Romeinse Via Domitia en doorkruist de Gard en
de hoge kantons van Hérault, om uiteindelijk in
Toulouse uit te komen. Neem uw eerste tussenstop, op deze GR65, aan de abdij van Saint-Gilles
(zie pagina 63). Vervolgens trekt u verder over
landelijke wegen om iets later Montpellier te
doorkruisen.
Neem vervolgens de beroemde Pont du Diable
(Duivelsbrug) in Saint-Jean-de-Fos (een stadje dat
u gewoon moet bezoeken). De Duivelsbrug is de
oudste romaanse brug van Frankrijk, gebouwd
door de monniken van de abdij van Saint-Guilhem-le-Désert (door Unesco ingeschreven op de
Werelderfgoedlijst onder de Route naar Santiago
de Compostella). Rond het jaar 1000 kwamen
pelgrims vanuit het Oosten en Italië naar Spanje
en hielden ze halt in de abdij van Gellone (804),
gelegen in de bossen van Saint-Guilhem-le-Désert. Dit pareltje van de romaanse kunst herbergt
de relikwieën van Saint-Guilhem en splinters van
het kruis van Christus (een geschenk van Karel
de Grote). Het stadje Saint-Guilhem wordt veel
bezocht door toeristen en pelgrims. Het is een
oase van schoonheid midden in de ongerepte natuur, niet ver van het keteldal van L’Infernet en
de bergengten van Hérault.Vergeet zeker niet om
een bezoekje te brengen aan de wijngaarden
waar de meest befaamde wijnen van de Languedoc worden geproduceerd. Na Lodève, loopt de
GR653 richting de kloosterkerk van Saint-Michelde-Grandmont.

www.saintguilhem-valleeherault.fr

Opweg
naardevotie

LAJO
ST-ALBAN
Van de vier historische sporen die naar
de relikwieën van Santiago in Spanje leiden,
AUMONT-AUBRAC
gaan er twee door de Languedoc-Roussillon: MALBOUZON
VIA PODIENSIS
de chemin d’Arles en de chemin
du Puy-en-Velay.
NASBINALS
CONQUES

ST-CHÉLY-D’AUBRAC

ESTAING

VIA TOLOSANA

ESPALION
LODÈVE

V

anwege de kracht en de
schoonheid van deze wegen,
die afgebakend zijn door monumenten en unieke locaties,
heeft Unesco in 1998 besloten om de wegen naar Santiago de Compostela toe te voegen aan de
Werelderfgoedlijst. Sinds de graftombe van
de vermoedelijke Sint Jacobus in 813 werd
teruggevonden in Santiago de Compostela,
hebben velen de wegen die naar deze plaats
leiden afgelopen. En sinds de twaalfde eeuw
heeft de “Codex Calixtinus” van Aimery Picaud de spirituele wegen die uit heel Europa
naar de relikwieën leiden nog hoger in de

ARLES

LE CRÈS

CASTRES

REVEL

ST-GUILHEMLE-DÉSERT

LA SALVETATSUR-AGOUT

ST-GERVAIS
SUR-MARE

VAUVERT

VILLEFRANCHE
DE-LAURAGAIS

hiërarchie geplaatst. De Via Podiensis, die
van Puy-en-Velay naar Roncevaux loopt, en
de Via Tolosana doorkruisen de LanguedocRoussillon van oost naar west en maken deel
uit van de vier belangrijkste routes.
De Via Podiensis is de oudste route die naar
Compostela leidt. Deze weg werd in 951
geopend door bisschop Godescalc en is
1.530 kilometer lang. De weg begint in Puyen-Velay en doorkruist het hooggelegen Gévaudan in de Lozère onder de naam GR 65.
Bij Aumont-Aubrac gaat men de Lozère in.
En het is waarschijnlijk aan dit gedeelte, waar
de immensheid van het landschap strijdt met
het gevoel van eenzaamheid, dat de weg
SUDDEFRANCE - 11 -

zijn imago en zijn diepe betekenis ontleent.
De uitgestrekte weilanden waarin de Aubrac-koeien in het mooie seizoen grazen,
doen op geen enkele manier de ijzingwekkende schoonheid van hetzelfde landschap
vermoeden tijdens de winter, als de natuur
in rouw is. Tussen Nasbinals en Saint-Chélyd’Aubrac bereikt de weg de hoogte van
1.368 meter, een van de hoogste punten
van de hele route. En ook een van de mooiste punten. Deze etappeplaats wordt bovendien beschouwd als het historische en symbolische baken van het werelderfgoed dat
de wegen naar Santiago de Compostela vertegenwoordigen. ◗
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MUSTS PONT DU GARD

• LE PONT

DU GARD

DePont duGard,
eenstenenschip
middenin
het kreupelhout
De Pont du Gard werd in het
jaar 50 na Christus gebouwd
en vormt het hoofdgedeelte
van een 50 km lang aquaduct
die Nîmes van water voorzag.
En dit is ook het majestueuze
symbool van het menselijke
genie.

D

eze stenen wachter torent al
tweeduizend jaar boven de
Gardon uit, bijna aan de grens
van het departement Gard,
vlakbij Nîmes en Avignon. De
Pont du Gard, het symbool
van het Romeinse architecturale genie, is
slechts een kleine schakel van een 50 kilometer lang bouwwerk, dat de bronnen van Eure
vlakbij Uzès met Nîmes verbindt, een stad die
in de eerste eeuw na Christus een van de belangrijkste Gallo-Romeinse steden was. De
realisering van het aquaduct gaf de stad
nieuwe mogelijkheden om fonteinen en termen te creëren en haar prestige binnen het
Romeinse rijk te vergroten.

CHRONOS

• Tweede deel van de 1ste eeuw

Bijstellingswerken van het aquaduct
van Nîmes, dat dan in gebruik
genomen werd.

Het juweeltje van dit complex is deze brug
met 64 bogen over drie niveaus op 48,77
meter hoogte boven de rivier over een lengte
van 490 meter.

Een aquaduct van een paar
miljoen ton
De Pont du Gard was het hoogste aquaduct
van de Romeinse wereld. Deze hoogte was
nodig vanwege de helling om de druk op het
water in het bouwwerk te handhaven, ook al
is de hellingsgraad niet overal regelmatig. Uiteindelijk zijn de Romeinen erin geslaagd om
een fantastisch bouwwerk van een paar miljoen ton (de brug alleen al wordt geschat op
50.000 ton) aan te leggen, waarvan de helling minder dan 25 centimeter per kilometer
is…
Maar dit sublieme bouwwerk is feitelijk
slechts 140 jaar in gebruik geweest. De aantasting begon al in de 3e eeuw en het aquaduct werd voorgoed opgegeven en
gedeeltelijk van stenen ontdaan in de 6e
eeuw. De brug werd, in tegenstelling tot de
rest van het bouwwerk, niet vernietigd,
omdat dit viaduct voor waterverkeer snel
werd omgebouwd tot een oversteekbrug,

• 2de en 3de eeuw

➥

Periode voor de optimale werking van
het aquaduct: 35.000 m³ water stroomt
dagelijks van Uzès naar Nîmes.

• Begin van de 6de eeuw

Het aquaduct is totaal in onbruik
geraakt. De regio werd verdeeld
tussen de Franken en de Visigoten.

SUDDEFRANCE - 12 -

• 12de eeuw

Vernieling van de twaalf
eerste bogen van
de pont du Gard.
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TE BEKIJKEN
De site van de pont du Gard
integreert een multimediamuseum dat een geweldigde
reis door de Antieke Oudheid
aanbiedt. Een ludieke manier
om de Gallo-Romeinse cultuur te ontdekken met een
belangrijke rol voor water en
de geschiedenis van het
aquaduct en de pont du Gard
door de eeuwen heen.
Van mei tot september wordt
de site van de Pont du Gard
omgetoverd tot een sprookjesachtige omgeving. De
vuurwerkkunstenaars van
Groupe F stellen tussen 5 en
13 juni overigens hun show
“Fééries du Pont” (“Sprookjes van de Brug”) voor, een
uniek spektakel van geluid,
licht, pyrotechniek en videomorphing. Tot slot vindt op 9
en 10 juli het elektropopfestival “Lives au Pont” plaats.
Tel. +33 (0)4 66 37 50 99

• 1696-1702

Belangrijke restauratiewerken.
De insnijdingen uit de 14de
eeuw worden afgedicht.

• 1743

Bouw van een brug voor
het verkeer die naast de
pont du Gard ligt

• 1840

Inschrijving van de pont du Gard
op de eerste lijst met historische
monumenten in Frankrijk.
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• 1985

UNESCO zet de Pont
du Gard op de lijst
met Werelderfgoed.

• 2000

Toepassing van de
nieuwe aanpassingen
van de site.
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Rhône

Lussan

GARD
Roquemaure
Vézénobres
Villeneuvelès-Avignon

UZÈS
Lédignan

Saint-Chaptes
Ga

rd

Remoulins
Aramon

Saint-Mamertdu-Gard

Site du Pont du Gard
Vers-Pont-du-Gard.
Tel. +33 (0)820 903 330.
www.pontdugard.fr

◗

EXCENTRIEK/
EEN SYMBOLISCHE BRUG*
Paradoxaal gezien inspireerde het ontwerp van dit
bouwwerk de ontwerpers in het tijdperk waarin
een deel van de stenen van de laatste verdieping
van de Pont du Gard werden verwijderd in de XIIe
eeuw. Bepaalde architecturale elementen van de
antieke brug, in het bijzonder de aan elkaar grenzende bogen in de vorm van gewelven dienden als
model bij de bouw van de talrijke romaanse religieuze gebouwen van de regio.
Maar de Pont du Gard heeft ook de ontwerpers van
andere bruggen geïnspireerd. Zo werd zijn systeem
met bogen ook nagebootst op de bekende pont
d'Avignon, de pont Saint-Bénéze, uit de XIIe en
XIVe eeuw. Ook de middeleeuwse brug van PontSaint-Esprit beschikt over architecturale elementen.

Rhô

ALÈS

Beaucaire
ne
à

Sè
te

Bouillargues
Rh
ô

NÎMES

du

➥

hoewel deze vaak door de tand des tijds en
de menselijke activiteit in gevaar werd gebracht. De eerste herstelwerkzaamheden om
vernietiging te voorkomen, dateren uit de
18e eeuw. De eerste renovaties begonnen in
1745 en al in 1840 stond de brug op de lijst
van de belangrijkste monumenten.
De Pont du Gard werd in 1985 door de
Unesco tot Werelderfgoed van de Mensheid
uitgeroepen en wordt al tien jaar volledig opgeknapt zodat deze het juweeltje is in een
landschap van 165 hectare met aangelegde
open ruimtes, het museum van de brug en
het aquaduct, de ludotheek en het arboretum
in het kreupelhoutlandschap, met talrijke manifestaties (concerten, vuurwerk...).
Elk jaar lopen er meer dan een miljoen personen over de brug, die het meest bezochte
monument uit de Oudheid in Frankrijk is. ◗
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ONTDEKKEN

ONTSPANNEN

De middeleeuwse tuin
van Uzès

De vallei
van de Eure

Deze tuin ligt in het hart van
Uzès aan de voet van de torens
van de Koning en de Bisschop.
Bezoek zeker de oude koninklijke
vertrekken en de toren van de
Koning en geniet van een
adembenemend uitzicht over
Uzès. In de tuin worden
regelmatig tentoonstellingen en
kunstevenementen gehouden.
Impasse Port Royal
30700 Uzès.
Tel. +33 (0)4 66 22 38 21

Musée Haribo
(Haribomuseum)*
Het museum, dat geopend werd
in 1996, ligt langs de fabriek van
het beroemde snoepjesmerk. Het
neemt ons mee langs de
geschiedenis van het
productieproces van snoepjes en
drop. Uiteraard mag u proeven
aan het einde van de
rondleiding!
Pont des Charrettes
30700 Uzès.
Tel. +33 (0)4 66 22 74 39
www.museeharibo.fr

Nationale
stoeterij
In de zomer laten de gidsen u
kennismaken met de voormalige
spannen, zadelmakerij en
smederij. U vindt er talrijke
paardensoorten en u kunt er
bovendien een trainingssessie
van Lucien Gruss en zijn paarden
bijwonen.
Mas des Tailles
30700 Uzès.
Tel. +33 (0)4 66 22 68 88
www.haras-nationaux.fr

* Label “Tourisme Sud de France”.
SUDDEFRANCE - 14 -

De vallei van de Eure ligt in een
klein, rustiek havendorpje rond
de gelijknamige rivier. Op het
programma: picknick,
gezondheidsparcours,
speelplaats voor de kinderen en
Romeinse ruïnes.
Vallée de l’Eure. 30700 Uzès.

IETS ETEN
Entre Vigne
et Garrigue*
Chef Serge Chenet en zijn zoon
hebben een ster in de
Michelingids en ze respecteren
op een schitterende manier de
streekproducten van het
departement Gard.
Route de Saint-Bruno,
30131 Pujaut.
Tel. +33 (0)4 90 95 30 29
www.vigne-et-garrigue.com

La Guinguette
du vieux Moulin
De prachtige ligging, aan de
oevers van de Rhône met
uitzicht op het Pausenpaleis,
maakt van La Guinguette du
vieux Moulin een aangename
tussenstop om te genieten van
rijkelijke maaltijden.
5, rue du Vieux-Moulin,
30400 Villeneuvelès-Avignon.
Tel. +33 (0)4 90 94 50 72
www.guinguettevieuxmoulin.
com

La Maison*
Dit restaurant, gelegen in een
wijngaardhuis van de 17e eeuw,
biedt u een traditionele en

originele keuken waarin gewerkt
wordt met verse
seizoensproducten.
Rue du Presbytère
30330 Gaujac.
Tel. +33 (0)4 66 39 33 08
www.lamaison.gaujac.com

OVERNACHTEN
L’Albiousse
Dit stadspaleis werd gebouwd
tussen de 16e en de 18e eeuw
en bevat vier gastenkamers die
zowel modern als authentiek zijn
ingericht. Een ideale locatie om
even aan de dagelijkse stress te
ontsnappen.
17, rue du Docteur-Blanchard
30700 Uzès.
Tel. +33 (0)4 66 59 15 74
www.albiousse.fr

Après la Sieste

Gelegen tussen de Provence en
de Cevennen, in een volledig
gerenoveerd gebouw uit 1850,
kunt u genieten van een heerlijk
verblijf in deze bijzonder
rustgevende gastenkamers.
358, rue Alexis-Martin
30126 Saint-Laurentdes-Arbres.
Tel. +33 (0)4 66 50 33 94
www.apreslasieste.fr

Felisa
Bent u op zoek naar charme en
klasse in de Provence? Boek
dan zeker een van de luxueuze
kamers in een unieke
omgeving. Jacuzzi en massage
staan voor u klaar.
6, rue des Barris
30126 Saint-Laurentdes-Arbres.
Tel. +33 (0)4 66 39 99 84
www.maison-felisa.com
* Label “Tourisme Sud de France”
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AANRADERS PONT DU GARD

• LE PONT

DU GARD

Halfweg tussen de Provence en de Cevennen, verscholen tussen
de garrigue maar niet ver van de pont de Gard ligt het stadje
Uzès (8.400 inwoners) dat met trots haar bijnaam 'Belle de
Pierre' (schone van steen) draagt. De stad die erkend wordt om
haar kunst en geschiedenis en waarvan de restauratiewerken
begonnen in de jaren 60, telt 37 geklasseerde of geregistreerde
historische monumenten. De gracieus geplaveide en
gerestaureerde straten strekken zich uit rond de gevels van de
bijzondere gebouwen uit de middeleeuwen en de renaissance,
een periode toen de Hertog van Uzès nog een aanzienlijke
macht had. De sublieme monumenten zoals het hertogelijk
paleis (binnen dezelfde familie sinds 500 jaar), de Fenestrelletoren en de klokkentoren van de kathedraal Saint-Théodorit zijn
er de restanten van. Uzès, de cultuurstad waar de ziel van Jean
Racine of André Gide nog voelbaar is, geniet van een typisch
zuiders en zacht levensritme waarbij de markt op woensdag of
zaterdag op de prachtige place aux Herbes, omringd met
gebouwen met bogen van overwelfde kelders, nog steeds een
druk moment is.
www.uzes.fr

De washuizen van
Vers-Pont-du-Gard
Dit dorpje, dat niet ver van de brug
uit de antieke oudheid ligt,
beschikt in de ondergrond over
talrijke waterbronnen, waarvan de
belangrijkste aan de oorsprong
van drie opmerkelijke punten
liggen: de drie washuizen van de
stad, opgericht in de vorm van
mooie, kleine antieke tempels
waarvan het dak gedragen wordt
door zuilen of pijlers.
www.vers-pont-du-gard.fr

Lussan,
verscholen dorp

Het dorp Lussan ligt verscholen op
een hoge rotsachtige bergtop boven
de garrigue en is één van de
mooiste in de Languedoc met zijn
vestingsgordel en zijn
middeleeuwse huizen. De vestingen
en de weergang maken het mogelijk
een prachtig panorama te
ontdekken dat uitgeeft op de
Cevennen en de Mont Ventoux. Ga
in het dorp zeker eens langs het
kasteel uit de 15de eeuw, dat later
het gemeentehuis geworden is,
langs de vestingen en langs de
voormalige zijdespinnerijen. Aan de
voet van het dorp ligt het château
de Fan, bakermat van de familie van
de schrijver André Gide.
Op prehistorisch en geologisch vlak

zijn er twee belangrijke plekken te
ontdekken: de menhir -ook wel La
Pierre Plantée- en de prachtige
rivierengten van de Concluses, te
voet bereikbaar in de bedding van
de stroom, die getuigt van de zeer
oude aanwezigheid van de mens in
een opmerkelijke, bewaard gebleven
natuurlijke site.
www.mairie-lussan.fr

Saint-Quentin,dorp
vandekeramiek

Vanuit een pottenbakkerstraditie
sinds de 14 de eeuw is het dorp
Saint-Quentin-la-Poterie - met het
'Ville et Métiers d'Art'-label bekend om zijn grijs, licht en
geluidvoortbrengend keramiek. In
het dorp zijn een dertigtal ateliers
en galerijen van keramisten te
vinden, zonder daarbij het museum
van de mediterrane
pottenbakkerskunst te vergeten,
dat het verhaal van het
keramieken verleden van de stad
vertelt. Elke zomer in juli nodigt
het festival van de keramiek,
Terralha, uit tot een parcours in het
centrum van de stad, langs plekken
die voor de gelegenheid ingericht
zijn als kortstondige
tentoonstellingsruimten om de
werken van de hedendaagse
keramisten te ontdekken.
www.officeculturel.com
www.les-potiers.org

Wandelen en zwemmen in de Gardon
De rivier de Gardon verdeelt het plateau in grote bochten, tussen Russan
en de pont Saint-Nicolas en vormt zo zijn traject tussen de mooiste kliffen
van de kloof. De bergkamlijn biedt her en der uitzichtpunten over de
rivierengtes, de vlakte en de Cevennen, in het bijzonder vanop de
uitzichtsite van Castellas (vrije toegang). De Gardon leent zich op
verschillende punten tot zwempartijtjes, maar men kan er ook kanovaren,
wandelen en aan speleologie doen (in de rivierengtes van de Gardon zijn
er vele grotten). Leuke zwemgelegenheid vanuit het dorp Sénailhac, waar
u de weg GR 6 (aangegeven route) dient te nemen om het overhangend
stuk boven een inham van de rivier te bereiken. Subliem landschap, niet
ver van de hermitage en de kapel Sainte-Vérédème. Van daar kunt u te
voet afdalen naar de Gardon via de klif, via de grot van la Baume.
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VLAKBIJ PONT DU GARD

Uzès de betoverende
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Carcassonne,waar
demiddeleeuwen
tot levenkomen

B

ij aankomst bij de hoofdpoort
kunnen de bezoekers geen
weerstand bieden aan een wirwar van geplaveide steegjes. De
vestingstad is bekend om het beroemde en indrukwekkende
vuurwerk op de avond van 14 juli. De stad
staat ook bekend om haar muziekfestival.
Maar men vergeet soms de geschiedenis van
dit monument dat door de Unesco in 1997
tot Werelderfgoed van de Mensheid werd uitgeroepen, waar jaarlijks 3 miljoen mensen
rondlopen. De kinderen met ongevaarlijke
zwaarden en schilden verfraaid met onbekende wapens zijn het bewijs dat de geest
van deze plaats de mensen nog steeds fascineert. Op elke hoek van de straat zie je, als je
goed naar sommige gebouwen kijkt, sporen
van cellen, kerkers en schietgaten als herinnering aan het oorlogszuchtige verleden.
Toch is de vestingstad Carcassonne niet alleen
een openluchtmuseum. Er wonen nog steeds
een honderdtal mensen in de huizen, die beschermd zijn tegen elke aanval door de 3 kilometer lange walmuur en de 52 torens.

Een gewijde basiliek
en een gravenkasteel
Maar uw bezoek mag zich zeker niet beperken tot het slenteren in de steegjes of het
proeven van de beroemde huisgemaakte cassoulet die bijgedragen heeft aan de faam van
de stad. Want de basiliek Saint-Nazaire, waarvan de stenen door Paus Urbanus II in 1096

werden gewijd, heeft alles om de bezoekers
in verwondering te brengen. En allereerst de
glas-in-loodramen. De prachtige “Boom van
Jesse”, die de Onze Lieve Vrouwe Kapel versiert in het noordelijke gedeelte van de basiliek, dateert waarschijnlijk uit de 13e eeuw en
is een beeldrijke allegorie van de christenen en
de ascendentie van Jesus Christus. Ook kunt
u er een orgel uit de 17e eeuw, de Romaanse
gewelven boven het schip of het veronderstelde graf van Simon de Montfort, een centraal figuur in de kruistocht tegen de inwoners
van Albi, bewonderen. Wat u ook niet mag
missen: het in 1150 door de Trencavel dynastie gestichte Gravenkasteel. Het gebouw
diende als woning voor de kasteelheer. Vervolgens werd het, toen de stad door de kruisvaarders werd veroverd, door de Seneschalken
van de Franse koning omgebouwd tot een
ware vesting in de vestingstad. Vandaag is het
gravenkasteel een stenen museum met een
aanzienlijke collectie beelden, sarcofagen en
andere kenmerkende voorwerpen voor de
Gallo-Romeinse tijd en de Middeleeuwen.
Deze belangrijke toeristische plek die boven
het dal van de Aude uittorent, stamt uit de
Gallo-Romeinse tijd. Aan het einde van de
eerste eeuw voor Christus kreeg Carcassonne de aanblik van een kleine stad. In die
tijd was er sprake van een oppidum, een
soort vluchtoord op een veilige plaats, op een
heuvel. De stad ontwikkelde zich dankzij de
ideale ligging. Carcassonne bevindt zich inderdaad in het centrum van een strategische
as die de Lauragais, de Corbières en de At-

➥

CHRONOS

• Ongeveer 300 jaar voor Christus • 725
De Volcae Tectosages versterkte de
burcht van Carcasso.

• 1130

De mohammedaanse meesters van het Westgotische
Start van de bouw van
koninkrijk Spanje maakten zich gedurende 27 jaar samen
het gravenkasteel door
met Wali Ambisa meester van Carcassonne en Septimanië.
Bernard Aton.

SUDDEFRANCE - 16 -

• 1226

De burcht maakt deel uit
van het domein van de
koning van Frankrijk.
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TE BEKIJKEN
FESTIVAL
VAN CARCASSONNE
Elke zomer is de stad
Carcassonne het geweldige
decor van een festival waarbij concerten, theater- en
dansvoorstellingen met internationaal beroemde artiesten
elkaar opvolgen van midden
juni tot begin augustus.
Tél. +33 (0)4 68 115 915
www.festivalde
carcassonne.com

NIET TE MISSEN
HET CHATEAU COMTAL
(kasteel)
Het bezoek aan het kasteel,
de wachttoren, de basiliek
en het museum dat deel uitmaakt van het Centrum voor
nationale monumenten, kan
gebeuren met een audiogids
of een spreker (45 min).
Tél.+33 (0)4 68 11 70 70
www.monumentsnationaux.fr

• 15de eeuw

De burcht wordt
een staatsgevangenis.

• 17de eeuw

Begin van het verval van de burcht,
die niet meer bestand is tegen de
nieuwe buskruitwapens.

• 1659

Het Verdrag van de Pyreneeën
doet het strategisch belang van
de burcht aanzienlijk afnemen.

SUDDEFRANCE - 17 -

• 1844

Viollet-le-Duc start de restauratie van de oude SaintNazaire-kathedraal.

• 1997

Klassering als
Werelderfgoed
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BUITENGEWOON/DAME CARCAS
Volgens de legende zou Carcassonne zijn naam te
danken hebben aan de echtgenote van de overleden
moslimprins Balaach. Balaach was aan de macht in
de periode toen de Arabieren de streek controleerden. Toen haar echtgenoot stierf, kwam Dame Carcas
aan de macht. Ze moest het hoofd bieden aan een
belegering van de troepen van Karel de Grote. De
strijd zou nog 5 jaar duren. Terwijl de hongersnood
dreigde, doodde de prinses het laatste varken gevuld
met graan. Ze gooide het dier naar de aanvallers om
Karel de Grote te laten geloven dat er nog voldoende
voedsel was om de aanval af te slaan.
Toen de Franken zagen dat de belegerde troepen
nog zo veel voedsel hadden, werden ze wanhopig
en trokken ze zich terug. De prinses liet hierop de
klokken luiden terwijl een cavalier aan Karel de
Grote meldde: “Sire, Dame Carcas sonne” (“Sire,
Dame Carcas luidt de klokken”.)

Mas-Cabardès
Saissac

Cabardès

PeyriacMinervois

Castelnaudary
Conquessur-Orbiel
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Alzonne
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lantische Oceaan met de oevers van de Middellandse Zee verbindt. Vanwege de talrijke
troeven wekte de stad in de loop der eeuwen
de belangstelling van allerlei veroveraars uit
diverse streken. Met om te beginnen de Visigoten die in de 5e eeuw de omwallingen veroverden. Daarna werden de Saracenen heer
en meester over de stad. In 1082 werd Carcassonne eigendom van de Trencavel familie.
Maar deze dynastie hield ook niet lang stand.
Twee eeuwen later namen de beroemde
kruisvaarders de stad in en bouwden zij de
tweede omwalling die de stad zijn huidige
aanblik gaf.
In de 18e eeuw werd de stad verlaten zoals
talrijke monumenten uit de Middeleeuwen.
De huizen en omwallingen raakten in verval.
Pas halverwege de 19e eeuw werden deze
aan hun lot overgelaten oude stenen gered
door de herstelwerkzaamheden van een zekere Eugène Viollet-le-Duc.
Vandaag trekt de vestigingstad Carcassonne
menigtes... met betere bedoelingen. Geen
veroveraars in zicht. Alleen nog maar bezoekers op zoek naar plaveien, torens en ruines,
die in de loop van de duizenden jaren geschiedenis van de vestingstad ontstaan zijn en
de stad hebben gemaakt tot wat zij nu is. ◗

Alaigne

Lagrasse

Saint-Hilaire

LIMOUX

AUDE

CARCASSONNE NARBONNE

Mouthoumet
Couiza

Het meer
van La Cavayère

ONTDEKKEN
Abdij van
Saint-Papoul
Saint-Papoul was eerst een
klooster en daarna een benedictijnse abdij. Het bisdom werd opgericht tussen de 14e en de 18e
eeuw. De koorafsluiting van de
kerk is een pareltje van de romaanse kunst. Mis zeker ook de
kloostergang niet!
5, place Monseigneurde-Langle
11400 Saint-Papoul.
Tel. +33 (0)4 68 94 97 75
www.abbaye-saint-papoul.fr

Molen van
Cugarel
De constructie werd in 1962 gerestaureerd en ze bevat nog alle
techniek die nodig is om de
molen te laten werken. Een
unieke ontdekking die getuigt
van de rijkdom van de Lauragaisstreek.
11400 Castelnaudary.
Tel. +33 (0)4 68 23 05 73

ONTSPANNEN
Koetstochtjes
door de middeleeuwse stad
Ontdek de geschiedenis en de
architectuur van het
middeleeuwse Carcassonne
tijdens een koetstochtje. Geniet
van een uniek uitzicht op de hele
streek en reis terug in de tijd.
Tel. +33 (0)4 68 71 54 57
www.carcassonnecaleches.com
SUDDEFRANCE - 18 -

Wandelen, zwemmen en
picknicken in een rustieke
omgeving. Ontdek de
mediterrane natuur en ontspan u
met de waterspelen die elke
zomer georganiseerd worden.
11000 Carcassonne.

laat kennismaken met de smaken van de streek. Proef zeker –
met mate – de wijnen van het
kasteel.
Route de Carcassonne
11610 Pennautier
Tel. +33 (0)4 68 72 65 29
www.lorgeril.com

OVERNACHTEN
IETS ETEN
Le Parc
Franck Putelat*
Geniet in dit magistrale tweesterrenrestaurant van een hypermoderne keuken waar gewerkt
wordt met streekproducten.
Verwen uw smaakpapillen met
een overheerlijke bouillabaisse
of ganzenlever.
80, chemin des Anglais
11000 Carcassonne.
Tel. +33 (0)4 68 71 80 80
www.franck-putelat.com

Tirou*
In een sfeervol decor kunt u genieten van regionale specialiteiten zoals de beroemde
cassoulet, eendenkonfijt of eendenborst. Nestel u op het terras
en kom tot rust tussen de dieren van de boerderij.
90, av. Monseigneur-Delangle
11400 Castelnaudary.
Tel. +33 (0)4 68 94 15 95
www.letirou.com

Château
de Pennautier*
Le Château de Pennautier is
niet alleen een schitterend gebouw uit de 17e eeuw maar
vooral een sublieme wijngaard.
De oude schapenstal is omgebouwd tot een restaurant dat u

La Demeure
de Saint-Louis
De gastenkamers in dit 18e
eeuwse herenhuis bieden u een
uniek uitzicht op de middeleeuwse stad.
2, rue Michel-Sabatier
11000 Carcassonne.
Tel. +33 (0)4 68 72 39 04
www.demeure-saint-louis.fr

Forge
de Montolieu

Kom in de volle natuur genieten
van een familiale en ontspannen
sfeer in de rustgevende gastenkamers van dit gerenoveerde herenhuis. Er worden zelfs
kookcursussen gegeven.
Hameau de Franc
11170 Montolieu.
Tel. +33 (0)4 68 76 60 53
www.forgedemontolieu.com

La Maison
sur la Colline
Gezelligheid en authenticiteit
staan centraal in dit gastenverblijf, gelegen op wandelafstand
van het middeleeuwse stadscentrum. Welzijn en rust gegarandeerd!
11000 Carcassonne.
Tel. +33 (0)4 68 47 57 94
www.lamaisonsurlacolline.com
* Label “Tourisme
Sud de France”.
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Tussen de uitlopers van de Montagne Noire en het zuiden
van Cabardès, ontvouwt Montolieu zich tussen diepe
rivierengtes. Montolieu, omringd met wijnstokken en hun
bijenkorfhutten -hutjes in gedroogde steen - heeft zich
verrijkt met talrijke boekenwinkels, ambachtskunsten en een
museum voor ambachten en boekdrukkunst. Alles hier
nodigt uit tot lezen, tot het ontdekken van papier,
traditioneel drukwerk en boekbinderij. De ateliers nodigen
uit tot het opzetten van echte boekprojecten. Het dorp van
het boek werd opgericht op initiatief van Michel Braibant,
een boekbinder uit Carcassonne, die van plan is om een
boekendorp te bouwen in navolging van de boekendorpen
in Groot-Brittannië en in België. Het project kreeg zo'n
vijfentwintig jaar geleden vorm. Begin 1991 werd het
museum van de ambachten van het boek geopend voor het
publiek. Tegenwoordig is de faam van Montolieu met zijn
vijftien boekhandels, zijn museum-conservatorium en zijn
kunst- en ambachtsateliers overal bekend.
www.tourisme-cabardes.fr

Limoux, bakermat
van het carnaval
Limoux heeft een geschiedenis van
meer dan 2000 jaar en herbergt een
mooi historisch erfgoed, waaronder
een middeleeuwse brug. De
gemeente staat bekend om zijn wijn
die op de wijze van champagne
bewerkt wordt – la blanquette de
Limoux – en zijn carnaval, een meer
dan 1000 jaar oude traditie met het
langste feest ter wereld. Limoux
viert elke winter (van februari tot
april) de 'Fécos', gemaskerde
personen die vermomd als pierrot
het stadscentrum overspoelen en
van café naar café dansen onder de
middeleeuwse bogen. De processie
vindt in drie delen plaats gedurende
de dag. Het indrukwekkendste
spektakel vindt plaats bij het vallen
van de avond, wanneer de stoet een
poëtische vorm aanneemt, in het
licht van de voor de gelegenheid
gemaakte toortsen, onder
begeleiding van een opzwepend
orkestritme. Het carnaval van
Limoux is één van de bekendste ter
wereld, naar het voorbeeld van de
carnavals van Rio of Venetië.
www.limoux.fr

Caunes-Minervois,
streek van
het marmer

In het hartje van de streek rond
Carcassonne, ligt het stadje CaunesMinervois verscholen rond zijn
massieve benedictijnse abdij. Maar

het stadje beschikt over restanten
van vestingen en een opmerkelijk
architecturaal erfgoed: nauwe
straatjes, prachtige bijzondere hotels
zoals het hotel Sicard en het hotel
Alibert vormen het meest complete
voorbeeld van de renaissancearchitectuur in Aude.
Caunes-Minervois heeft
internationale faam verworven
dankzij de productie van 'inkarnaat'
marmer, in een oranjerood dat erg
modieus was in de 18de eeuw en
dat dienst deed voor de decoratie
van het Groot Trianon in Versailles,
de Opera van Parijs en ook de
Triomfboog van de hoofdstad. De
voormalige steengroeve van Roy, op
de wandelweg met dezelfde naam,
is een bezoekje waard.
www.mairiedecaunes.fr

Lastours* en zijn
4 kastelen

Cabaret, Tour Régine, Surdespine en
Quertineux opgericht op de top van
een rotsrand zijn de vier kastelen
die het middeleeuwse dorp
omringen dat in de 12de eeuw de
vesting van cabaret vormde
waarvan de landsheer een
voorvechter van de kathaarse zaak
was. Na de val van Minerve en
Termes waren de Lastours-kastelen
de plek waar de ontsnapten zich
schuilhielden tot in 1211. Halfweg
de 13de eeuw werd de stad verlaten
maar de restanten blijven de
wachters van het verleden. Ga ook
een fauna-en-flora-traject bekijken.
wwww.chateauxdelastours.com

Castelnaudary, fijnproeversstad
De vlakte van de Lauragais is sinds de middeleeuwen de graanzolder van de
Languedoc en biedt een echt kleurenpalet: de tarwe-, maïs-, zonnebloem- of
boonvelden rond Castelnaudary hullen deze rustige regio, aan de voet van de
Montagne Noire, in een gouden kleedje. Dit historische gebied was het
schouwtoneel van talrijke confrontaties tijdens het Kathaarse epos, de
Honderdjarige Oorlog en tot slot la Fronde. In Castelnaudary heerst er een
zachte levensstijl met kleine verborgen hoekjes in de oude stad, maar dankzij
het Canal du Midi en dit grote bekken van 7 hectare is het natuurlijk ook een
aangename en verfrissende tussenstop. Castelnaudary geniet vooral van een
internationale reputatie dankzij zijn statuut van wereldhoofdstad van de
cassoulet, een gerecht op basis van droge bonen van de Lauragais,
varkensworst en eendenbillen. Dit heerlijke rustieke gerecht wordt elk jaar
eind augustus gevierd, tijdens een memorabel feest van de cassoulet. Sinds
2007 werd zelfs een 'Route du cassoulet de Castelnaudary' aangelegd,
toegespitst op het erfgoed en de gastronomie.
www.castelnaudary-tourisme.com
* Label “Tourisme Sud de France”.
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VLAKBIJ CARCASSONE

Montolieu, het erudiete dorp
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MUSTS CANAL DU MIDI

HetCanalduMidi:
hetparadijs
voorwatersporters

H

et meesterwerk van PierrePaul Riquet dat gebouwd
werd tussen 1666 en 1681 als
verbinding tussen de Garonne
en de Middellandse Zee (vandaar de eerste benaming “Kanaal van de twee Zeeën”) herbergt 328
bouwwerken in zijn meanders: tunnels, sluizen, overstortdrempels*, bruggen, etc. De
uitdaging van toentertijd was om het water
vanaf de Montagne Noire tot aan de Seuil
de Naurouze te brengen, het hoogste punt
van het parcours. Pierre-Paul Riquet, een
genie op het gebied van openbare werken,
heeft na 14 jaar noeste arbeid (een ware
roeping voor deze bouwer die zijn leven
eraan wijdde en zijn fortuin eraan besteedde), deze route voortgebracht met talrijke technische bouwwerken, die een
uitdaging vormen voor de natuurwetten en
een hulde zijn aan de schoonheid.
Het water stroomt door de her en der verspreide meesterwerken en zelfs door enkele
“zonderlinge bouwsels” zoals de ronde sluis
van Agde, de overstortdrempel van
Gailhousty op het Canal de la Robine, of de
Malpastunnel die de verbinding vormt met

CHRONOS

• 4 juli 1965

Pierre Paul Riquet schreef aan Colbert,
intendant van de financiën, om hem zijn
kanaalproject voor te leggen.

Béziers. Het stuk door de Languedoc begint
bij Castelnaudary en stroomt via Marseillette, Homps, de kleine havenplaats Colombiers en Portiragnes tot aan het meer van
Thau. Men kan eveneens, na Le Somail, het
verbindingstuk van Narbonne via het Canal
de la Robine volgen: met een nog wilder
landschap omringd door pijnbomen. Het
kanaal slentert traag over het grootste gedeelte en de trekpaden bieden een schilderachtig alternatief: deze werden vroeger
door paarden gebruikt en dwingen je soms
de rechteroever van het kanaal over te steken, en soms naar de linkeroever te gaan.
Dit is een andere wijze om het leven op het
kanaal te benaderen, dat altijd zeer druk is
ondanks de ogenschijnlijke rust. Overal zijn
er dorpen, kelders die open zijn voor degustatie, uitspanningen aan het water waar
men van de zomeravond komt genieten
voor het slapen gaan. ◗
* Overstortdrempel: bouwwerk waardoor
het teveel aan water van een kanaal wegstroomt.

• 1666

ONTDEK DE STREEK ROND HET CANAL DU MIDI.

Lodewijk XIV ondertekent het
bevelschrift voor de aanleg
van het canal du Midi.

• 1679

Voltooiing van de
trapsluis van
Fonsérannes.

SUDDEFRANCE - 20 -

• 1 oktober 1680
Overlijden van
Pierre Paul Riquet.

• 15 mei 1681

Inhuldiging van het kanaal,
dat in 1683 geopend wordt
voor het verkeer.

04-21 INCONTOURNABLES NDL 2015_Mise en page 1 05/05/15 15:25 Page21

TE BEKIJKEN
In Enserune in het zuidwesten van Béziers en op geringe afstand van het
kanaal en van de tunnel
van Malpas liggen antieke
vestigingen verborgen, die
dateren uit de 3de eeuw
voor Christus op een vesting die uitsteekt boven de
vlakte. Dit met een pijnboombos omgeven eiland
biedt een uitzicht over de
Cevennen in Canigou, met
een adembenemend zicht
op het voormalig moeras
“l'étang de Montady”.
Maison du Malpas.
Tel. +33 (0)4 67 32 88 77
www.lemalpas.com

WAT TE DOEN

SuIn het gebied van het
kanaal herbergt het
gehucht Le Somail in de
gemeente Saint-Nazaired'Aude een prachtig architecturaal geheel uit de
17de eeuw. U kunt er slapen in de kamer van de
voormalige wachtpost en
proeven van de uitstekende keuken van Le
Comptoir Nature.
Le Comptoir Nature.
Tel. +33 (0)4 68 46 01 61

TOULOUSE

EEN KANAAL DAT DE GARONNE
MET DE MIDDELLANDSE ZEE VERBINDT

SÈTE

BÉZIERS
AGDE

CARCASSONNE

NARBONNE

HET CANAL DE LA ROBINE

.

• 1764

Start van de aanplanting van talrijke bomen
langs het kanaal.

• 1776

Aanleg van het Robinekanaal om tot Narbonne
te kunnen varen.

• 1810

Carcassonne wordt
verbonden met het
canal du Midi

• 1857

Opening van de kanaalbrug om de Orb over te
steken in Béziers.
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• 1989

Einde van de handelsscheepvaart
op het kanaal.

• 1996

De UNESCO klasseert
het kanaal als
Werelderfgoed.
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GEZELLIG ONTSPANNEN LANGS HET STRAND.
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22-53 DESTINATIONS NDL 2015_Mise en page 1 05/05/15 15:45 Page23

In Languedoc-Roussillon word je keer op keer
verrast: wat een verschillen tussen Collioure,
Perpignan, Aigues-Mortes en de Camargue,
die nochtans allemaal in dezelfde boog rond
de Middellandse Zee liggen. Wat een
contrast tussen de elegante locatie Uzès
en Carcassonne, het land van de Katharen!
Van het onstuimige Montpellier tot
Narbonne, de Romeinse nederzetting,
van Pézenas in de Languedoc tot Alès,
in de Cevennen, van het zwoele Agde tot het
discrete Mende, van het Latijnse Nîmes tot
het Catalaanse Perpignan...
Diversiteit troef. Languedoc en Roussillon
zijn een samensmelting van hemel en aarde,
van zee en bergen.

Voor meer informatie scant u de QR-code
met uw smartphone of gaat u direct naar:
nl.destinationsuddefrance.com
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE BANYULS / PORT-VENDRES

•

BANYULS

Banyuls,
zuidelijkerandvandekust
vanVermeille
BANYULS, OP ENKELE KILOMETERS VAN DE GRENS.

Banyuls is met zijn talrijke
wijngaarden een paradijs voor
wijnliefhebbers. Het stadje is
de laatste Franse badplaats
voordat u Spanje binnenrijdt
en het vormt de toegangspoort
tot de kust van Vermeille.

U

vindt er een unieke cocktail
van natuur, cultuur en wijnbouw. Hier begint de kust van
Vermeille, een unieke rotskust
tussen Cerbère en Collioure
waar de terraswijngaarden
vlak bij de zee liggen. De kust kreeg zijn
naam in de 19e eeuw omdat bij de eerste
en laatste zonnestralen de rotsen een bijna
vermiljoenrode kleur kregen. Banyuls is de
laatste badplaats van Frankrijk voordat u
Spanje binnenrijdt en beschikt over een

mooi zand- en keienstrand. In het stadje
vindt u het oceanografisch laboratorium
Arago, een van de oudste openbare aquaria
van het Middellandse Zeegebied, waar u de
dieren van de kust kunt bewonderen. Bovendien vormt Banyuls ook het vertrekpunt
van het onderzeese pad van het zeereservaat. Dit unieke natuurreservaat is maar
liefst 6,5 km lang en houdt een rotskust met
meer dan 1200 diersoorten en 500 plantensoorten in stand.
Banyuls-sur-Mer is ook het geboortedorp
van beeldhouwer Aristide Maillol (18611944). Zijn kunstwerken kunt u bewonderen in de haven van Banyuls (La jeune fille
allongée, Het liggende jonge meisje) maar
ook in Céret, Elne, Port-Vendres waar hij
grafmonumenten heeft opgericht. De stichting Verny laat de roem van de kunstenaar
voortleven. Banyuls is daarnaast ook wereldberoemd omwille van zijn zachte natuurlijke
wijn die men laat rijpen in indrukwekkende
wijnkelders of in de volle zon. ◗
www.banyuls-sur-mer.com
SUDDEFRANCE - 24 -

◗

TE BEKIJKEN/PORTVENDRES, TYPISCHE HAVEN
Port-Vendres, de voornaamste vissershaven
van Roussillon maar ook handelshaven, bevindt zich op enkele kilometers van Collioure.
De stad is in de zeventiende eeuw gerenoveerd, maar er zijn vele herinneringen aan het
verleden bewaard gebleven. De monumenten
die door Vauban ontworpen zijn, getuigen van
deze pracht. De obelisk in roze marmer van
Roussillon ter ere van Lodewijk XVI prijkt dicht
bij de haven. Elke dag tussen 8 en 10 uur
komen de vissers op de hoek van de quai
Pierre-Forgas hun sardines verkopen.
www.port-vendres.com
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE COLLIOURE

Collioure,deparel
vandeRoussillon

•
COLLIOURE

DE BAAI VAN COLLIOURE EN DE KERK NOTRE-DAME-DES-ANGES.

◗

TE BEKIJKEN/DE WEG
VAN HET FAUVISME

In 1905 ontdekten Matisse en Derain de
kleine vissershaven van de Côte Vermeille. Ze
waren in de ban van deze mooie plaats en het
licht, wat ze, die bewuste zomer, tot uitdrukking brachten in de vorm van tekeningen,
aquarels en olieverfschilderijen. Ze braken met
de artistieke wetten van Parijs en lieten kleuren spreken (zo schildert Matisse het strand
van Collioure in het rood). Zo legden beide
schilders de basis van het fauvisme. Derain bezocht Collioure slechts één keer, maar Matisse
kwam er maar liefst vier keer. Vandaag kan je
in hun voetsporen treden via een speciaal traject door de straatjes van het dorpje en zo 20
reproducties van hun werken ontdekken, die
tentoongesteld zijn op de plaats waar ze tot
stand kwamen.
Begeleide bezoeken: de weg van het
fauvisme : tel. +33 (0)4 68 98 07 16

A

an de zeekant verlenen de
in de rots uitgesleten, natuurlijke kreken het dorp
een koninklijke uitstraling.
Rondom het stadje, aan de
landzijde, zijn het de wijngaarden die met hun terrassen het landschap
kleur en ritme geven. Coullioure, het pronkstuk van het kanton La Côte Vermeille, wordt
vaak beschreven als een karakteristiek ansichtkaartdorp, maar het doet ook denken
aan een Kretenzisch dorp en aan Italië, maar
dan met een trotse Catalaanse uitstraling.
Jarenlang is deze stad in de 12de eeuw het
zomerverblijf geweest van de koningen van
Mallorca, voordat het overging in de handen
van de koningen van Frankrijk: Lodewijk XI en
Karel VIII. Collioure zal achtereenvolgens
onder de heerschappij van de koninkrijken
van Aragon, Mallorca en vervolgens van
Frankrijk vallen. Eigenlijk heerste Coullioure,
van waaruit het linnen van Perpignan via de
zee geëxporteerd werd met de Catalaanse
vloot, tijdens de middeleeuwen over de Middellandse Zee. Het is de Franse ingenieur Vauban geweest die Collioure zijn huidige
aanzien heeft gegeven door het koninklijke
kasteel te versterken, even voordat de Roussillon in het verdrag van de Pyreneeën in 1659
definitief aan Frankrijk werd toegewezen.
Zelfs al is het kasteel - het imposante bouwwerk dat uitsteekt boven de baai - in de loop
der veroveringen uitgebreid en is de stad zelf
SUDDEFRANCE - 25 -

veranderd, toch zijn er in Collioure nog altijd
de sporen te zien van het middeleeuwse verleden. Het koninklijke kasteel, dat in 1922 als
historisch monument werd geklasseerd, was
het belangrijkste verdedigingswerk in de regio
en werd in de loop van de 13de tot de 18de
eeuw steeds opnieuw aangepast. Het fort
van Saint-Elme, de kerk Notre-Dame-desAnges, waarvan de funderingen in het water
van de Middellandse Zee staan, en de toren
van Madeloc dragen allen bij aan de reputatie
van Collioure.

Een ware muze voor schilders
Maar Collioure blijft bovenal oneindig poëtisch. Allereerst vanwege zijn geschiedenis,
omdat deze havenstad overal in de kleine
straatjes zijn banden met de kunst onthult.
Kleurrijke huizen nodigen uit tot flaneren en
wegdromen. Collioure is de stad van het fauvisme en heeft de schilders van deze beweging weten te inspireren door het licht in deze
streek. Het stadje kent vele gezichten en kleuren. Voornamelijk Matisse stond versteld over
de hemel en het licht van deze stad en
maakte zich meester van de kleuren die vanuit de vier uithoeken van de stad in het oog
springen: blauwe hemel, groene luiken, zalmroze huizen. Collioure verlicht, biedt geluk,
feest bij het gezang van de cicaden en baadt
in het paradijs. Hier zijn de huizen van deze
oude mediterraanse handelshaven getooid

➥
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Etang
de
Leucate

PERPIGNAN

Saint-Laurentde-la-Salanque

Agly

Rivesaltes

Latour-de-France

Têt

Saint-Estève

www.collioure.com

◗

EN OOK/ARGÈLES,
VAN BLAUW NAAR GROEN
Aan de voet van het massief Les Albères, waar
de Pyreneeën in de Middellandse Zee duiken,
ligt Argèles-sur-Mer, de Europese campinghoofdstad met een zestigtal terreinen. Dankzij het 7 kilometer lange zandstrand, vanaf het
natuurreservaat Le Mas Larrieu tot Le Racou,
de rotsachtige kust van 3 kilometer lang en,
niet te vergeten, de 2 kilometer aan dennenbomen, wordt deze badplaats erg druk bezocht in de zomer. Tussen de blauwe hemel en
de groene zee ligt het dorp dat zijn authentieke karakter heeft weten te bewaren. Met
zijn schaduwrijke kleine straatjes en Catalaanse accent blijft Argelès-sur-mer een kleurrijke plaats om te leven, net binnen het
gezichtsveld van Collioure.
www.argeles-sur-mer.com

Vinça

Etang
de
Canet

Toulouges

Têt

oker, oranje of roze tinten. Er is gestreden
➥ met
voor dit plaatsje omwille van zijn schoonheid.

Derain, Vlaminck, Braque en uiteraard Picasso
waren vurige liefhebbers van Collioure.
Omringd door kreken en kiezelstranden, met
zijn kleine haven, authentieke Catalaanse
bootjes en straatjes vol bloemen heeft de stad
een ongelooflijke charme. Maar vergis u niet!
In Collioure wordt er Catalaans gesproken,
men vist er op sardienen en men houdt er
zelfs siësta. En uiteraard wordt er ook op ansjovis gevist, die hier reeds verschillende generaties ongewijzigd bereid wordt. Er zijn
trouwens twee ambachtelijke bedrijven die
deze blauwe vis blijven produceren met het
beschermde geografische aanduidingslabel
'Anchois de Collioure'. Eén van deze bedrijven heeft zelfs een programma aangemaakt
om de ansjovis en verwante producten te bestellen via internet! De nieuwsgierigen kunnen overal in de stad terecht in de kleine
sfeervolle restaurants (en enkele zeer gastronomische plekjes) en op de winkelpromenades. Het is enorm rustgevend om rond te
wandelen in de kleine straatjes; voor de mensen die echter niet zo gek zijn op al dat wandelen, biedt de kleine toeristische trein een
erg mooie tocht langs de kust, met Port-Vendres als uiterste punt.

PERPIGNAN

Millas

LE CHÂTEAU ROYAL DE COLLIOURE.

Canet-enRoussillon

Thuir

Elne
Tech

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Argelèssur-Mer
Port-Vendres

CERET
Arlessur-Tech

ONTDEKKEN
Het fort
Sint-Elmo*
Dit militaire fort is meer dan
1000 jaar oud. Vandaag de dag
vindt u er een museum dat
gewijd is aan de middeleeuwen
en de renaissance en u kunt er
genieten van een onvergetelijk
uitzicht over het Middellandse
Zeegebied.
Route stratégique,
66190 Collioure
Tel. +33 (0)6 64 61 82 42
www.fortsaintelme.fr

Biodiversarium
Ontdek samen met uw familie
de biodiversiteit van het land
en de zee. Maak kennis met de
verschillende vissoorten die u
via een aquarium met
touchscreen zelfs kunt
aanraken.
Avenue de Fontaulé
66650 Banyuls-sur-Mer.
Tel. +33 (0)4 68 88 73 39
www.biodiversarium.fr

Glaskunstenaars van
Palau-del-Vidre
Al twintig jaar lang doen de
glaskunstenaars gouden zaken
in het stadje Palau-del-Vidre.
Hun ateliers zijn ondergebracht
in het Glaspaleis. Ieder jaar in
augustus tovert het
glaskunstfestival de stad om tot
de grootste glaskunstgalerij van
Europa.
www.palau-del-vidre.com

Château de
l’Esparrou*
Maak kennis met de geneugten
van wijn en wijngaarden in dit
kasteel dat de meer dan 100
jaar oude geschiedenis doet
herleven. Bezoek aan de
wijngaarden, picknick, proeverij
SUDDEFRANCE - 26 -

en poneytochtjes voor de
kinderen.
Route de Saint-Cyprien
66140 Canet-en-Roussillon.
Tel. +33 (0)4 68 73 30 93
www.chateau-esparrou.com

IETS ETEN
Le Clos des Pins/
Host & Vinum*
Op de kaart vindt u
seizoensgebonden
streekproducten bereid in een
gastronomische keuken vol
mediterrane smaken.
34, av. du Roussillon
66140 Canet-en-Roussillon.
Tel. +33 (0)4 68 80 32 63
www.hostetvinum.com

La Table
de Valmy
Het restaurant La Table de
Valmy ligt in het Château
Valmy. Het werd in 2014
geopend met de steun van het
architectenbureau BAU. Het
grote gebouw met een zeer
geslaagde, moderne inrichting
biedt plaats aan 120 personen
en beschikt over een terras met
uitzicht op de wijngaarden en
de zee. De kwaliteitsvolle
keuken is bijzonder geschikt om
de wijnen van het domein te
proeven.
Tel. +33 (0)4 68 95 95 25
www.chateau-valmy.com

Le Chat qui Rit*

Le Chat qui Rit tovert met verse
(vaak bio) seizoensproducten
smaakvolle, mediterrane
gerechten op uw bord.
1, rte de Céret La Cabanasse de Reynès
66400 Reynès.
Tel. +33 (0)4 68 87 02 22
www.restaurant-le-chat-quirit.fr

La Galinette
De chef van dit moderne
gastronomische restaurant
(1 Michelinster) laat u genieten
van de pure smaak van het
product.
23, rue Jean-Payra
66000 Perpignan
Tel. +33 (0)4 68 35 00 90
www.restaurantgalinette.com

OVERNACHTEN
Château
de Rey*
De drie vakantiehuisjes (6 tot 9
personen) liggen in het hart van
de wijngaard en bevinden zich
op wandelafstand van de zee.
Kom samen met familie of
vrienden genieten van een
vakantie in het Zuiden.
Route de Saint-Nazaire,
66140 Canet-en-Roussillon.
Tel. +33 (0)4 68 73 86 27
www.chateauderey.com

Hôtel Princes
de Catalogne*
Dit driesterrenhotel ligt in het
centrum van Collioure op 100m
afstand van de haven en het
koninklijk kasteel. De kamers
zijn modern ingericht en bieden
u alle comfort.
Rue des Palmiers
66190 Collioure.
Tel. +33 (0)4 68 98 30 00
www.hotelprincescatalogne.com
* Label “Tourisme
Sud de France”.
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE COLLIOURE
• CÔTE

VERMEILLE

Paulilles, een uitzonderlijke baai

Elne, de abdis van
de Roussillon
Elne, beschermd door de
vestingmuren, is de oudste stad van
de Roussillon en was ooit zelfs een
belangrijkere stad dan Perpignan.
De imposante kathedraal SainteEulalie-et-Sainte-Julie, waarvan de
oorsprong teruggaat tot de 11de
eeuw, dateert van dit gouden
tijdperk en staat bekend voor zijn
prachtige klooster met historische
kapitelen. Een historisch museum
stelt aan de hand van archieven en
documenten het atypische lot van
deze kleine stad voor. Daar krijgt u
een wondermooi uitzicht
voorgeschoteld op de heuvels
bedekt met fruitbomen.
www.ot-elne.fr

De orgelpijpen*
van Ille-sur-Têt

Deze “orgelpijpen” vormen een
opmerkelijk decor in deze vlakte vol
kersenbomen, abrikozenbomen en

* Label “Tourisme Sud de France”.

perzikbomen. Aan de rand van het
dorp heeft een boogvormig
mineraal pronkstuk van sedimentair
gesteente uit zand en klei na een
evolutie van meer dan 4 miljoen jaar
dit veld van “aardpiramides”
gevormd, die lijken op de pijpen van
een magisch orgel, afgedekt door
een conglomeraat van riviersteen.
Een intens poëtische plek met de
Canigou als achtergrond, die voor
een magisch panorama zorgt bij
avondval. Een rondleiding op de site
is mogelijk.
www.ille-sur-tet.com

Thuir, een goed
gedistilleerd dorp

Thuir, een oud middeleeuws dorp en
hoofdplaats van het massief Les
Aspres, is de bakermat van het
beroemde aperitief “Byrrh”,
waarvoor het dorp wereldwijd
bekend staat. Reeds meer dan 140
jaar wordt dit aperitief er
geproduceerd op basis van wijn,
sinaasappelschillen, kaneel en in het
bijzonder koffie. In de 20ste eeuw
was deze drank erg in trek. Van dit
tijdperk blijven er industriële
voorzieningen over van de hand van
Eiffel, met in het bijzonder het
grootste vat ter wereld met een
diameter van 12 m en een hoogte
van 10 m. Vandaag de dag wordt er
nog steeds Byrrh geproduceerd en
sinds kort is men ook begonnen met
de productie van absint.
www.aspres-thuir.com

Céret, hoofdstad
van de hedendaagse kunst

De hoofdplaats van Le Vallespir, die beroemd staat om zijn kersen, vormt
eveneens een centrum voor hedendaagse kunst. De geschiedenis van het
dorp hangt dan ook nauw samen met de grote stromingen in de
schilderkunst van de 20ste eeuw. Déodat de Séverac, Pablo Picasso, Georges
Braque, Max Jacob, Chaïm Soutine, Marc Chagall - en dan vermelden we
enkel de meest bekende - hebben allen in Céret verbleven en het dorp komt
dan ook voor in hun werken. Er worden in het dorp reeds ongeveer een halve
eeuw tentoonstellingen voor hedendaagse kunst georganiseerd en sinds
1993 beschikt het dorp over een opmerkelijk museum van hedendaagse
kunst met werken van Matisse, Dufy, Chagall, Masson en een reeks
keramische werken van Picasso. Een teken van het kloppende hart van deze
gemeente, die ook de belangrijkste bakermat is van de Catalaanse folklore en
cultuur en waar de sardane elk jaar geëerd wordt.
www.ot-ceret.fr
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VLAKBIJ COLLIOURE

De uitgestrekte baai van Paulilles ligt aan de voet van het
Albèresmassief, vlak bij Port-Vendres. Het is een schitterend voorbeeld
van de fantastische ongerepte natuur van de kust van Vermeille.
De baai van Paulilles ligt genesteld tussen Cap Béar en Cap Oullestrell.
Er liggen drie stranden – bewaakt in de zomer – die omringd worden
door reusachtige schistrotsen te midden van de rijke mediterrane
natuur. Een vredevolle plaats en toch lag er van 1870 tot 1984…
een dynamietfabriek! De site, opengesteld voor het publiek in 2008,
werd opgeknapt en omgevormd tot een herdenkingsplaats ter
herinnering aan het arbeidersverleden van Paulilles. Daarnaast werd
er ook een werkplaats voor de restauratie van Catalaanse boten
aangelegd. Een van de andere stranden van Paulilles herbergt een
restaurant waar ’s avonds een unieke sfeer heerst. De schitterende weg
langs de kust laat u heerlijke wandelingen maken tussen de zee en de
bergen en leidt u naar Banyuls of Port-Vendres.
Informatiekantoor op de site van Paulilles: +33 (0)4 68 95 23 40
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE MASSIEF VAN LA CLAPE / LA NARBONNAISE

•
NARBONNE

LaClape:
eendubbel
verrassendgebied

LA CLAPE BETEKENT «EEN BERG STENEN» IN HET OCCITAANS

Het massief van La Clape tussen Narbonne en de zee lokt
liefhebbers van de wilde natuur...en van een goed flesje,
aangezien hier één van de
meest gewilde wijnen uit de
streek verbouwd wordt.

D

it kleine massief (17 km lang
en 7 km breed) is een uitloper
van de Corbières-keten en de
witte kliffen van dit massief,
dat ooit een eiland was, storten zich hier in de zee en in
de meren (Pisse-Vache, Ayrolle, Bages-Sigean) . In de 14de eeuw zou een overstroming van de Aude de loop der dingen
veranderen: Het Romeinse Insula Laci werd
La Clape ofwel clapas in het Occitaans: een
'berg keien', geliefd bij de inwoners van
Narbonne, van Gruissan en alle anderen uit
de omgeving. En vooral bij de wijnbouwers,
die een deel van de 13.500 hectaren kalkgrond van de site ingenomen hebben, aangezien hier reeds meer dan 2000 jaar wijn
verbouwd wordt. Dit uitzonderlijke gebied,
deze lagune aan de rand van de Middellandse Zee, tussen vochtige gebieden en
droge garrigues, krijgt alle aandacht van de

wijnbouwers die er wijnen produceren die
regelmatig met een onderscheiding bekroond worden. Het Institut National de Recherche Agronomique heeft hier zelfs een
experimenteel wijncentrum opgericht.
Deze site is al sinds 1973 geklasseerd en is
met zijn garrigue, geflankeerd door een
pijnboombos met Aleppo-dennen, een echt
paradijs voor picknickers, mountainbikers en
klimmers. Een wandeling door het massief,
omgeven door de geuren van tijm, wilde
venkel en bremstruiken, is onvergetelijk!
Het behoort bovendien tot het Parc Naturel
Régional de la Narbonnaise
Sinds kort is het ook met het nationale
label 'Vignobles et Découvertes' bekroond.
Het eiland Sainte-Lucie, in de gemeente
Port-la-Nouvelle, is een uitwas van vasteland tussen de meren van Ayrolle et BagesSigean, omgeven door voormalige
zoutpannen. De 250 hectaren van deze
unieke plaats tussen de Middellandse Zee
en verschillende meren, zijn enkel te voet
of met de fiets toegankelijk, via Port-laNouvelle langs het Canal de la Robine.
Trekvogels en reeën beschouwen dit eiland
als hun persoonlijke haven van rust. Tijdens
het zomerseizoen is er een team dat de
toeristen onthaalt en hen informatie geeft
over de fauna en flora van dit paradijs dat
sinds 2009 als regionaal natuurreservaat
geklasseerd is. ◗
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TE BEZICHTIGEN/
LEUCATE EN GRUISSAN
De dorpjes Leucate en Gruissan liggen tussen
het land en de zee te midden van een prachtig
maritiem landschap. De grote troef van Leucate zijn de oesterkweek en de noorderwind
die ervoor zorgt dat kitesurfers en windsurfers
aan hun trekken komen (vooral in LeucatePlage, La Franqui en Port-Leucate). De grote
troef van Gruissan is de zoutwinning uit de
plaatselijke zoutmoerassen. Het dorpje bevindt zich in een heuvelachtig gebied en is in
een cirkel gebouwd rond een burcht die boven
het gebied uittorent. De twee dorpjes liggen
in een beschermd en ongerept gebied en zijn
ook gekend omwille van hun schitterende fijnzandstranden.

◗

TE BEKIJKEN/
PARC DE LA NARBONNAISE
Met zijn 80.000 hectaren vormt het grondgebied van het Parc Naturel régional de la Narbonnaise één van de laatste bewaarde
natuurlijke sites van deze omvang en met
deze diversiteit. Hier vindt men de Saga Pedosprinkhanen, de zuidelijke pijpbloemvlinder
maar ook vossen, hazen, dassen, everzwijnen, die de garrigue in het midden van het La
Clape-massief opeisen (bloeiperiode van midden mei tot juli).
Het milieu tussen vochtige zones en droge
garrigue heeft bescherming nodig en is geklasseerd sinds 2003.
www.parc-naturel-narbonnaise.fr
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE AGDE

•

De stad Agde staat bekend
om haar feesten en stranden,
maar kent ook een rijke
geschiedenis van meer
dan 2500 jaar.

AGDE

N

et zoals zijn stad staat hij hier
in adamskostuum sinds...de
4e eeuw voorJ.C.! De jongeling van Agde (Hérault) is een
bronzen standbeeld uit de
oudheid, dat in 1964 werd gevonden in de Grau d'Agde en dat sinds zijn
terugkomst uit het Louvre-museum in 1986
(waar het meer dan twintig jaar werd ten-

◗

TE BEKIJKEN/
ANTIEKE SCHATTEN
De Éphèbe d’Agde, een antiek bronzen standbeeld in 1964 gevonden in Grau-d’Agde,
toont zijn “prinselijke derrière” sinds zijn terugkeer naar de bron in 1986. (Het werd meer
dan twintig jaar in het Louvre tentoongesteld.) Het is het enige grote Griekse bronzen
standbeeld dat men in Frankrijk teruggevonden heeft. Het origineel wordt bewaard in het
museum van Éphèbe dat speciaal hiertoe gebouwd werd. Daar kan je ook Romeinse bronzen beelden en diverse, in de zee gevonden
voorwerpen bewonderen. Op het rondpunt in
de buurt van de zuidelijke verbindingsweg
staat een kopie van dit beeld, waarvoor vele
autobestuurders zich even omdraaien.
Musée de l’Ephèbe*.
Tel. +33 (0)4 67 94 69 60
www.museecapdagde.com

Agde, het land

LE CAP-D’AGDE.

vandegastvrijheid
toongesteld) hier trots zijn “prinselijk achterwerk” toont. Het originele standbeeld wordt
bewaard in het museum dat speciaal hiervoor
werd gebouwd (musée de l’éphèbe), maar
zijn kopie brengt nog steeds het hoofd van
de automobilisten op hol die iedere dag over
de rotonde dicht bij de zuidelijke rondweg
rijden. De paradox van Agde. Agde werd
vroeger “de zwarte parel van de Middellandse
Zee” genoemd vanwege zijn monumenten
van zwarte basalt. De stad werd gebouwd
op de overblijfselen van een oude vulkaan
waar de berg Saint-Loup weer boven uittorent
en heeft beslist een vulkanische temperament! Deze havenstad dateert al uit de oudheid (ze werd in de 6e eeuw voor Christus.
gesticht), maar vanaf de jaren 1970-80 heeft
Agde zich met de constructie van de Capd’Agde vooral gericht op de geneugten die
een badplaats kan bieden. Tegenwoordig bevindt zich hier dankzij het centrum voor hélio-toerisme - een complete naturistenwijk het grootste naturistenkamp ter wereld wat
het aantal plaatsen betreft. Hier in het naturistendorp en op de “gereserveerde” stranden

* Label “Tourisme Sud de France”.
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kan iedereen naakt rondlopen. Maar dit is
niet het enige gezicht van Agde, dat een rijk
erfgoed heeft: de oude binnenstad met zijn
vestingmuren behoren tot de oudste van
Frankrijk en de kathedraal Sainte Etienne, het
museum van de jongeling of de ronde sluis
van Agde over het Canal du Midi zijn veelbezochte monumenten. En dan zijn er nog de
fijne zandstranden, die ‘s zomers een waar
“textielparadijs” vormen (niet iedereen is fan
van het naturisme). De zacht aflopende stranden lenen zich perfect om te zwemmen en
strekken zich van Oost naar West over een
lengte van 14 km uit: het Richelieu-strand,
het strand bij het havenhoofd, het strand van
Rochelongue, het met schelpen bezaaide
schelpenstrand, het Conque-strand met zijn
zwarte zand… Aan het einde van de kaap
bevindt zich het eilandje van Brescou, een basaltrots met een fort van dezelfde naam en
een populaire plek bij de diepzeeduikers. Terwijl op de golven de liefhebbers van watersporten zigzaggen tussen surfplanken, kitesurfers en de zeilbootjes. ◗
www.capagde.com
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE SÈTE

•
SÈTE

Sète, het kleineVenetië

vandeLanguedoc
Sète (Hérault) is gelegen
tussen het meer van Thau
en de diepblauwe Middellandse Zee en heeft een
culturele identiteit die even
sterk als kleurrijk is.

D

eze gemeente werd lange tijd
“Cette” genoemd, misschien
wel omwille van de vorm van
de berg Saint-Clair die boven
het dorpje uitsteekt. De zeemannen zien er “een walvis”
in, “ceta” van het Latijnse woord cetus.
Hoewel er verschillende meningen bestaan
over de oorsprong van het dorpje, weet men
wel dat dit uitsteeksel een ideaal herkenningspunt is voor de zeevaarders ... en een
ideaal toevluchtsoord voor kaapvaarders en
piraten! Pas vanaf de XVIIIe eeuw werden
er geleidelijk aan “barakjes” op de heuvel
opgetrokken, kleine hutjes in breukstenen
waar gezinnen samen de zondag doorbrengen.
Sète dankt zijn geboorte aan drie belangrijke
personen, die de stad in 1666 stichtten: Paul
Riquet, Lodewijk de veertiende en de chevalier
de Clerville. De eerste was op zoek naar een
opening naar de Middellandse zee voor het
canal du Midi, de tweede zocht een exporthaven voor de producten van de Languedoc
en de derde had gezien dat de kaap van Sète
zich hiervoor het beste leende. En zo werd
de haven geboren. Het havenhoofd van Saint
Louis dat de oude haven beschermt, biedt
als sinds die tijd beschutting aan de boten

die hier liggen. Sète is een pittoresk en kleurrijk dorpje dat twee soorten inwoners kent.
Die van la Pointe-Courte, een kleurrijke visserswijk, de “petits métiers” (kleine ambachten), zoals men ze hier in Sète noemt, ook
wel de zogenaamde specialisten. Hun kleine
bootjes grenzen aan de trawlers langs de kades, waar steekspelen plaatsvinden. Als de
zeelui de kade overspoelen, dan wordt er luid
gesproken en geurt het naar de zee. En dan
zijn er nog die van de heuvel, die van de villawijken, waar je chique huizen vindt met een
fantastisch uitzicht op de Middellandse Zee,
maar ook iets bescheidener optrekjes in 'Petit
Naples', een wijk bovenaan de stad, waar
veel families wonen die afkomstig zijn uit
Zuid-Italië. Tijdens de bloeiperiode van de
wijnhandel was Sète de eerste kuipershaven
ter wereld en een welvarende stad. Sète, een
havenstad, heeft als attractie een haven in
het midden van de stad. Vismarkten met verkoop bij opbod en druk trawlerverkeer zijn
nog altijd dagelijkse kost in Sète, hoewel er
minder schepen zijn dan vroeger. Na enkele
moeilijke jaren, is Sète echter opnieuw de belangrijkste haven voor de tonijnvangst, al is
deze vanaf nu superstreng gereglementeerd.
Maar Sète is tegenwoordig een zo goed als
rechtlijnige kuststreek tot Marseillan-Plage:
dit twaalf kilometer lange strand is de voorbije jaren opnieuw aangelegd. Je vindt er
vier gratis parkings en er is een wandelpad
bij het verlaten van Sète, waar in de zomer
ministrandjes en restaurants in strohutjes
geïnstalleerd worden om de zomergasten
te vermaken. ◗
www.ot-sete.fr
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HET ZEEKANAAL.

◗

TE BEKIJKEN/ ETANG DE THAU

Tussen de zee en de garrigue met in het zuiden de Middellandse Zee en in het noorden
de Via Domitia onderhoudt de étang de Thau
sinds eeuwen zijn bijzondere karakter, aangezien er sinds de Antieke Oudheid oesters
gekweekt worden. Tussen de landschappen
van de wijngaarden en de uitgestrekte lagunes leeft men als god in Frankrijk in de
dorpjes Bouzigues, Balurac, Mèze, Frontignan. U kunt er prehistorische (het museum
parc des dinosaures) of Gallo-Romeinse sites
(de villa Loupian) bezoeken alsook de
dorpjes waar in de zomer talrijke festiviteiten
plaatsvinden. In deze dorpen kunt u schelpen
proeven bij de producenten of in de talrijke
restaurants langs het meer, gewoonweg genieten.
www.paysdethau.fr
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Palavas,

PALAVAS

decharme
vandezee
vooriedereen
Het kleine stadje Palavas-lesFlots, beroemd geworden
dankzij de tekenaar Dubout,
heeft een unieke charme.

P

alavas (Hérault) ligt nog geen tien
kilometer ten zuiden van de prefectuurstad Montpellier en is historisch gezien altijd de zomerresidentie geweest van de inwoners
van Montpellier. Deze badplaats
aan de rand van de Golf van Lyon, genesteld
tussen zee en meer, omgeven door een rijke
natuur en een uitzonderlijke fauna, is voor
sommigen het weinig aanlokkelijke symbool
van volks vakantievermaak, maar voor anderen juist het toppunt van ontspanning.
Het was de tekenaar Albert Dubout die deze
badplaats zijn volkse imago zou verlenen,
omdat hij bij de invoering van de betaalde
vakantiedagen een overvol en weinig flatteus strand in Palavas afbeeldde.
Met een voorkeur voor de kleine trein, die
tot 1968 de rol vervulde van pendeldienst
tussen Palavas en Montpellier en zo de
drommen stadsmensen meevoerde om een
middag of een weekeinde te zwemmen of
zich te ontspannen in het casino. De camping van Palavas, symbool van goedkope
vakanties, was heel lang een ander embleem
van het stadje. In de jaren 70 bezong de

◗

DE WACHTTOREN VAN BALLESTRAS WAARIN HET MUSÉE DUBOUT
(DUBOUTMUSEUM) GEVESTIGD IS, MET IN DE VERTE, DE ZEE.
zanger Marc Charlan zelfs spottend de charmes van het dorpje in het liedje « Je me
casse à Palavas » (ik ga er vandoor, naar Palavas). Maar dit oude vissersdorpje heeft ook
nog andere charmes. Om te beginnen de 7
kilometer lange, zacht aflopende zandstranden die ideaal zijn voor gezinnen met kinderen. Het dorp kan bogen op een respectabel aantal restaurants, geconcentreerd
rondom het kanaal waar de zomergasten
flaneren en over een aantal strandhutjes
waar je met je voeten in het water kunt genieten van een schaal zeevruchten. Het
zichtbare symbool van de stad is de oude
watertoren die in de jaren 40 werd gebouwd en nu in ere is hersteld, met helemaal bovenin een draaiend restaurant dat
een adembenemend uitzicht biedt op de
kuststreek. En tenslotte beschikt Palavas –
vanwaar men tegenwoordig over een fietspad naar Montpellier kan fietsen – over de
enige jachthaven van de Middellandse zee
met diepe wateren waar meer dan duizend
boten kunnen aanleggen. ◗
www.palavaslesflots.com

NIET TE MISSEN/HET STRAND VAN MONTPELLIER
Tot het einde van de jaren '60 reden de inwoners van
Montpellier een tiental kilometer naar de kust met
de 'kleine trein van Palavas'. De nieuwe tramlijn 3
gaat van de Etang de l’Or naar Pérols, dat op slechts
2,5 kilometer van Carnon en Palavas ligt. In de zomer
verzorgt een pendeldienst de verbinding. Er staan
eveneens openbare fietsen ter beschikking in Mont-

pellier.Voor de mensen met de wagen zijn er parkings
voorzien aan Le Petit Travers en Le Grand Travers.
Voor het laatste jaar: in het kader van de werken ter
bescherming van de kuststreek zal de baan vanaf
2015 achteruit verplaatst worden en zullen de bezoekers hun voertuig moeten parkeren op de overstapparking om van daaruit naar het strand te gaan.
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TE BEKIJKEN /VILLENEUVELÈS-MAGUELONE
De voormalige kathedraal Saint-Pierre-etSaint-Paul van Maguelone, gelegen op een eiland van wijngaarden tussen enkele meren en
de zee, blijft fascineren. Het gebouw Jouxtant
Palavas, in romaanse stijl, fungeerde sinds de
late Middeleeuwen als zetel van een bisdom,
zelfs voordat het stadje Montpellier, op 10 kilometer, gebouwd werd. Deze versterkte kerk
stond van de XVIe tot de XIXe eeuw leeg,
maar maakt vandaag deel uit van een wandeltraject dat inwoners van Montpellier zeer
waarderen. Je komt er ofwel via de kust (let
op: deze route is autovrij in de zomer) ofwel
via het charmante dorpje Villeneuve, dat al
zijn charme, typisch voor de Languedoc, behouden heeft. De vereniging “Les Compagnons de Maguelon”, die er een beschutte
werkplaats beheert, baat er een winkel uit
met artisanale producten (wijn, honing, enz.)
en een klein charmant restaurantje waar je
volledig tot rust komt! Elk jaar in juni vindt er
ook een festival plaats dat in het teken van
oude muziek staat.
Tel. +33 (0)4 67 50 63 63
www.compagnons-de-maguelone.org
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BESTEMMINGEN MIDDELLANDSE ZEE LE GRAU-DU-ROI / LA GRANDE-MOTTE

LeGrau-du-Roi,

•

eendorpomringd
doorwater
◗

KLEURRIJKE SFEER IN DE HAVEN VAN LE GRAU-DU-ROI.

In Le Grau-du-Roi komen traditie en de moderne tijd samen.
Het dorpje staat symbool voor
de mentaliteit van het Zuiden:
van vijvervissers die met hun
bootjes aangemeerd liggen in
de haven tot feestende mensen op het strand, elke laag
van de bevolking is vertegenwoordigd en leeft in harmonie
met elkaar samen.

L

e-Grau-du-Roi is omgeven door
water en baadt in een familiale
sfeer. Rondom het oude kanaal
dat een doorgang (een grau)
vormde van de zee naar AiguesMortes, heeft de vestingstad zich
een dubbele identiteit aangesmeed: badplaats (de grootste jachthaven van Europe,
geopend in 1968 in het kader van het ontwikkelingsplan van Racine) en populaire bestemming. Het stadje werd in de 19e eeuw
gesticht door Italiaanse immigranten en
bloeide in de loop der tijd op door de komst
van vissers en landbouwers die zich over de
hele regio kwamen vestigen.
Op de rechteroever liggen de vissershaven en

LE GRAU-DU-ROI
LA GRANDE-MOTTE

de herenhuizen die verwijzen naar het begin
van Le Grau-du-Roi als badplaats. De vissershaven van Le Grau-du-Roi is Frankrijks
tweede haven aan de Middellandse Zee. Er
liggen 17 vissersboten die er gedurende de
dag op uit trekken om wijting, zeebrasem,
makreel, zeeduivel of sardienen te vangen.
Daarnaast wordt er ook op kleine schaal gevist door de vijvervissers en vooral de “tellinevissers” die op zoek gaan naar tellines, kleine
zeer smaakvolle schelpdieren. In de zomer
leeft het kanaal op het ritme van de watersteekspelen, een verbazingwekkend spektakel en een waar begrip in de Languedoc.
Het leven in Le Grau-du-Roi gaat uiteraard ook
verder op de linkeroever, voorbij het stadcentrum, in de richting van de wijk van het Palais
de la Mer en het befaamde Seaquarium, tot
aan de Port-Camargue. Het is de badplaats bij
uitstek in Zuid-Frankrijk met 2240 penthouses
en 4900 aanlegplaatsen. In Le Grau-du-Roi
verveelt u zich nooit! Ga, onder een stralende
zon, lekker winkelen en restaurantjes bezoeken. Geniet van de 17km lange fijnzandstranden, waaronder het beroemde strand van
l’Espiguette, dat befaamd is om zijn breedte
(700 meter) en lengte. Het strand is overigens
een beschermd gebied met witte duinen die
langs de zee liggen. Een unieke omgeving met
ingerichte stranden (enkel in het seizoen) om
heerlijk pootje te baden! ◗
www.vacances-en-camargue.com
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TE BEZICHTIGEN/
LA GRANDE-MOTTE
Vandaag de dag draagt de badplaats La
Grande-Motte het label “Patrimoine du 20e
siècle” (“Patrimonium van de 20e eeuw”).
Dat was 50 jaar geleden wel even anders!
Toen was het dorpje niet meer dan een gebied
waar wijn en asperges verbouwd werden. Bovendien vierden de muggen er hoogtij dankzij
de talrijke moerassen. De Franse staat wou in
de jaren 60 een einde maken aan de golf van
toeristen die jaarlijks naar de Spaanse kusten
trok. Ze besloot een 200 kilometer lange kuststrook aan de Languedoc-Roussillon in te richten. Het enorme plan vertaalde zich in het
aanleggen van vijf badplaatsen, waaronder La
Grande-Motte met de bedoeling om hier een
echte “vakantiestad” van te maken.
De architect, Jean Balladur, combineerde de
piramidevormen van de Inca’s met boogvormige constructies en hij plaatste beeldhouwwerken in publieke ruimtes. Hij gaf de nieuwe
stad een kunstzinnige identiteit waarbij het
groene karakter in stand gehouden werd. De
publieke ruimtes bestaan immers voor twee
derde uit groene ruimtes.
De badplaats beschikt over een groot aantal
toeristische trekpleisters zoals een haven, een
golfbaan, een centrum voor thalassotherapie
en gastronomische restaurants. De stad is bovendien omringd door 7 kilometer strand
waarop talrijke strandrestaurantjes te vinden
zijn. De haven, die vandaag 1500 staanplaatsen telt, zal binnenkort 2100 jachten kunnen
laten aanmeren.

www.ot-lagrandemotte.fr
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DE VESTINGMUREN VANAF DE ZOUTPANNEN.

AIGUESMORTES

OI
E

◗

DE OUDSTE ZOUTPAN VAN
DE MIDDELLANDSE ZEE*

Tussen zout en zee: hier ligt de oudste zoutpan
van de Middellandse Zee, die zich uitstrekt aan
de voet van Aigues-Mortes en een deel van het
economische landschap van de stad bepaalt.
Want in Aigues-Mortes wordt al sinds de oudheid zout geproduceerd. Vierhonderd jaar geleden gingen een vijftiental kleine
zoutproducenten een samenwerkingsverband
aan onder de hoede van een handelaar uit
Montpellier, waaruit in 1856 de firma “Les Salins du Midi” zou worden geboren. De aanwezigheid van deze zoutwinningsfirma laat zien
dat de Camargue voor Frankrijk nog altijd het
belangrijkste centrum voor zoutwinning is. “De
Salins du Midi” produceerden al lang voor de
ecologische trend op milieubewuste wijze,
omdat de activiteiten van de firma in het hartje
van de Camargue en de Gard midden in een natuurlijke omgeving plaatsvinden en het bedrijf
zijn energie haalt uit de omringende elementen.
In de zomer verleent het fijne vliesje over het
zout (fleur de sel) een rozige kleur aan de zoutpannen. De zoutproductie is nuttig voor de instandhouding van de vochtige zones en de
biodiversiteit. De productielokatie kan worden
bezocht met een klein treintje, maar ook in een
4 x 4 Jeep.

Salins du Midi, Aigues-Mortes.
Tel. +33 (0)4 66 73 40 23
www.visitesalinsdecamargue.com

* Label “Tourisme Sud de France”.

Aigues-Mortes,
eenvestingstad
Deze middeleeuwse stad van
de dode wateren (Aigues
Mortes) werd door Lodewijk
de Heilige gebouwd en
neemt nog altijd een belangrijke plaats in.

L

ouis IX, die later de Heilige Louis
zou worden, koos Aigues-Mortes
in de XIIIe eeuw als afvaarthaven
op de Middellandse Zee. Toen de
Provence tot het Duitse keizerrijk
behoorde en de Roussillon in handen was van de koningen van Aragon, werd
de stad geruild tegen de landen van Sommières. De stad van de dode wateren lag
indertijd aan de oevers van een immense
lagune en had toegang tot de zee via vaargeulen en tot de meest oostelijke riviertak
van de Rhône via eindeloze moerassen.
Lodewijk IX liet een bedijkte weg aanleggen
- de enige verbinding over land tussen Aigues-Mortes en het vasteland - die later
verdedigd zou worden door een toren, de
Tour Carbonnière.
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In 1248 scheept Lodewijk IX zich hier in
voor zijn zevende kruistocht en vervolgens
gaat hij in 1270 - kort voor zijn dood - voor
de allerlaatste keer in Aigues-Mortes aan
boord voor de achtste kruistocht. Maar tegelijkertijd met de oosterse landen zal Aigues-Mortes uitgroeien tot een belangrijk
handelscentrum.
De heilige koning liet hier de Toren van Constance bouwen - lange tijd het enige verdedigingswerk van de stad - om de haven en
de stad te beschermen. In deze koningstoren
werden tijdens de godsdienstoorlogen de
protestanten van Nîmes opgesloten, waaronder de chef van de protestante opstandelingen Abraham Mazel. In 1705 lukte het
hem om uit de toren te ontsnappen, maar
vele vrouwen die weigerden hun geloof af
te zweren werden hier vastgehouden, waaronder Marie Durand die hier 38 jaar gevangen zou blijven.
Flaneren in het stadje langs de kunstgalerijen
is een plezier voor de ogen en mond. In Aigues-Mortes krioelt het immers van de artiesten en goede chef-koks. ◗
www.ot-aiguesmortes.fr
www.monuments.nationaux.fr
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CIRCUIT GARD ROND DE VALLEI VAN DE CEZE

Het kasteel van Le Cheylard ligt op 600m
hoogte, in het hart van de hoge vallei van
de Cèze, meer bepaald in Aujac. Het kasteel
toont de evolutie in kasteelbouw van de
middeleeuwen naar de renaissance. Binnen
de 12e eeuwse stadsomwalling vinden we
een klein middeleeuws dorpje dat volledig
gerenoveerd is. In het hoogseizoen vinden
er talrijke activiteiten plaats
(tentoonstellingen of filmvertoningen) en
er ligt zelfs een middeleeuws winkeltje.
Château d’Aujac.
Tel. +33 (0)4 66 61 19 94
www.chateau-aujac.org

De subtiele charme
van Barjac
Barjac is een klein stadje, gelegen tussen
de Cèze en de Ardèche, op een hoogte van
170m aan de rand van de Cevennen. Dit
mooie rustieke stadje is vooral beroemd
omwille van zijn biomarkt die het laatste
weekend van juli gehouden wordt. Het is
bovendien ook het startpunt voor
schitterende wandelingen, vooral wanneer
u de megalieten in de richting van Orgnac
wilt ontdekken. Vergeet ook niet om een
bezoekje te brengen aan de rotsen zoals
de druipsteengrot van Orgnac (die het
label Grand Site de France draagt) of de
druipsteengrot van La Forestière.
Tel. +33 (0)4 66 24 53 44
www.tourisme-barjac.com

Bewonder de
druipstenen van
de Grotte de
la Salamandre*
In 1965 waagde een groep speleologen
uit Nîmes zich voor het eerst in deze grot,
gelegen in het departement Gard. De grot
kreeg de naam “Grotte de la
Salamandre” (“Grot van de Salamander”)
omdat de speleologen een kleine
salamander vonden toen ze de grot
binnengingen. De site werd pas in 2013
opengesteld voor het publiek. Vandaag de
dag behoort de Grotte de la Salamandre
tot het patrimonium van de ingerichte
grotten in Frankrijk. Het is bovendien een
van de eerste grotten die toegankelijk is
voor personen met een beperkte
mobiliteit. De ecologisch verantwoorde
site heeft een ontspanningsruimte en een
restaurant en via een aantal activiteiten
zoals abseilen kunt u de grot op een
andere manier ontdekken (vanaf 12 jaar)!
Tel. +33 (0)9 88 18 28 34
Méjannes-le-Clap
www.grottedelasalamandre.com
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Het fascinerende
decor van de kloven
van Lussan
De kloven van Lussan worden omgeven
door reusachtige kliffen. Liefhebbers van
prachtige landschappen zullen zeker aan
hun trekken komen. De kloven zijn alleen
bereikbaar, te voet en in de zomer,
wanneer de bedding van de rivier
l’Aiguillon droog staat. Een wandeltocht
van 30 minuten brengt u tot aan de site.
Moeten we nog vermelden dat u
aangepaste schoenen moet voorzien
zodat jong en oud volop kunnen genieten
van deze uitstap in de natuur?

Kanoën
tussen Montclus
en Goudargues
Ga op ontdekking tussen de bergengten
van de Cèze op een drie uur durende tocht
van 13 kilometer tussen Montclus (foto)
en Goudargues. De tocht biedt u de kans
om de genieten van de wilde stranden en
de fauna en flora van de streek. Uiteraard
kunt u ook even een tussenstop maken op
het vasteland om te picknicken of, als u
zin heeft, kunt u uiteraard ook gaan
zwemmen. We raden u erg aan om
zonnecrème mee te nemen en aangepaste
schoenen te dragen op uw gezellig
uitstapje met de familie.
Cèze Canoë, Goudargues.
Tel. +33 (0)4 66 82 37 88
www.ceze-canoe.com

De rustgevende
schoonheid
van de Cèze
La Roque-sur-Cèze is een klein charmant
dorpje, gelegen in het departement Gard.
Het bevindt zich op een rots die hoog
boven de Cèze uittorent. Het
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middeleeuwse dorpje kan bovendien
pronken met de brug, Charles Martel, die
al rond de 12e eeuw gebouwd werd. Wist
u overigens dat La Roque-sur-Cèze
gebouwd is op kalkstenen rotsen die meer
dan vijf miljoen jaar oud zijn? Bovendien
hebt u de kans om de Cascades du
Sautadet te ontdekken, een reeks
watervallen en stroomversnellingen die
ontstaan zijn door de eroderende kracht
van de rivier op een kalkstenen
rotsmassa. Een schitterend landschap in
een rustgevend kader, maar wel degelijk
erg gevaarlijk: zwemmen is er immers
verboden.
Tel. +33 (0)4 66 82 77 46
www.laroquesurceze.fr

Gewijde kunst
in Pont-Saint-Esprit
De Pont du Saint-Esprit (Brug van de Heilige
Geest) is een brug over de Rhône met een
lengte van 919 meter en in totaal 26 bogen.
De brug werd gebouwd in de 14e eeuw en
verbindt het dorpje Pont-Saint-Esprit met
Lamotte-du-Rhône. De brug wordt erkend
als de oudste brug van alle bruggen over de
Rhône die de Provence en de Languedoc
met elkaar verbinden. Ze is bovendien het
symbool voor de inwoners van Pont-SaintEsprit, de Spiripontains. Naast dit
symbolische bouwwerk valt er nog meer te
ontdekken in Pont-Saint-Esprit: de citadel en
de kapittelkerk, de oude wasplaats of het
Musée d’Art Sacré (Museum voor Gewijde
Kunst). Tot slot bevindt u zich slechts op
10km van Saint-Paulet-de-Caisson, met het
schitterende kartuizerklooster van
Valbonne.
Tel. +33 (0)4 66 90 34 00
www.mairiepse.fr
* Label “Tourisme Sud de France”.

nl.destinationsuddefrance.com/wegen

22-53 DESTINATIONS NDL 2015_Mise en page 1 05/05/15 15:48 Page35

◗

GARD
IN DE OMGEVING

OVERNACHTEN
La Maison d’Anna
Welkom in het charmante dorpje Verfeuil, gebouwd
naar het voorbeeld van oude middeleeuwse steden.
Anne en Jacky bieden u een rustgevend en ontspannend verblijf in het hart van de vallei van de Cèze, in
een schitterend, stijlvol en landelijk gastenhuis. Er
zijn drie gastenkamers die elk over een eigen badkamer beschikken. De kamers zijn modern en met
veel smaak ingericht. Het huis loopt uit op een groot
terras en er is een zwembad waarin u in alle privacy
kunt zwemmen.
La Posterle, Verfeuil. Tel. +33 (0)4 66 72 99 57
www.lamaisondanna.com

Le Clos d’Hullias
Le Clos d’Hullias ligt in de Provence Gardoise en is
een ware oase van rust. Het verblijf ligt midden in
de natuur, tussen wijnstokken, lavendelstruiken en
olijfbomen en telt drie vakantiehuisjes. In het kleinste huisje kunnen 4 tot 7 personen terecht, in het
grootste 10 tot 12. U bevindt zich ver van de stedelijke drukte zodat u volledig kunt ontspannen in een
unieke omgeving.
Chemin d’Hullias, Saint-Christol-de-Rodières.
Tel. +33 (0)4 66 72 99 57 - www.hullias.com

Le Mas d’Orsan
Le Mas d’Orsan biedt u een aangename sfeer en u
kunt er overnachten in vakantiehuisjes of gastenkamers. Ideaal om even tot rust te komen op een locatie waar welzijn en ontspanning centraal staan.
Neem zeker ook een duikje in het mooie zwembad.
Tel. +33 (0)6 14 72 06 99
www.lemasdorsan.com

PROEVERIJ
De wijngaarden van Tavel*
Een bezoek aan deze tempel van de Franse roséwijn
mag gewoon niet op uw agenda ontbreken. In 1936
was dit de eerste Franse roséwijn waaraan het AOCkeurmerk werd toegekend. Het jaar nadien, in 1937,
ontstond de kelder van de wijnbouwers van Tavel.
Nadat de site het label “Patrimoine du 20e siècle”
(“Patrimonium van de 20e eeuw”) verworven had,
werd het in 2013 opgenomen in de lijst met historische monumenten. U kunt de wijngaarden van Tavel
bezoeken (na reservatie, voor een groep van ongeveer 10 personen) en verschillende cuvées proeven
(dagelijks, zonder te betalen). Er is ter plaatse een
speelplaats voor de kinderen ingericht.
Route de Tavel. Tel. +33 (0)4 66 50 03 57
www.cavedetavel.com

GASTRONOMIE
La Table de Marine
La Table de Marine ligt in een klein dorpje, in het
hart van de vallei van de Cèze, en biedt u een moderne en verfijnde keuken. Op de menukaart:
streekproducten en seizoensproducten in verrassende combinaties. Een restaurantje waar u lekker
kunt eten in een rustieke en authentieke sfeer. U
kunt er, na reservatie, zelfs kooklessen volgen.
Place Jean-Jaurès, Saint-Michel-d’Euzet.
Tel. +33 (0)4 66 33 13 89
* Label “Tourisme Sud de France”.
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PERPIGNAN

Perpignan,hoofdstad
vanFransCatalonië

Het hart van Perpignan klopt op het Catalaanse ritme. De laatste grote stad voor de Spaanse
grens vormt vandaag een bevoorrechte schakel tussen Barcelona en Frankrijk.

◗

TE BEKIJKEN/
CANET-EN-ROUSSILLON
Canet-en-Roussillon, een badplaats op
slechts een tiental kilometer van Perpignan,
beschikt over een oud centrum met mooie
straatjes en een oud kasteel. De waterliefhebbers kunnen een wandeling van 3 kilometer langs het strand maken om de zee te
bewonderen.
Ook de moeite waard: het meer van Canet
Saint-Nazaire, een plaats met een rijke fauna
die ook bekendstaat om zijn rieten vissershuisjes, waarin je vandaag ook je vismateriaal kan opbergen. Het VVV-kantoor biedt
begeleide bezoeken aan.
www.ot-canet.fr

Het hart van Perpignan klopt
op het Catalaanse ritme.
De laatste grote stad voor
de Spaanse grens vormt
vandaag een bevoorrechte
schakel tussen Barcelona en
Frankrijk.

D

e troeven van deze stad, gelegen aan de voet van de Pyreneeën
en
op
enkele
kilometers van de zee: een
mix van culturen en bevolkingsgroepen die voor de rijkdom van de stad hebben gezorgd, een
mediterraans uiterlijk en de schoonheid van
de omringende Pyreneeën. De stad was lange
SUDDEFRANCE - 36 -

tijd in handen van de Spanjaarden en beleefde onder het koninkrijk van Mallorca zijn
gouden tijdperk. Perpignan was trouwens de
continentale hoofdstad van het koninkrijk. De
belangrijkste monumenten getuigen nog altijd van deze tijd: De heerschappij van de koningen van Mallorca, van 1276 tot 1344, liet
een architectuur in gotische stijl na, alsook
een paleis, een kathedraal...
Het Paleis van de Koningen van Mallorca is
een van de symbolische monumenten van de
stad. Het was koning Jacques II van Mallorca
die de bouw van het paleis beval, dat in 1309,
na zijn dood, voltooid werd. Het gebouw was
zowel een paleis als een fort en vormde evenzeer de zetel van de macht als de koninklijke
residentie en kapel. Het paleis is opgetrokken
in gotische stijl en kan binnen de muren
bogen op een groene tuin. Van hieruit kan de
bezoeker uitkijken over de hele Roussillon.
Het koninkrijk van Mallorca is eveneens ver-
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◗
HET PALEIS VON DE KONINGEN VAN MALLORCA.

HET CASTILLET.
antwoordelijk voor een ander belangrijk monument van het lokale erfgoed: de kathedraal
Saint Jean-Baptiste, in de Rue de l'Horloge.
De werkzaamheden aan deze kerk begonnen
dus onder de heerschappij van zijn koningen,
in 1324. De basis is typisch gotisch en volgens
de eerste tekeningen zou de kerk drie beuken
krijgen. Maar de broederoorlog tegen de koningen van Aragon en de pestepidemie die
het land in 1344 teisterde, bemoeilijken de
voortgang van de werkzaamheden aanzienlijk. In de loop der jaren werden de bouwplannen gewijzigd. Uiteindelijk zou de
kathedraal slechts een enkele hoofdbeuk krijgen, met enkele aangrenzende kapellen en
een grafklooster, het Campo Santo. Een dergelijk grafklooster is uniek in Frankrijk. De eerste mis wordt er opgedragen in 1509. Het
stadhuis, opgetrokken in het begin van de
14de eeuw met een gevel uit rolstenen, is
eveneens een typisch voorbeeld van de
bouwkunst uit de Roussillon.
Het andere symbool van de stad is het fort Le
Castillet. Dit fort werd in 1368 ontworpen op
bevel van de koningen van Aragon. In het
begin van de 20ste eeuw werden de vestingwallen rond de stad afgebroken om het centrum toegankelijker te maken, maar op het
laatste nippertje werd Le Castillet gespaard.

Vandaag de dag is het “Musée des arts et traditions populaires” (Museum voor volkskunsten en -tradities) van Roussillon er
ondergebracht, alsook de symbolische vlam
van Saint-Jean, waarmee elk jaar het vuur
aangestoken wordt. Als Zuid-Franse stad
biedt Perpignan met zijn bochtige straatjes
met middeleeuwse charme en de palmbomen op de pleinen een gastvrije en aangename savoir-vivre. Hier is men trots op de stad
en op het rugbyteam: de Usap!
Maar er is een nieuw symbool in de maak:
het gloednieuwe Théâtre de l'Archipel, een
omvangrijk gebouw met verschillende zalen
van de hand van de beroemde architect Jean
Nouvel. Dit nieuwe symbool (zie pagina 42 en
volgende) ligt in de lijn van het karakter van
de stad, met een dynamiek die eveneens tot
uiting komt in een intens cultureel leven, met
onder andere de fameuze processie van San
Jordi in april, het festival “Pergignan sur
scène” in juli en uiteraard “Visa pour
l'image”, het bekende festival voor fotojournalistiek, in september. Voldoende troeven
om de internationale faam van de stad te bevestigen, die voortaan bovendien rechtstreeks
verbonden is met Barcelona via de TGV. ◗
www.perpignantourisme.com
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TE BEZICHTIGEN/
REUSACHTIGE ZONNEWIJZER
Afgelopen november werd het 35 ton zware
bouwwerk op zijn plaats getild. De constructie
is de grootste zonnewijzer van Europa. De creatie kreeg de naam “Solart 2” en is het werk
van de kunstenaar MA2F, Marc-André de Figuères. Figuères is al verschillende artistieke
uitdagingen aangegaan in de Pyrénées-Orientales, zowel in Perpignan, Collioure en Sorède.
De constructie bevindt zich in Rivesaltes, een
dorpje centraal ten noorden van Perpignan
dat deel uitmaakt van de agglomeratie Perpignan Méditerranée. De reusachtige zonnewijzer geeft de zonnetijd aan door de projectie
van de schaduw op de buitenste rand van de
ronde schijf. Die schijf wordt onderverdeeld in
uren en halve uren zodat men het uur kan
lezen, rekening houdend met de ronde vorm
van de site.
De zonnewijzer is 21 meter hoog en bestaat
uit een mast waarop de cijfers in geperforeerd
metaal zijn aangebracht. Die cijfers woorden
door de zon geprojecteerd op de structuur van
de mast. Het werk is ontworpen met de hulp
van specialisten op het gebied van metaalstructuren, beton (zodat de mast blijft staan
op de helling) en astronomie omdat de mast
immers naar behoren opgesteld moest worden zodat hij gebruikt kon worden als zonnewijzer. U kunt dan wel niet tot aan de voet van
het werk geraken, u kunt het werk wel bewonderen indien u zich achter de atypische
ronde schijf opstelt.
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BESTEMMINGEN STEDEN NARBONNE

ZICHT OP DE KATHEDRAAL
SAINT-JUST ET SAINT-PASTEUR.

◗

TE BEKIJKEN/DE ABDIJ
VAN FONTFROIDE
De abdij van Fontfroide werd aan het einde
van de 11de eeuw opgetrokken door de benedictijnse monniken, maar werd in 1145 een
cisterciënzerabdij. Zijn faam oversteeg al heel
snel de grenzen van de Aude. De abdij wordt
beschouwd als één van de belangrijkste cisterciënzerabdijen van de christelijke wereld.
De abdij lag als een orthodox katholiek bastion in een land dat gevoelig was voor de
ideeën van de Katharen. Men maakte er wijn
en hield er vee. Maar na de Franse revolutie
verloor de abdij beetje bij beetje zijn glorie. In
1901 verlieten de laatste monniken definitief
de abdij. Het is grotendeels te danken aan de
familie Fayet, die het verlaten bouwwerk in
1908 kocht, dat de abdij zo goed bewaard is
gebleven.
In tegenstelling tot het kloosterleven van de
voorgaande jaren doopten de Fayets de abdij
om tot een belangrijke culturele plaats, waar
een groot aantal artiesten elkaar opvolgden,
zoals de schilder Odilon Redon (die twee
fresco's geschilderd heeft op deze plek), de
beeldhouwer Aristide Maillol of de componist
Maurice Ravel...
Tel. +33 (0)4 68 45 50 71
www.fontfroide.com

Narbonne,een hist
orisch kruispunt
van wegen
Tijdens de Gallo-Romeinse oudheid droeg deze stad de naam
Narbo Martius. Ze was de eerste Romeinse stad van Gallië en
kent nog verschillende overblijfselen.

D

at Narbonne (Aude) het label
“stad van kunst en geschiedenis” heeft ontvangen, is
grotendeels te danken aan de
sterke Romeinse identiteit die
deze stad kenmerkt. Narbonne was dan ook de eerste Romeinse stad
van Gallië, zelfs al voor de veroveringen van
Julius Cesar. De stad werd in 118 voor Christus gesticht en fungeerde als een waar kruispunt vanwege zijn geografische ligging aan
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de rand van de Middellandse Zee en langs
de grote wegen. Narbo Martius profiteerde
volop van de haven die de Romeinen hier
aanlegden, net als van de Via Domitia (Romeinse heerweg) die bij de stichting van de
stad werd aangelegd om Italië te verbinden
met Spanje. Deze weg werd allereerst ontworpen om het verplaatsen van de Romeinse garnizoens te vergemakkelijken,
maar de handelaren maakten zich al snel
meester van de verbindingsweg. Narbonne
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NARBONNE

◗

◗

t
werd dan ook een verplichte passage. Zodra
de Galliërs de stad hadden veroverd, nam de
economie een grote vlucht. De wijnhandel
werd er ontwikkeld, de graanhandel, de
handel in keramiek... Voor het stadhuis kan
men nog altijd een geplaveid stukje van de
Via Domitia bewonderen, zoals ze 100 jaar
v.Chr. te zien was. Deze weg kwam via de
huidige rue de Lattre uit in het stadscentrum.
Ze liep over het Bistan-plein en het oude Romeinse Forum om uit te komen bij wat nu
de Pont des Marchands is, boven het kanaal
van de Robine. In Narbonne wordt gezegd
dat de bodem nog vele antieke schatten verbergt. Hoewel het grootste deel van de Romeinse monumenten is verwoest, houden
een aantal musea en opgravingscentra de
herinnering aan Narbo Martius levend. Om
dit rijke erfgoed beter tot zijn recht te laten
komen, is er voorgesteld een museum, het
Musée Régional de la Narbonne Antique, op
te richten met 15.000 beeldhouwwerken,
mozaïeken, muurschilderingen, edelstenen,
enz. De beroemde Engelse architect Norman
Foster zal instaan voor de bouw van het museum, dat zijn deuren in 2016 zal openen.

Maar de geschiedenis van Narbonne, gedurende enkele decennia in de VIIIe eeuw een
Arabische provincie, is ook rijk omwille van
zijn verleden als spiritueel centrum – gesymboliseerd door de indrukwekkende kathedraal van Saint-Just en Saint-Pasteur – als
handelscentrum in de Middeleeuwen en de
Occitaanse vezel.
Maar Narbonne doet meer dan alleen zijn
verleden uitspelen en blijft aandacht aan levenskunst besteden. De hallen in Baltard stijl
zijn het kloppende hart van de stadskern,
maar Narbonne is ook een hoofdstad met
een rijke Middeleeuwse geschiedenis. Narbonne heeft een uitgebreid natuurlijk erfgoed
(het
Clape-massief,
het
Fontfroide-massief), met centraal een beroemde wijngaard waar het wijntoerisme
zich vooral ontwikkelt dankzij de “wine safari’s” van het VVV-kantoor. In de zomer is
er ook Narbonne-Plage met 5 km fijne
zandstranden, de favoriete vakantieplaats
van velen. ◗
www.narbonne-tourisme.com
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TE BEZICHTIGEN/
PONT DES MARCHANDS
Wanneer u het Canal de la Robine oversteekt,
via de Via Domitia, rijdt u over de zogenaamde Pont des Marchands (Brug van de
Handelaars). Deze brug, die vroeger de naam
Pont Vetus droeg, werd gebouwd door de Romeinen die er 7 bogen in aanbrachten. De
brug werd verstevigd in de middeleeuwen en
ingenomen door de handelaars met hun
kraampjes. Vandaag de dag is er nog maar
een boog van dit antieke bouwwerk zichtbaar
maar toch ondersteunt de brug een smal handelsstraatje dat twee wijken van de stad met
elkaar verbindt, respectievelijk ingericht in de
14e en 15e eeuw. De Pont des Marchands, de
huidige naam van de brug, is een van de laatste bewoonde bruggen van Frankrijk.

BEZIENSWAARDIGHEID/
MINERVE, FATALE
SCHOONHEID
Opgekropen tegen de hellingen van de Zwarte
Berg in de Cevennen dacht men dat de stad
onneembaar was. “Geen enkel kasteel, behalve Termes en Cabaret, was sterker dan Minerve”, meldde een kroniekschrijver ten tijde
van de tragedie. En toch zijn de parfaits – een
bijnaam gegeven aan de Katharen – er door
Simon van Montfort in 1210 verslagen. Na
zeven weken belegering gaf Guillaume, de
kasteelheer van Minerve, zich over in het aangezicht van dorst en ziekte. In deze wilde omgeving weigerden de parfaits hun geloof op
te geven, waardoor ze uiteindelijk op de
brandstapel belandden, de eerste collectieve
brandstapel in de oorlog tegen de Albigenzen.
In de stad zijn de sierlijke bogen en natuurlijke
in het kalksteen gehouwen bruggen nog
zichtbaar: een decor dat net zo groots is als
haar verleden noodlottig. De gulle stad heeft
haar naam gegeven aan de Minervois, streek
van wijnmakers.In de straten van het dorp
kunnen wandelaars op ontdekking gaan in
deze plaats vol herinneringen, nog altijd bepaald door vestingmuren, versterkte poorten,
achterpoortjes, straten geplaveid met keien uit
de rivier, torens en kasteelruïnes. De sobere
romaanse Saint-Étienne-kerk, het huis van de
Tempeliers, het monument voor de martelaren
en de duif van licht, uitgehouwen in de rotsen
door de lokale kunstenaar Jean-Luc Séverac,
spreken tot de wandelaar.
www.minerve-tourisme.fr
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PORTFOLIO ARCHITECTUUR

DE DEPARTEMENTALE ARCHIEVEN VAN DE HÉRAULT, VAN DE HAND VAN ZAHA HADID, TE MONTPELLIER.

DE PONT DE LA REPUBLIQUE VAN DE HAND VAN RICCIOTTI TE MONTPELLIER.

NEMAUSUS VAN
DE HAND VAN JEAN NOUVEL
TE NIMES.

HET TWEEDE PROJECT "WAANZIN VAN DE EEUW"
SOU FUJIMOTO, BUURT RICHTER MONTPELLIER.

HET CARRÉ D’ART, VAN DE HAND
VAN NORMAN FOSTER IN NÎMES.

SUDDEFRANCE - 40 -

22-53 DESTINATIONS NDL 2015_Mise en page 1 05/05/15 15:49 Page41

DE PLAATSEN WAAR DESIGN SAMENKOMT NEMEN TOE.
DE INRICHTINGEN VAN DE AVENUE FEUCHÈRES IN NÎMES.

Eenstijlvollestreek
met gewaagdearchitectuur
Met de typische toekomstgerichte dorpjes en enkele oude
steden waar verleden, heden
en toekomst hand in hand
gaan, heeft de LanguedocRoussillon er resoluut voor
gekozen om modern te zijn.

M

et de typische toekomstgerichte dorpjes en enkele oude steden waar
verleden, heden en toekomst hand in hand
gaan, heeft de Languedoc-Roussillon er resoluut voor gekozen om
modern te zijn. Al enkele decennia lang hebben befaamde architecten hun stempel gedrukt op de grote steden uit de regio. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de beroemde beeldende kunstenaar Victor Vasarely die enkele
decennia geleden de toegangspoort van de
universiteit Paul-Valery in Montpellier ontworpen heeft. De Catalaanse architect Ricardo Boffil heeft de Antigonewijk in Montpellier hertekend waarbij hij het geheel een
neoklassieke touch gaf en Claude Vasconi
bekleedde het Palais des Congrès Congrespaleis) – het Corum – met roze granietplaten. De vriendelijke monstertjes op een van
de tramlijnen van Montpellier al gezien? Ze
zijn het werk van de Franse ontwerper Christian Lacroix.

Er werd een beroep gedaan op
alle grote namen
In Nîmes heeft Norman Foster, twintig jaar geleden, het Carré d’Art in een jasje van glas en
ijzer gestoken. Ontwerper Philippe Starck heeft,
op zijn beurt, het wapenschild van Nîmes (de
palmboom en de krokodil) verwerkt in een gedurfd stadsmeubilair. Het gebouw “Le nuage

by Starck”, gelegen in Montpellier in de wijk
Port-Marianne, is ook door zijn hand ontworpen. De Nemaususgebouwen in Nîmes, ontworpen door Jean Nouvel, doen u denken
aan een cruiseschip. De beroemde architect
mag nog een aantal projecten op zijn naam
schrijven. Zo heeft hij het nieuwe stadhuis in
Montpellier ontworpen en is hij ook verantwoordelijk voor het ontwerp van de showroom van de nieuwe tempel voor hedendaags
design van de stad, vlak bij het stadhuis. Het
cultureel centrum in Perpignan, L’Archipel, is
ook door zijn hand ontworpen. Montpellier,
de hoofdstad van de regio Languedoc-Roussillon, heeft de Engels-Iraanse architect Zaha
Hadid aangesproken om het nieuwe gebouw
te ontwerpen dat onderdak biedt aan de departementale archieven. Massimiliano Fukas
stond, op zijn beurt, dan weer in voor het
ontwerp van de hotelschool Georges-Frêche.
In Lozère heeft Jean-Michel Wilmotte het
wellnesscentrum La Chaldette ontworpen nadat hij de overdekte markt van Nîmes (Halles
de Nîmes) eerder al gerenoveerd had.
Rudy Ricciotti heeft zich achtereenvolgens
aan de volgende projecten gewijd. Hij ontwierp de schitterende Passerelle des Anges
(Engelenbrug) in Saint-Guilhem-le-Désert.
Het project van de nieuwe Pont de la République (Brug van de Republiek) nam hij ook
voor zijn rekening. Momenteel werkt hij aan
de laatste fase voor het gedenkteken van
de Camp de Rivesaltes, gelegen in het departement Pyrénées-Orientales. Anne Gaubert en François Moget hebben, op hun
beurt, het museum voor hedendaagse kunst
van Sérignan ontworpen rond de beeldhouwwerken van Daniel Buren. Buren heeft
bovendien ook meegewerkt aan de inrichting van de ingang van het musée Fabre (Fabremuseum) in Montpellier). De LanguedocRoussillon verenigt alle grote namen van de
hedendaagse architectuur. Geloof ons, u zult
niet weten waar eerst te kijken!
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Nog meer verbazingwekkende
projecten
En dat is nog niet alles! Er staan nog talrijke,
omvangrijke projecten in de steigers! In Narbonne heeft de beroemde architect Norman
Foster onlangs de plannen voor het toekomstige Musée Régional de la Narbonne Antique (Regionaal Museum van het Oude Narbonne) uitgetekend. Het nieuwe museum
zal binnen twee jaar zijn deuren openen.
De regionale hoofdstad Montpellier wil een
duik nemen in het verleden. Ze heeft het
ambitieuze idee goedgekeurd om 12 bouwkundige “Folies” (Gekheden) van de 21e
eeuw te ontwerpen. Het project is een subtiele verwijzing naar de zogenaamde kleine
“Folies”, een omschrijving die gebruikt werd
om de kastelen en domeinen van de rijke
inwoners uit de 18e en 19e eeuw aan te
duiden. De toren van 11 verdiepingen van
Farshid Moussavi in de wijk Port-Marianne
is een van de 12 bouwkundige “Folies”.
Een andere laureaat is de Japanner Sou Fujimoto. Zijn “Arbre blanc” (“Witte Boom”)
telt 17 verdiepingen en zal gebouwd worden in de Richterwijk. Deze twee bouwkundige projecten zouden klaar moeten zijn in
2016-2017.
In juni 2015 wordt het Festival des Architectures Vives (Festival voor Levende Architectuur) opnieuw georganiseerd: de binnenplaatsen van de herenhuizen in Montpellier
zullen op een eigenzinnige manier door een
jonge generatie architecten, tuinarchitecten
en stedenbouwkundigen in de kijker gezet
worden. De Languedoc-Roussillon is bovendien een regio met stijl, iets wat u ongetwijfeld zult opmerken. Gespecialiseerde
winkeltjes in het hart of aan de rand van de
stad, showrooms, restaurants, hotels, gastenkamers, privéstranden… De geschiedenis
als basis voor de moderne architectuur. ◗
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BESTEMMINGEN STEDEN BÉZIERS

DE PONT VIEUX EN DE KATHEDRAAL SAINT-NAZAIRE.

•
BÉZIERS

TE BEKIJKEN
SLUIZEN VAN FONSERANNES

Béziers,
eenauthentiekestad
◗

TE BEKIJKEN/“WAANZIN”
IN DE WIJNGAARDEN
Deze kasteeltjes, de “dwaasheden uit Béziers” getuigen van de economische bloei die
Béziers doormaakte dankzij de wijnbouw. Terwijl de druivensoort “saint Aramon” aan het
einde van de 19e eeuw de dorst leste van de
grote massa arbeiders uit de mijnen- en staalindustrie, bloeide buiten de stad in een
oceaan van wijngaarden de “Paleizen van de
Aramonie”. Het platteland van Béziers werd
zodoende overspoeld met deze “wijnkastelen”, die met elkaar wedijverden in architecturale stoutmoedigheid (af en toe op de rand
van de slechte smaak). In die tijd deed het verhaal de ronde dat de winst van een enkele
oogst voldoende was om de bouw van een
dergelijk kasteel te bekostigen, met medewerking van de grootste architecten van die tijd,
zoals Garros, de architect uit Bordeaux. Baïssan, La Gayonne (foto), La Devèze en Lirou behoren tot deze “dwaasheden”. Het kasteel
van Raissac is de enige van de streek die zijn
wijnen commercialiseert. Raissac werd meer
dan 20 jaar geleden gerestaureerd in de
anticonformistische stijl van zijn eigenaars,
Christine en Jean Viennet, en huisvest tegenwoordig een aardewerkmuseum.

De stad torent uit boven de
rivier de Orb en het Canal du
Midi. De stad dankt zijn
welvaart aan de ontwikkeling
van de wijnbouw in de 19e
eeuw en bevat een groot
aantal verborgen schatten.

B

éziers (Hérault) is ontoegankelijk
als men de stad benadert vanaf
de brug-kanaal over de Orb en
troont vanaf de hoogte van zijn
majestueuze kathedraal (SaintNazaire) over een geschiedenis
van meer dan zevenentwintig eeuwen. Om
naar boven te komen biedt de stad de wandelaar een wirwar van hellingen en trappen
die de zeventig meter overbruggen die de rivier van de twee heuvels scheidt, de wijken
Saint-Jacques en Saint- Nazaire, waar de kathedraal staat. De stad is rijk geworden in de
tweede helft van de 19e eeuw dankzij de opkomst van de wijnbouw en waakt nog altijd
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Dankzij de opeenvolging van
negen sluizen kan er een
hoogteverschil van 21,5
meter overwonnen worden
op minder dan 300 m. Eén
van de parels van het Canal
du Midi, op een steenworp
van Béziers. Eén van de meest
bezochte plekjes in de regio.
Chemin des Écluses.
Tel. + 33 (0)4 99 41 36 36

jaloers over zijn architectonische schatten:
hier een gotisch pinakel, daar een Renaissance-raam en zo’n beetje overal verbergen
zware deuren schitterende herenhuizen in
particulier bezit, bewijzen van de “dwaasheid” die de mensen van Béziers aan het
begin van de 19e eeuw in zijn greep had. In
die tijd kwam de hele Parijse beau-monde
naar deze provincie. Dankzij het Canal du
Midi en de aanleg van een spoorwegverbinding én omdat het gebied rondom de stad
deels gevrijwaard bleef van oïdium, meeldauw en vooral van de druifluisziekte, werd
Béziers de rijkste stad van de Languedoc. Het
lot dat de zelf uitgeroepen “Wereldhoofdstad
van de wijn” over zich afriep is al net zo buitensporig als de stad zelf. Van dit verleden getuigen nog altijd de brede boulevards die zijn
aangelegd volgens de traditie van de stadsarchitect baron Haussmann. Een voorbeeld
hiervan is de Allées Paul-Riquet, de wervelkolom van de stad. In 1838 werd de laan verfraait met het standbeeld van Paul Riquet
(een werk van David d'Angers) en in 1848
werden er langs de hele allée platanen geplant. Aan ieder uiteinde staat een successymbool: in het noorden het prachtige
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TE BEKIJKEN
VAN DE ORB TOT DE JAUR, DE CHARME
Neem je tijd en waag je aan enkele tientallen kilometers in Béziers om het departement van de Hérault richting noorden te
beklimmen, via Roquebrun of via Faugères
en het territorium van het regionaal natuurpark van de Haut-Languedoc te bereiken. Vanaf daar kan de reiziger van een
hele andere wereld genieten. We verlaten
het matige klimaat van de zee en gaan de
hoogte in, naar de eerste uitloper van het
Centraal Massief, onderaan het Carouxmassief, en de prachtige dorpjes van de
vallei van de Orb. Hier maken de olijfbomen plaats voor fruitbomen. De dorpjes
volgen elkaar op door kastanjebossen en
bergen heen. Klimmers en wandelaars
kunnen zich hier uitleven, terwijl de mountainbikefans over een groengebied van
bijna 80 km beschikken tussen Bédarieux
en Mazamet. Hérépian, Poujol-sur-Orb, Colombières-sur-Orb en zijn ongerepte bergengten.
www.parc-haut-languedoc.fr

◗

TE BEKIJKEN/PÉZENAS,
HET ZACHTE KARAKTER
VAN DE LANGUEDOC

DE LANEN VAN PIERRE PAUL RIQUET.
theater Bonbonnière, een Italiaanse zaal, dat
in 1844 werd gebouwd. In het zuiden is het
plateau van de Dichters een aangename Engelse tuin, ontworpen door Bühler. Hier eren
de beschaduwde lanen, de waterpartijen en
de borrelende fonteinen een van de beroemdste kinderen van de regio, de beeldhouwer Injalbert, die hier een kolonie tritons
en waternimfen heeft achtergelaten naast
zijn monumentale Titan. Ieder jaar lopen hier
700.000 bezoekers naar beneden in de richting van de Gallo-Romeinse arena's die omringd worden door de flatgebouwen van de
wijk Saint-Jacques. Of naar de modernere
arena's die in 1905 door Fernand Castelbon
de Beauxhostes - een mecenas die verzot was
op theater en de lyrische kunst - werden gebouwd naar voorbeeld van de Spaanse arena's. In de grootste arena's van Frankrijk
(13.100 plaatsen) worden tijdens de beroemde feria van 15 augustus de stierengevechten gehouden. De oude wijnstad is nu
een stad van kunst, theater en cultuur en is
de perfecte omlijsting voor dit culturele erfgoed. Béziers ligt dicht bij de zee, langs een
strategische verkeersader op de kruising tussen de A9 en de A75 (hetgeen de toegang
tot het hoger gelegen land vereenvoudigt) en

heeft een TGV-verbinding. De stad is verder
van plan zijn economische en universitaire faciliteiten nog verder uitbreiden. Naast grote
namen zoals de bouwer Pierre-Paul Riquet, de
verzetsheld Jean-Moulin of de schilder Gustave Fayet, hebben nog meer belangrijke personen de ontwikkeling van de stad
aangemoedigd. Maar het is de geschiedenis
geweest die aan Bézier de naam van “ontembare” heeft gegeven, toen tijdens de eerste
kruistochten tegen de Albigenezen (1209) Arnaud Amaury verklaarde « Slacht ze af, want
de heer herkent de zijnen », een citaat dat
licht werd vervormd maar sindsdien befaamd
is geworden: « Dood ze allen, God zal de zijnen herkennen ». ◗
www.beziers-tourisme.fr
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Pézenas, een voormalige Romeinse kolonie
ten oosten van Béziers, stond vroeger bekend
voor zijn wol. In 1261 werd Pézenas opgenomen in het koninkrijk Frankrijk en van dan af
aan kende de stad een spectaculaire ontwikkeling met een befaamde markt en vervolgens
de vestiging van de Staten-Generaal van de
Languedoc vanaf de 15de eeuw. Vermaarde
gouverneurs, zoals de hertog van Montmorency en de prins van Conti, maakten van de
stad het 'Versailles van de Languedoc'. Molière heeft de stad vaak bezocht om de Staten-Generaal te vermaken. Verschillende
bijzondere hotels getuigen nog van deze periode, zoals het Hôtel de Sébasan, het Hôtel
de Saint-Germain (omgevormd tot museum)
of het Maison de Jacques Cœur. Vandaag de
dag vormt Pézenas een verzamelplaats voor
kunstenaars, zoals bijvoorbeeld op het vlak
van theater, het erfgoed (costumiers, marionettenspelers, mozaïekkunstenaars, siersmeden, meubelmakers, handelaars in curiosa).
Bovendien worden de nagedachtenissen van
Molière en Bobby Lapointe, dichter-zanger uit
de jaren '60 en afkomstig uit de streek, er
mooi in ere gehouden.
www.pezenas-tourisme.fr
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BESTEMMINGEN STEDEN MONTPELLIER

MONTPELLIER

•

PLACE DE LA COMÉDIE.

Montpellier,
stralendLanguedoc
Vergeleken met zijn meer dan
tweeduizend jaar oude buursteden heeft Montpellier een
veel recentere geschiedenis
en de stad kende en kent nog
steeds een atypische groei en
dynamiek.

V

andaag de dag is Montpellier
de onbetwiste hoofdstad van
de regio Languedoc-Roussillon, ondanks het feit dat ze
de stad is met de meest recente geschiedenis onder de
grote steden uit het Middellandse-Zeegebied.
De stad Montpellier ontstaat pas in 985, ongeveer duizend jaar na haar buursteden, en
was oorspronkelijk een kleine verzameling
van landelijke dorpjes die de verbinding
maakten tussen de Gallo-Romeinse steden
Nîmes en Narbonne. De stad, gelegen vlakbij
de Via Domitia en de route naar Santiago de
Compostella (zie p. 11) en voorzien van een
haven in Lattes die verbonden was met de

zee, zou zich ontwikkelen rond de handel
door pelgrims en reizigers aan te trekken, die
de stad een sterk internationaal karakter zouden geven. Dankzij deze activiteit kon er een
belangrijk intellectueel brandpunt ontwikkeld
worden, wat vervolgens geleid heeft tot de
oprichting van de eerste universiteit voor geneeskunde in het koninkrijk Frankrijk en daarbuiten. Met name Nostradamus en Rabelais
waren studenten aan deze universiteit! De
plantentuin naast het universiteitsgebouw
werd in 1593 aangelegd op bevel van Hendrik de Vierde om te kunnen beschikken over
medicinale planten en is ook de oudste plantentuin van Frankrijk.
De welvaart van Montpellier neemt gedurende meer dan twee eeuwen toe, eerst met
de familie Guilhem – de stichters van de stad
– en vervolgens als onderdeel van het koninkrijk Aragon. Maar tijdens de Honderdjarige
Oorlog zal de stad ernstige crises doormaken
en min of meer in verval raken. Vervolgens zal
de stad een nieuwe impuls beleven onder invloed van Jacques Coeur, die in 1441 tot
commissaris van de koning werd benoemd bij
de Staten van de Languedoc om de regionale
economie te stimuleren. De Godsdienstoorlogen vormen een nieuwe pijnlijke periode,
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◗

TE BEKIJKEN/EEN STADJE
WAAR DE VOETGANGER
KONING IS!
Deze stad is voortdurend in volle expansie en
trekt elk jaar 8000 nieuwe inwoners aan.
Montpellier en zijn agglomeratie hebben dus
veranderingen moeten doorvoeren die van
Montpellier één van de grootste voetgangersruimten van Frankrijk gemaakt hebben.
De herinrichting van het stadscentrum door
de voetgangers is begonnen in het midden
van de jaren '80, op de place de la Comédie.
Het voetgangersgebied werd echter recentelijk nog uitgebreid met 16 hectare van de as
Ledru-Rollin - Jeu-de-Paume. Voortaan zijn alle
belangrijke elementen van het stadscentrum
te voet, met de fiets of de tram toegankelijk.
Ook het volledige beleid voor stedelijk vervoer
van de stad is herzien, waardoor Montpellier
de kampioen van het stedelijke ecotoerisme
geworden is.
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waarin de meeste kerken en tempels van de
stad om de beurt in brand gestoken worden,
afhankelijk van het feit of de katholieken of
de protestanten de stad in handen hebben.
De eeuw der verlichting is beter voor Montpellier, met name dankzij Jean-Jacques-Régis
de Cambacérès, die in deze stad werd geboren en na zijn rechtenstudie lid werd van de
Revolutionaire Conventie. Hij zal het brein zijn
achter het Franse Code Civil (Burgerlijk Wetboek) dat Napoleon in het leven riep (1804).
De industriële revolutie glijdt een beetje langs
Montpellier heen en de regio blijft agrarisch,
zelfs al bracht de wijnbouw in de 19de eeuw
grote rijkdom in de regio.
Na de Tweede Wereldoorlog is Montpellier
nog steeds een klein provinciestadje, maar de
stad maakte een ongelooflijke ontwikkeling
door dankzij twee elementen: de repatriëring
van de zwartvoeten tijdens de dekolonisatie,
aangezien de stad haar voordeel heeft weten
te halen uit deze demografische bijdrage in
de jaren '60, waardoor de bevolking verdubbeld is tussen 1962 en 2002. In de tweede
plaats is de vestiging van het Europese hoofdkantoor van de informaticareus IBM, in dezelfde periode, een enorme economische
stimulans geweest.
Als erg zonnige universiteitsstad (meer dan
300 dagen zon per jaar) aan zee teert Montpellier vooral op haar aantrekkingskracht, terwijl er toch een menselijke dichtheid
behouden wordt (250.000 inwoners in de
stad, 430.000 in de agglomeratie), zodat de
stad regelmatig bovenaan de rangschikking
verschijnt op het vlak van levenskwaliteit. De
historische wijk, de Ecusson, blijft de groene
long van de stad dankzij een groot aantal
voetgangerszones die de bezoeker uitnodigen tot flaneren. Het Fabre-museum is één
van de mooiste kunstmusea van de streek en
een schitterende omlijsting voor eersteklas
kunstwerken zoals die van Courbet of Delacroix, zonder de schitterende zaal te vergeten
die geheel is gewijd aan Pierre Soulages en
die sinds zijn heropening al tienduizenden bezoekers heeft gelokt.
De smalle straatjes worden omzoomd door
discrete herenhuizen uit de 17de en 18de
eeuw en komen uit in het stadscentrum, bij
prachtige gebouwen zoals de kathedraal
Saint-Pierre, de tuin van Le Peyrou en zijn uitzicht op het achterliggende platteland, het
charmante Saint-Anne-plein of de levendige
Place de la Comédie en zijn siervolle gebouwen uit de rijke 19de eeuw. Even verderop
vormen de jeu-de-boules-spelers onder de arcaden een charmant tafereel in de schaduw
van het aquaduct, terwijl de wijken Boutonnet
en Beaux Arts hun “dorpse” maar tegelijkertijd ook “trendy” imago in stand houden. Van

DE TUINEN VON LE PEYROU.

PLACE DE LA CANOURGUE.
hieruit kan men een rustgevende wandeling
maken naar het kerkhof van Saint-Lazare,
waar onder andere de Koningin van Italië begraven ligt. Zij kwam na het uitroepen van de
Republiek en na haar verbanning in 1946 hierheen en koos ervoor om tot het einde van
haar leven in Montpellier te blijven. Dat is de
indolente charme van deze stad, modern,
maar toch altijd een beetje landelijk. De gemeente telt trouwens een aantal vermaarde
wijndomeinen, met de herkomstbenaming
AOC Grès de Montpellier!
Maar in Montpellier gaan classicisme en modern urbanisme hand in hand in de beroemde wijk Antigone, ontworpen door
architect Ricardo Boffil aan het begin van de
jaren '80. Hij ontwierp zijn project als eerbetoon aan de oudheid door compact beton te
gebruiken voor klassieke vormen die in perspectief werden geplaatst. Vanaf die tijd werd
de stad een uniek werkterrein voor beroemde
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architecten. Er worden ook regelmatig andere
wijken opgetrokken (Malbosc, Jardins de la
Lironde, Ovalie, Porta-Marianne...). Onder de
laatste grote projecten vinden we Pierrevives,
de nieuwe zetel van de departementale archieven van de hand van Zaha Hadid, het
centrum Odysseum, het enige complex in het
Middellandse-Zeegebied dat een symbiose
vormt tussen een handelszone met een shoppingcenter in de openlucht en ludieke activiteiten zoals een ijsbaan, een beroemd
aquarium (“Mare Nostrum”), een bioscoop...
Vandaag de dag ontwikkelt de stad zich langs
de Lez, in de richting van de zee. Het speerpunt is ongetwijfeld het nieuwe stadhuis, dat
twee jaar geleden ingehuldigd werd. Het gebouw is ecologisch en technologisch en donkerblauw van kleur – de kleur van Montpellier
– die verandert in functie van de zon. Tegenover dit gebouw wordt er een nieuwe wijk
met de naam Port-Marianne opgetrokken

➥
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Ganges

MONTPELLIER

Claret
BÉZIERS

Saint-Martinde-Londres

NEW TOWN HALL.

➥ rond het waterbekken Jacques Cœur, wat de

veroveringsdrang van deze dynamische stad
symboliseert. Voor het ontwerp van deze wijk
werd beroep gedaan op gerenommeerde architecten zoals Jean Nouvel, Christian de Portzamparc en Rudy Ricciotti – die in het voorjaar
van 2014 de luchtbrug Pont de la République
(zie p. 40) ingehuldigd heeft – in afwachting
van het project van de jonge Japanner Sou Fujimoto, een 'gebouwboom' van 17 verdiepingen aan de oever van de Leze, die in 2017
voltooid zou moeten worden. Montpellier is
een ware stad van grijze cellen - bijna één inwoner op vijf is student of wetenschappelijk
onderzoeker - en heeft dan ook definitief ingezet op zijn talenten. Niet zonder reden werd
de hoofdstad van de Languedoc in 2012 door
de New York Times uitgeroepen tot de “meest
vooruitstrevende stad van Frankrijk”. ◗
www.ot-montpellier.fr

◗

TE BEZICHTIGEN/
MIDDELEEUWSE MIKWE
In de kelder van een oud huis in het stadscentrum, leidt een smalle trap naar een klein bad
met diepgroen water dat rechtstreeks uit de
aardbodem wordt gewonnen. Het bad is in feite
een mikwe, een ritueel joods bad dat waarschijnlijk uit de 12e eeuw komt, en dat per toeval ontdekt werd in de jaren 70. De geletterd
joden werden immers weggejaagd uit Andalusië
en ze vestigden zich in Egypte maar ook in het
zuiden van Frankrijk. In Montpellier, waar verdraagzaamheid en dialoog hoog in het vaandel
gedragen worden, heeft de joodse gemeenschap zich in enkele straatjes bij de huidige
Place de la Canourgue gevestigd. De gemeenschap draagt actief bij aan de intellectuele uitstraling van de stad. De ontdekte joodse mikwe
is een van de weinige joods baden uit de middeleeuwen die in Europa zijn teruggevonden.
De toeristische dienst biedt begeleide
bezoeken aan de site aan.
Tel. +33 (0)4 67 60 60 60

urle

Hérau
lt

do

Vi

Les Matelles
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Castries
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ONTDEKKEN

Musée Fabre
(Fabremuseum)*
Het Musée des Beaux Arts
(Museum voor Schone Kunsten) in
Montpellier herbergt een
schitterende collectie met werken
van kunstenaars uit de 19e
(Courbet, Frédéric Bazille, Maillol)
en 20e eeuw, aangevuld met een
prachtige zaal gewijd aan Pierre
Soulages.
39, bd Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 67 14 83 00
www.museefabre.fr

Musée Languedocien (Languedocmuseum)
Dit gezellige, kleine museum toont
u de geschiedenis en de
ontwikkeling van Montpellier via
alledaagse voorwerpen van de
Romeinse periode tot aan de
welvarende periode van de 19e
eeuw.
7, rue Jacques-Cœur,
34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 67 52 93 03
www.musee-languedocien.com

Plantentuin

De oudste plantentuin van
Frankrijk werd in 1593 opgericht
door de faculteit geneeskunde
van de universiteit van
Montpellier. Laat u
onderdompelen in de authentieke
charme van deze tuin die
uitgerust is met een oranjerie.
Boulevard Henri-IV
34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 67 63 43 22

La Nef
Deze uitzonderlijke site, die
onlangs werd overgenomen door
de vakvereniging Ateliers d’Art de
France, laat zien hoe moderne
creaties in kunstambachten
verwerkt worden. Tentoonstelling,
filmvoorstelling en een winkeltje
van de ontwerpers.
41, rue de l’Université,
SUDDEFRANCE - 46 -

Lunel

Lattes

Mauguio
Etang
de Mauguio

Etang
de Méjean

34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 99 62 76 96
www.lanef-montpellier.com

Kasteel van
Castries
“Het kleine Versailles van de
Languedoc” is uitgerust met een
12ha grote tuin in Franse stijl (17e
eeuw), ontworpen door Le Nôtre,
de tuinarchitect van Lodewijk XIV.
Via het voorhof komen we uit op
de grote terrassen die een
adembenemend uitzicht bieden
op de stervormige lanen, de
waterbekkens en de wijngaarden.
Tel. +33 (0)4 67 52 04 24
www.castries-tourisme.fr

ONTSPANNEN

Geitenboerderij
La Chèvrerie
des Demoiselles
Tussen de Cevennen en het
struikgewas laten de heren des
huizes u kennismaken met de
beroemde geitenkaas Pélardon
(keurmerk AOP). Bezoek aan de
site en ontmoeting met “de
dames”.
La Perche, 34190 Montoulieu.
Tel. +33 (0)4 67 99 19

IETS ETEN

La Maison
de la Lozère*
La Maison de la Lozère is een van
de beste restaurants die u in het
stadscentrum kunt vinden. U kunt
er niet alleen genieten van een
verfijnde keuken maar ook van
een schitterende gewelfde zaal en
een patio in het hart van de oude
stad.
27, rue de l’Aiguillerie,
34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 67 66 46 36
www.celliermorel.com

Le Folia
Binnen de omwalling van het
Château de Flaugergues kunt u,
op een aangenaam terras,
genieten van streekgerechten die
aangepast worden aan de
seizoenen.
1744, av. Albert-Einstein
34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 99 52 66 37
www.flaugergues.com

L’Artichaut
Dit gezellige restaurant baadt in
de authentieke sfeer van het
stadscentrum van Montpellier. U
kunt er genieten van gerechten op
gastronomisch niveau die bereid
worden met verse
seizoensproducten.
15, rue Saint-Firmin,
34000 Montpellier.
+33 (0)4 67 67 91 86
www.artichaut-restaurant.fr

OVERNACHTEN
Mas des
Violettes

Le Mas de Violettes is een
charmant gastenverblijf, midden
in de natuur, met een subtiele
inrichting. U kijkt uit op de grote
open vlakten van de Pic SaintLoup (Berg van de Heilige Wolf)
en het wijndomein l’Hortus.
Hameau de Gourdou,
34270 Valflaunès.
Tel. +33 (0)4 67 59 62 39
www.masdesviolettes.com

Hôtel des
Arceaux*

Het authentieke Hôtel des
Arceaux bevindt zich op
wandelafstand van het historisch
centrum en het Aqueduc des
Arceaux (Aquaduct des Arceaux).
U verblijft in een voormalig
herenhuis uit de 19e eeuw.
33-35, bd des Arceaux,
34000 Montpellier.
Tel. +33 (0)4 67 92 03 03
www.hoteldesarceaux.com
* Label “Tourisme
Sud de France”.
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Ten noorden van Lunel, op het grondgebied van de gemeente
Villetelle, ligt deze Gallo-Romeinse archeologische site vlak naast
de voormalige Via Domitia, die de Alpen verbond met de
Pyreneeën doorheen de Languedoc en die van Rome tot Cadiz in
Spanje liep. De site bevat de overblijfselen van de Romeinse brug
'Pont Ambroix' over de Vidourle, waarvan er slechts één boog
overblijft. Ook de overblijfselen van het Oppidum, de vestingstad
op de heuvel, kunnen er bewonderd worden, met onder andere de
restanten van een openbaar gebouw en huizen die dateren uit de
4de eeuw voor Christus. Op sommige plaatsen kunt u eveneens
het in stand gehouden wegdek van de voormalige Romeinse weg
ontdekken. Deze ingerichte site biedt een archeologisch parcours
van anderhalf uur aan langs deze overblijfselen en laat u eveneens
het leven in het Gallo-Romeinse tijdperk ontdekken aan de hand
van een klein museum en een film.
Musée d’Ambrussum
Chemin d’Ambrussum, 34400 Villetelle.
Tel. +33(0)4 67 02 22 33 - www.ambrussum.fr
* Label “Tourisme, Sud de France”.

Op ontdekking
naar de fauna en
flora op het
Domaine de
Restinclières

In het hart van de garrigue, tussen
Prades en Saint-Mathieu de Tréviers,
bevindt zich dit domein van 215 ha
langs de Lez, waar in de 18de eeuw
het kasteel van Cambacérès
gevestigd was. Het domein is
ondertussen ingenomen door de
land- en wijnbouw. Het domein is
reeds 25 jaar in handen van het
departement en leent zich
uitstekend voor de ontdekking van
de typische fauna en flora van de
streek langs het wandelpad
doorheen de garrigue en de bossen
met dennen, eiken, cipressen...
Ideaal voor een prachtige wandeling
of een ritje met de MTB. Het Maison
de l'Environnement (Milieuhuis)
biedt tijdelijke tentoonstellingen
aan.
RD 17, 34730 Prades.
www.herault.fr

Les Matelles,
een authentiek
dorp

Op een vijftiental kilometer van
Montpellier ligt Les Matelles, een
discreet middeleeuws dorpje dat
mooi gerestaureerd werd. In de

authentieke kleine straatjes van
het centrum van Les Matelles, in
de garrigue van de Pic Saint-Loup,
kunt u prachtige wandelingen
maken: het dorp is opgetrokken
langs de Lirou en heeft zijn
vestingmuren uit de 15de eeuw
steeds kunnen bewaren, net zoals
de overdekte doorgangen en de
fijn bewerkte binnentrappen. Een
museum van de Pic Saint-Loup
schets een beeld van de streek in
de prehistorie aan de hand van
archeologische stukken van het
Paleolithicum tot de IJzertijd. Les
Matelles is eveneens het
geboortedorp van Albertine
Sarrazin, de zeer getalenteerde
dichteres die overleed in de jaren
'60.
www.ville-lesmattelles.fr

Natuur- en wijnbouwwandeling
op de Pic SaintLoup

Op 24 kilometer van Montpellier
kijkt de Pic Saint-Loup (658 m) aan
de ene kant uit over de Cévennes
en aan de andere kant over de
garrigue en de zee. Met zijn
onafscheidelijke metgezel L'Hortus
(515 m) vormt hij de
toegangspoort tot het achterland
van het departement Hérault, met
zijn kleine dorpjes zoals SaintMathieu-de-Tréviers,

De glaskunst van
Claret

Saint-Jean-de-Cuculles, Valflaunès
en Notre-Dame-de-Londres. Deze
typisch mediterraanse dorpen
staan eveneens bekend om de
kwaliteit van de wijnen van de
Languedoc, die er geproduceerd
worden met de herkomstbenaming
AOC ‘Côteaux du Languedoc'. De
beklimming van de Pic Saint-Loup
begint in Cazevieille en volgt de
GR60, met een wondermooi
uitzicht bij de aankomst (de
beklimming duurt 1u30 tot 2u).
Aan de top waken sinds 1108 de
ruïnes van het kasteel van
Montferrand. Voor de liefhebbers
van wijntoerisme worden er routes
aangeboden met de wagen, de
MTB en zelfs de elektrische fiets.
www.tourisme-picsaintloup.fr
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De glaskunstenaars, sinds de
middeleeuwen aanwezig ten
noordwesten van Sommières
omwille van de overvloedige
garrigue die een uitstekende
brandstof verschaft voor hun ovens,
maken wezenlijk deel uit van de
tradities van de Languedoc, ondanks
het feit dat de ambacht sinds de
18de eeuw een achteruitgang kent.
De voormalige glasblazerij van
Claret werd in 2009 omgebouwd tot
Halle du Verre, waar de productie en
de geschiedenis van het glas in al
zijn vormen ontdekt kan worden op
een pedagogische en culturele
manier. Bovendien hebben de nog
actieve glaskunstenaars en -blazers
hun ateliers vlakbij ingericht, zodat
er een ware glaskunstweg loopt tot
Ferrières-les-Verreries.
5, avenue du Nouveau-Monde,
34270 Claret.
Tel. +33 (0)4 67 59 06 39

VLAKBIJ MONTPELLIER

Romeinse wandeling
in Ambrussum*
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DE ARENA'S.

Nîmes,destaddie
haarverschillen
cultiveert
Nîmes is een stad met een
roemrijk antiek verleden,
maar de stad bekleedt
eveneens een belangrijke
plaats in de geschiedenis van
het protestantisme. Nîmes is
dan ook trots op zijn
landelijk erfgoed en houdt
zijn verschillen in ere, zonder
hierbij de kunst om van het
leven te genieten uit het oog
te verliezen.

N

îmes heeft geen keuze gemaakt tussen de strengheid
van het protestantisme en de
uitbundigheid van de Camargue. Uitbundig en gesloten,
het is een bonte stad. Onder
het Romeinse keizerrijk wordt Nîmes een kolonie en wordt ze overdadig voorzien van indrukwekkende monumenten die getuigen
van het belang van de stad. De tour Magne,
een onderdeel van de Romeinse ringmuur en
37m hoog, het Maison Carrée, een tempel
opgericht tijdens de allereerste jaren van de
christelijke jaartelling en geïnspireerd op de
tempel van Apollo in Rome, die het forum
van de antieke stad domineerde, de tempel
SUDDEFRANCE - 48 -

◗

TE BEKIJKEN//IS DE
SPIJKERBROEK AFKOMSTIG
UIT NÎMES ?
Aan het eind van de renaissance was Nîmes,
net als de hele regio in die tijd, een industriële
stad die de wol die in het achterland geproduceerd werd, gebruikte om er de beroemde
stoffen van te maken. Vanaf de 17de eeuw begonnen de lakenfabrikanten uit Nîmes katoen
uit Egypte te importeren om een sterke serge
stof te maken met een blauwe kleur. Deze
'stof van Nîmes' stond erom bekend erg sterk
te zijn. Bijna net zo sterk als de stof die sinds
de 16de eeuw in de stad Genua geproduceerd
werd en die gebruikt werd om zeilen van te
maken.
Toen in 1853 in West-Amerika de goldrush
begon, verkocht de jonge Duitse immigrant
Levi Strauss tenten en zeilen die met deze Italiaanse stof gemaakt waren aan goudzoekers.
Plots kreeg hij het idee om er overalls en
werkbroeken van te maken. De broeken kregen al snel de naam van de stof waarvan ze
gemaakt waren, jeans, als verbastering van
Genua. Tegen 1860 besloot Levi Strauss echter
om de zware stof te vervangen door een soepelere stof met een binding van serge in katoen: de bewuste stof van Nîmes. Mede
dankzij de verschillen in uitspraak werd deze
stof van Nîmes ('de Nîmes') al snel 'denim',
de naam waarmee de stof waarmee 'blue
jeans' gemaakt worden nog steeds aangeduid
wordt.
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DE STAND VAN DE HALLEN.
van Diana en de voormalige Romeinse thermen, de poort van Augustus en de arena: het
zijn allemaal onmiskenbare getuigen van
deze gouden eeuw. Zonder het castellum te
vergeten, het aankomstpunt van het water
van het aquaduct dat gebouwd werd om de
vrijgevigheid van de stad te benadrukken en
waarvan vandaag de dag een monument is
overgebleven dat uniek is in zijn soort: de beroemde pont du Gard.
Geen enkele andere Franse stad beschikt over
een dergelijk antiek erfgoed. Deze elegante
bouwwerken en overweldigende restanten
zijn de trots van een stad die wist verder te
leven met haar geschiedenis. Dat is zeker het
geval voor de arena, die opgericht werd in de
1ste eeuw na Jezus Christus en 133 meter
lang en 21 meter hoog is. De antieke spelen
vonden er plaats, ze werd omgevormd tot
een burcht in de middeleeuwen en 2000 jaar
na datum blijft ze het kloppend hart van de
stad tijdens de concerten en opera's die er gehouden worden in de zomer, maar ook tijdens de beroemde stadsfeesten met
Pinksteren en in september. Meer dan 10.000
liefhebbers verdringen er elkaar op de rijen
banken in steen om de stierencorrida's te volgen. In de straten van de stad bevinden zich
honderdduizenden mensen die gekomen zijn
voor dit evenement, in een sfeer die deels
Spaans en deels typisch voor de Camargue is.
Nîmes is zowel een Romeinse als Zuid-Franse
stad met haar cafés en vele terrasjes, de beroemde hallen waar meer dan honderd handelaars en talentvolle ambachtslui druk in de
weer zijn, haar lanen met lotusbomen en platanen waar het zalig wandelen is en haar verborgen pleinen zoals de wijk Littré, de

voormalige ververswijk. De stad, die rijk geworden is dankzij de textielindustrie, de protestantse zakenbanken en de wijnbouw, zou
ook Nîmes 'de discrete' kunnen heten, met
haar elegante gebouwen uit de 18de eeuw
waar de protestantse high society woonde in
de wijk la Fontaine en waar men nauwelijks
de elegantie van de binnenplaatsen van de
bijzondere hotels dichtbij de tuinen met dezelfde naam kon vermoeden. Deze tuinen
waar in het antieke tijdperk een heilige bron
stond, werden in de 18de eeuw omgevormd
tot een prachtig park.
Hoewel Nîmes vasthoudt aan haar verleden,
weet ze het ook met het heden te combineren en dankzij haar rijke erfgoed is de
stad een kweekvijver voor grote namen uit
de architectuur, die enkele gebouwen met
een bijzondere betekenis opgetrokken hebben, zoals deze opgericht door Jean Nouvel
(Nemausus), Kisho Kurokawa (stade des
Costières (stadion)), Philippe Starck, Michel
Wilmotte (de hallen) en vooral het Carré
d'Art, een gedurfd gebouw van de Brit Norman Foster, dat in 1993 gebouwd werd in
het stadscentrum om er het museum voor
hedendaagse kunst in onder te brengen, als
afspiegeling van het antieke Maison carré
dat zich er vlak tegenover bevindt. Het perspectief tussen de arena en het station werd
prachtig hersteld met een lichtspel dat ervoor zorgt dat de verschillende architecturen
uit twintig eeuwen een harmonie terugvinden. Een symbiose van de stad en van de
eeuwige dialoog tussen verleden en toekomst. ◗
www.ot-nimes.fr
SUDDEFRANCE - 49 -

HET MAISON CARREE.

◗

TE BEKIJKEN/EEN PASSIE
VOOR FEESTEN
De Romeinse stad Nîmes wordt twee keer per
jaar de meest Spaanse stad van Frankrijk. Aan
het einde van de lente en voor het begin van
de herfst vinden er twee stadsfeesten plaats.
Ze hebben een danig overweldigende reputatie dat Nîmes tot de eerste Franse “plaza de
toros” uitgegroeid is. Deze stierenrennen werden voor het eerst georganiseerd in 1811, ter
ere van de koning van Rome. En in 1863 werd
voor het eerst een stierengevecht gehouden
in de tweeduizend jaar oude arena’s. De feria
ontstond in 1950. Sindsdien is de liefde voor
de stieren een echte passie. De Feria des Vendanges in september lokt vooral een publiek
“d'aficionados” die speciaal voor de stierengevechten komen, terwijl de Feria de Pentecôte ook een volksfeest is dat een grote
mensenmassa lokt die naar de banda’s en de
concerten komt luisteren, de flamencodansers
komt bewonderen en in de bodega's komt
dansen.
www.feria-nimes.com
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TE BEZICHTIGEN/TOUR MAGNE
(MAGNETOREN)
De toren, gelegen op de Mont Cavalier aan de
tuinen van La Fontaine, toornt als een ware
uitkijkpost uit boven de stad. Enkele kilometers voordat u Nîmes binnenrijdt, ziet u de
toren al opdoemen. Het is het oudste bouwwerk van de stad en de toren werd in het
Gallo-Romeinse tijdperk verder uitgebouwd.
De originele toren is echter nog ouder. Er is
slechts weinig bekend over deze mysterieuze
toren uit de derde eeuw voor Christus. De
toren is 32,5 meter hoog (in het Romeinse
tijdperk was de toren zelfs 36 meter hoog) en
maakte deel uit van de stadsomwalling ter bescherming van de stad. De onregelmatige
achthoekige vorm is te verklaren doordat de
onderbouw bestaat uit een toren van droge
steen die in het totale bouwwerk is opgenomen. Aan de top van de toren ligt een terras
met Toscaanse pilasters en zuilen. Men ging
ervan uit dat de Tour Magne, de trots van
Nîmes, gebruikt werd voor de verdediging van
de stad maar hij deed ook dienst als uitkijktoren en statussymbool.
www.arenes-nimes.com

Het Musée des Cultures Taurines
ligt op wandelafstand van de
arena’s en is volledig gewijd aan
de regionale en internationale
traditie van het stierenvechten.
U vindt er allerlei kunstwerken
samen met de beroemde
voorwerpen en kostuums van de
stierenvechters. Dolle pret voor
jong en oud verzekerd.
Place aux Herbes
30000 Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 36 83 77

Bronnen
van Perrier
Breng een bezoek aan de
bronnen van het bruisende water
van Perrier. Op het programma
staan de ontdekking van de bron
en een bezoek aan het museum
over dit beroemde merk.
Mogelijkheid om te picknicken in
het hart van een natuurpark.
RN 113. 30130 Vergèze
Tel. +33 (0)4 66 87 61 01
www.visitez-perrier.com

Seaquarium*
In het Seaquarium ontdekt u
meer dan 200 verschillende
zeedieren waaronder tropische
vissen, schildpadden,
zeehonden… afkomstig uit de
Middellandse Zee maar ook
vanuit andere wateren. Het
Requinarium is uniek in Europa
en biedt onderdak aan 25
haaisoorten.
Av. du Palais-de-la-Mer
30240 Le Grau-du-Roi.
Tel. +33 (0)4 66 51 57 57
www.seaquarium.fr

IETS ETEN

AiguesMortes Etang

du Lairan

351, chemin bas du Mas-deBoudan
30000 Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 40 65 65
www.jerome-nutile.com

Le Passage
de Virginie

In het hart van de oude stad,
vindt u een typische brasserij van
het Zuiden. Kom op het terras of
in de gewelfde zaal genieten van
een mediterrane keuken.
15, impasse Fresque,
30000 Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 38 29 26

Michel Kayser
Al meer dan twintig jaar
ontvangen Michel Kayser en zijn
vrouw de beau monde van
Nîmes in hun restaurant
Alexandre à Garons, gelegen
vlak bij Nîmes. U kunt er in het
park of in de zaal genieten van
een onvergetelijke
gastronomische ervaring, u
aangeboden door een chef met
2 sterren in de Michelingids.
2, rue Xavier-Tronc
30128 Garons.
Tel. +33 (0)4 66 70 08 99
www.michelkayser.com

L’Instant
du Sud
L’Instant du Sud is een charmant
en gezellig adresje waar u kunt
genieten van huisbereide
gerechten op gastronomisch
niveau. Het restaurant heeft een
terras waar u op warme dagen
heerlijk buiten kunt eten.
39, Grand-Rue
30510 Générac.
Tel. +33 (0)4 66 02 03 93
www.instantdusud.fr

Jérôme Nutile

TOUR MAGNE.

Deze chef, afkomstig uit Gard,
heeft onlangs zijn gelijknamige
gastronomische restaurant
geopend. Een keuken op
topniveau in een verrassende
omgeving.
SUDDEFRANCE - 50 -

Rhôn
e

Etang
de Scammandre
Etang
du Charnier

ONTDEKKEN
Musée des
Cultures Taurines
(Museum van
de Stierencultuur)

Saint-Gilles

Petit

DE TUINEN VAN LA FONTAINE.

Sè
te

Bouillargues

ONTSPANNEN
Le Barjonaute
Ontdek via een ontspannend
tochtje op een driewieler of een

semi-lage ligfiets de schitterende
omgeving van de Camargue
Gardoise. U zult niet onberoerd
blijven!
282, rue Carnot
30600 Vauvert.
Tel. +33 (0)6 03 53 65 64
www.lebarjonaute.fr

Planetarium
Het planetarium is gelegen in
het hart van de tuin van Mont
Duplan te Nîmes en laat u via
thema-activiteiten (zomerhemel
in juli, Hubbletelescoop in
augustus, herfsthemel in
september, enz.) kennismaken
met het heelal. Elke woensdag
zijn er activiteiten voor het jonge
publiek (5-8 jaar).
Avenue Péladan
30000 Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 67 60 94
www.nimes.fr

OVERNACHTEN
Bed & Art
Bed & Art, een karaktervolle
woning uit de 15e eeuw,
ontvangt niet alleen gasten maar
ook artiesten. Geniet in een
aangename omgeving van de
authentieke charme en de
sobere, verfijnde stijl van de
eigenaars.
48, Grand-Rue
30420 Calvisson.
Tel. +33 (0)4 66 01 23 91
www.bed-and-art.com

Mas d’Escattes

Dit charmante herenhuis,
gelegen in de volle natuur, laat u
in een verfijnde inrichting, toe
om volledig tot rust te komen.
8, allée du Mas-d’Escattes
30000 Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 26 19 64
www.le-masdescattes.com
* Label “Tourisme
Sud de France”.
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De sfeer van de Camargue
in het departement Gard

Bagnols, tussen
kunst en
geschiedenis
Bagnols-sur-Cèze, een welvarende
stad in de middeleeuwen, bevindt
zich in de vallei van de Cèze, in het
noordelijke deel van het
departement Gard. De oude stad
beschikt over een middeleeuwse
charme dankzij de gebouwen aan
de place Mallet, maar verbergt ook
een geweldig Albert-André-museum
met moderne schilderijen, net als
het fututistische Visiatome van de
nucleaire site van Marcoule. 10 km
daarvan zijn de mooie maar
gevaarlijke en indrukwekkende
watervallen van Sautadet een niet
te missen geologische
bijzonderheid.
www.tourisme-bagnolssurceze.com

De elegantie
van het kasteel
van Caveirac
Het kasteel ligt in de Vaunage –
een schitterende wijnvlakte waar u
aangename wandelingen kunt
maken – ten westen van Nîmes.
Het werd gebouwd in de 17e en
18e eeuw en wordt beschouwd als
het kleine Versailles van het
Zuiden. De landheer van Caveirac,
een typisch kleine dorpje uit de
Gard, verwerft het oude
middeleeuwse gebouw in 1653 en
vanaf 1659 laat hij er zijn paleis in
onderbrengen. Tijdens de

godsdienstoorlogen was het
kasteel het decor voor de bloedige
gevechten tussen Lodewijk XIV en
de Camisarden. Het kasteel is
uitgerust met een honderdtal
kamers en een park van 35ha en
werd door verschillende
welstellende personen bewoond
vooraleer het in de 19e eeuw
eigendom van de gemeente werd.
Er zijn restauratiewerken gestart
om dit pareltje van de Languedoc
nieuw leven in te blazen.

Sommières,
het symbool
van de zachtheid
van de Languedoc
Deze middeleeuwse, typisch ZuidFranse stad, die uitsteekt boven de
rivier de Vidourle tussen Nîmes en
Montpellier, werd gesticht door de
Romeinen, aan wie ze een prachtige
brug dankt die gerestaureerd werd
in de 18de en de 19de eeuw.
Bijzondere hotels, kleine
middeleeuwse straatjes, het gebouw
van het gemeentehuis - opgericht in
1768 - en de klokkentoren met
belfort en de architecturale
rijkdommen zijn talrijk. Het is
aangenaam wandelen langs de
kades omzoomd met platanen
terwijl de ruïnes van het kasteel
(waar in de zomer middeleeuwse
reconstructies gehouden worden)
een prachtig uitzichtpunt op de pic
Saint-Loup (berg) en de Cevennen
vormen.
www.ot-sommieres.fr

De tijdsloze charme van Chartreuse
de Valbonne
Het Kartuizerklooster van Valbonne, dat opgericht werd in 1204, bevindt zich
te midden van een uitzonderlijk bosmassief dat uniek in in Frankrijk, in de
gemeente Saint-Paulet de-Caisson. Op deze site die later een ziekencentrum
werd, leefden tot het begin van de 20ste eeuw kartuizermonniken. De kerk,
met haar verbazingwekkend vernist pannendak (gebruikelijker in Bourgogne
dan in de Garrigue), de kapel, de kloosters, de refter en een monnikencel met
het meubilair en gebruiksvoorwerpen kunnen voortaan bezocht worden. Op
deze uitzonderlijke plek worden regelmatig klassieke muziekconcerten
gehouden.
www.chartreusedevalbonne-monument.com
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De Camargue Gardoise (drager van het label Grand Site de France), beter bekend
onder de naam “Petite Camargue”, wordt in het oosten begrensd door de Petit
Rhône, die de grens met de regio Languedoc-Roussillon aanduidt, en in het westen
door de Vidourle. Het plateau van Costières vormt de grens in het noorden en de
Middellandse Zee begrenst het gebied in het zuiden. Deze lagune, gelegen in de
Rhônedelta, tussen kust en moeras, is altijd al een plaats geweest waar zowel dieren
(roze flamingo’s, steltvogels, reigers, stieren, paarden, eenden enz.) als mensen zich
volledig vrij voelen. Een tijdloze plaats, waar oeroude tradities en moderne creativiteit
samenkomen. Aigues-Mortes, Vauvert, Beauvoisin, Saint-Gilles zijn de belangrijkste
steden in het gebied. Laten we uiteraard Le Cailar niet vergeten, een echt symbool
van de Camargue Gardoise. Le Cailar is een klein dorpje dat se sfeer van de Petite
Camargue uitstraalt. Het is gekend voor zijn kleine Saint-Etiennekerk waar Saint-Louis
zich verschillende keren kwam terugtrekken vooraleer hij op kruistocht vertrok naar
Aigues-Mortes. Het plaatsje is ook gekend voor zijn levendige patroonsfeesten in de
zomer, zijn manades (een groep stieren geleid en opgevoed door een herder) en zijn
kunsttentoonstellingen. De artieste Sophie Calle komt er zich graag herbronnen.
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DE KATHEDRAAL NOTRE-DAME-DE-SAINT-PRIVAT.

Mende,het epicentrum
vandeLozère

I

n de hoge vallei van de Lot, in de regio's
van de grote kalkplateaus, ligt Mende
(Lozère), een stad waar de geschiedenis
zijn stempel op heeft gedrukt. De aankomst aan de voet van de basiliek-kathedraal
Notre-Dame-et-Saint-Privat
(deze werd opgericht in de 14e eeuw volgens de wens van Guillaume de Grimoard,
die in 1362 de zesde paus van Avignon
werd en de naam Urbain V droeg) is altijd
fascinerend vanwege het contrast tussen dit
imposante bouwwerk dat in het centrum
van de oude stad troont en de dicht op elkaar gebouwde lokale woningen, met hun
daken van leisteen. Buitensporige afmetingen en vergane glorie van een stad die tot
aan de Franse revolutie de bisschoppelijke
zetel was. In de 16e eeuw behoorde Mende
tot de rijkste bisdommen van de Languedoc.
Maar het kerkelijke prinsendom heeft ook
sombere tijden gekend: ondanks de protes-

tante hervorming die een deel van de Gévaudan bekeerde, bleef Mende trouw aan
het Katholieke geloof. Het devies van de
stad komt daar trouwens uit voort: “de
duisternis heeft mij niet overweldigd”. In
1579 werd de stad door de troepen van de
hugenootse kapitein Merle belegerd en veroverd en vervolgens afgebrand en grotendeels met de grond gelijk gemaakt.
Tegenwoordig verrast deze kleine stad allen
die haar ontdekken. De bevolking groeit en
universiteiten en opleidingscentra hebben
besloten om zich hier te vestigen, naast een
aantal niet-vervuilende industrieën. Gesterkt
door deze voorwaartse beweging, verfraait
Mende zijn boulevards, de door oude monumentale gebouwen omzoomde straatjes
en zijn imago van “stad op het platteland”.
We profiteren van dit oude stadscentrum
aan de voet van de bergen, waar een groot
aantal bronnen opborrelen die zich al slinSUDDEFRANCE - 52 -

gerend een weg banen door de tuinen en
de velden van de her en der verspreide vestingdorpen. Deze bronnen werden gekanaliseerd en voeden nu een ondergronds
waternet, maar komen boven de grond
rondom de oude wasplaats en in de vele
fonteinen langs de kleine straatjes. Mende
is een uitstekend vertrekpunt om de regio
van de Grands Causses (grote kalkplateaus)
te bezoeken, of de mont Mimat die boven
de plateaus uittorent en bijzonder indrukwekkend is met zijn dichte bebossing van
zwarte dennen. In deze bijzonder sportieve
stad worden trouwens een tal van evenementen georganiseerd: De Trèfle lozérien
(een internationale rally voor crossmotoren),
autorally's, Het Grote Sportfeest (eind juni,
een maal in de twee jaar), de halve-marathon. ◗
www.ot-mende.fr
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De Gorges du Tarn, met
de schippers van de Malène

Wol spinnen
in de Langogne*
IDe voormalige wolspinnerij, in het
midden van de 19e eeuw gevestigd
op de plaats van een voormalige
molen uit de Middeleeuwen,
beschikt nog altijd over het grote
molenrad aangedreven door het
kanaal dat erlangs loopt. Deze oude
fabriek is omgebouwd tot museum
en volgt het proces van de
transformatie van wol, van de
schaap tot aan de streng wol om te
breien. De rondleiding duurt een uur
en bevat scenografie en een
diashow, die de bezoekers in staat
stellen om de machines die nog
dateren uit 1850 in werking te zien
dankzij de kracht van het water. De
wolspinnerij is geklasseerd als
historisch erfgoed en vormt een
getuigenis van de ontwikkeling van
de textielindustrie die ooit de
rijkdom van de Langogne
uitmaakte. .
Tel. +33 (04) 66 69 25 56
www.filature-calquieres.com

Maak kennis met
de wolven in
Sainte-Lucia
Een park dat erop gericht is de wolf
te rehabiliteren, is niets verrassends
in de streek van Gévaudan, het was
de ideale schuldige van een serie
dodelijke aanvallen waaraan meer
dan honderd mensen tussen 1764

en 1767 ten prooi vielen. In het wolvenpark van Sainte-Lucie wonen
rond de honderd wolven op een oppervlakte van ongeveer twintig hectare. Er zijn vijf soorten; de Poolse,
de Canadese, de poolwolf, de witte
wolf en de Tibetaanse wolf, die in
gedeeltelijke vrijheid leven en die
bezoekers tijdens een begeleid bezoek uitvoerig kunnen leren kennen,
tot deze dieren geen geheimen
meer voor ons hebben.
Tel. +33 (0)4 66 32 09 22
www.loupsdugevaudan.com

Een bijzondere
reis in de Vallon
du Villaret*
Dit is een van de meest bezochte
valleien in de Cevennen, met de
familie natuurlijk, want de kinderen
staan centraal in dit park dat met
behulp van installaties gemaakt
door kunstenaars een licht werpt op
water, geluid, licht, het lichaam in
het spel. Tentoonstellingen (Ben,
Claude Viallat, Pierrick Sorin, Alain
Clément, Soulages, Tapies…) en
concerten maken dit originele
uitstapje compleet, en dat alles in
een beschermde omgeving…
Een groot hedendaags park, meer
dan een pretpark, dat uitnodigt voor
een intelligente, speelse en
wonderlijke ontmoeting met de
natuur! Mis het niet!
Vallon du Villaret.
Tel. +33 (0)4 66 47 63 76
www.levillaret.fr

Reis terug in de tijd
in de Causse Méjean*
Het hoogste kalksteenplateau, een paradijs voor schapen, is tegelijk het
dunst bevolkt. Het ecomuseum van de Causse Méjean, “La Ferme
Caussenarde d’Autrefois” (De Causse Boerderij van Weleer), gevestigd in een
lokale boerderij van imposant formaat, stelt de bezoeker in staat de
geschiedenis en het dagelijks leven van de inwoners van de omgeving beter
te begrijpen. De typische architectuur, bepaald door dikke muren, gewelven
en leistenen daken, is tekenend voor de traditionele bezigheden, van de
stallen tot de zolder, van de keuken tot de slaapkamer en langs de
broodoven… De tijd lijkt hier honderd jaar te hebben stilgestaan, het
interieur is nog gevuld met servies, linnen en agrarische werktuigen en
machines die wachten op de thuiskomst van de boer. Oude foto’s, de film
“Lou Mèjio” maken deze onderdompeling in het verleden compleet, in dit
kleine gehucht tussen Hyelzas en Hures-la-Parade, waar zich ook een
kaasmaker gespecialiseerd in schapenkaas bevindt.
Tel. +33 (0)4 66 45 65 25 - http://ferme.caussenarde.free.fr
* Label “Tourisme Sud de France”.
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De Gorges du Tarn afvaren per boot biedt een nieuwe blik op
een van de beroemdste natuurlijke bezienswaardigheden in
Frankrijk. Van de 16e eeuw tot 1905, toen er een weg werd
aangelegd, was de boot, samen met de ezelpaden de
voornaamste manier om te reizen. En in het begin van de 21e
eeuw ontdekken de eerste toeristen aan boord de
indrukwekkende kloof die de Tarn heeft uitgesleten tussen de
Causse Méjean en de Causse de Sauveterre. De schippers van
de Malène hebben de traditie behouden en bieden een tochtje
van 8 kilometer door de smalste kloven van de Gorges du
Tarn, tot aan het keteldal van Baumes, waar de klippen soms
wel 500 m hoog zijn. Een afdaling in een bootje met platte
bodem, op de heldere en soms woelige wateren van de Tarn in
het mooiste en meest indrukwekkende stukje van zijn route!
Tel. +33 (0)4 66 48 51 10 - www.gorgesdutarn.com
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ZICHT OP DE CANIGOU VANUIT DE TOREN VAN GOA .

DeCanigou, eenheiligeberg

L

e Canigou, een heilige berg Canigou (Oostelijke Pyreneeën) is
een bron van legendes en trekt
ieder jaar een groot aantal bezoekers. De bochtige bergpaden bieden hier dan ook een grote keus
aan wandelroutes, die zowel voor de zondagswandelaar als voor de ervaren wandelaar goed toegankelijk zijn.
Hier, op slechts 5 km van de zee, zijn een
groot aantal bezienswaardigheden gebouwd die nu deel uitmaken van het landelijk erfgoed van de Roussillon.
Zoals bijvoorbeeld de abdij van Saint-Martin-du-Canigou, die in de 10e eeuw werd
gesticht door een graaf van Cerdagne en
met zijn 1096 meter hoogte overal bovenuit troont. Of de priorij van Serrabone, bestaande uit een tribune waar de
beeldhouwwerken en de details van roze
marmer een waar meesterwerk van de Romaanse kunst van de Roussillon vertegenwoordigen.
Maar allereerst is er de fascinerende uitkijktoren. Het verhaal gaat dat het mogelijk is
om vanaf Barcelona de top te zien en bij
mooi weer zelfs vanaf Marseille.

Deze gemeente is sinds juli 2012
geklasseerd als Grand Site
Een van de mooiste tradities die de plaats
verlevendigen vindt plaats in het weekeinde
voor Sint Jan, dat wil zeggen enkele dagen
voor 24 juni. Dit is de Trobade, waar alle liefhebbers van de Canigou op af komen. De
laatstgenoemden klimmen beladen met samengebonden takkenbossen voorzien van
boodschappen van hoop en vrede naar de
top van de berg. Op 23 juni, de dag voor
Sint Jan, neemt een van de klimmers de originele vlam mee die traditiegetrouw in de
Castillet in Perpignan wordt bewaard. ‘s
Avonds, om middernacht, wordt de fameuze Vlam van de Canigou weer tot leven
gewekt. De pelgrims brengen hier dan in
een gezellige sfeer de nacht in de buitenlucht door. U kunt de opvlammende bergtop trouwens ook bewonderen vanuit
verschillende andere dorpen van de Conflent. Op de dag zelf nemen de wandelaars
de vlam weer mee terug en dalen ze de
bergpaden weer af in een bijzondere, lichtende processie. Vervolgens brengen ze de
vlam naar de dorpen om de Sint Jansvuren
aan te steken. ◗
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TE BEKIJKEN/SAINT-MARTIN
DU CANIGOU*

Consacrée en 1009, cette ancienne abbaye
bénédictine, construite grâce aux comtes de
Cerdagne-Conflent, est l’une des plus anciennes manifestations de l’art roman dans le
Midi. L’étonnante implantation de l’abbaye,
qui est située à 1100 m d’altitude – à 30 minutes de marche du village de Casteil – s’explique en partie par l’insécurité qui régnait à
l’époque et notamment du fait des invasions
par l’Espagne. L’église haute et l’église basse
du bâtiment sont portées par des colonnes,
dont les lourds chapiteaux sont ornés de motifs gravés où l’on retrouve des inspirations
orientales. Vue splendide sur le Conflent.
Tel. +33 (0)4 68 05 50 03
www.stmartinducanigou.org
*Label “Tourisme Sud de France”.
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Salses-le-Château,
denoordelijkegrensvan
het Catalaanseland

•

SALSES

HET FORT VAN SALSES DATEERT UIT DE 16E EEUW.

Het fort van Salses, dat half
ingegraven is, doemt op
tussen de wijngaarden.
Een hoogstandje van militaire
architectuur, gebouwd door
de Spanjaarden.

O

p een vijftiental kilometer
ten noorden van Perpignan
ligt het dorp Salses-le-Château, dat de bezoeker verleidt met de pittoreske
schoonheid van zijn vijvers
en zijn beroemde vissershutjes, maar ook
door de grootsheid van zijn fort. Dat fort
dateert uit de 15de eeuw. Het fort werd op
initiatief van koning Ferdinand II van Aragon
en zijn echtgenote Isabella van Castillië gebouwd om weerstand te bieden aan de

aanvallen van de Fransen, die Roussillon
wilden heroveren. De grens tussen de beide
koninkrijken bevond zich effectief op enkele
kilometers.
Het is Francisco Ramiro Lopez, een Aragonees edelman, die het gebouw heeft ontworpen vanaf 1497. Zijn opdracht bestond
erin de positie van Salses te versterken, hetzij vanuit het oude kasteel, hetzij door de
oprichting van een constructie die bestand
is tegen een beleg van dertig tot veertig
dagen alvorens hulp te krijgen van de Castilliaanse troepen. Omdat hij voor zijn briljante gebouw de okerrode kalksteen uit de
streek, steen uit Corbières en witte steen
uit Ampurdan in Catalonië gebruikte, was
er vijf jaar nodig om het fort te bouwen.
Het nog onafgewerkte fort onderging zijn
eerste beleg op 3 september 1503: 15.000
infanteristen van het Franse leger belegerden de 1000 soldaten en 350 cavaleristen
SUDDEFRANCE - 55 -

van het fort. Na het tevergeefs gekanonneerd te hebben, verlieten de de Fransen
de plek na twee maanden.
De betrouwbaarheid van het gebouw, met
het eerste metselwerk dat bestand was tegen de nieuwe springladingen en metalen
kogels van die tijd, had getoond wat het
waard was... De architectuur was destijds
inderdaad revolutionair, met vestingmuren
van om en bij de 10 meter dik aan hun basis. Het fort is ontworpen naar het model
van de middeleeuwse burchten maar beschikt over alle technische troeven van moderne bastions. Het fort is 115 m lang en
90 m breed. In 1886 werd het fort geklasseerd als historisch monument. Vandaag
komen hier ieder jaar bijna 100.000 bezoekers. ◗
www.monuments-nationaux.fr
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Saint-Paulde-Fenouillet

Terug naar de
middeleeuwen
in Castelnou

Het middeleeuwse stadje Castelnou,
gelegen in de Aspres, is al sinds 1984
opgenomen in de lijst van de mooiste
Franse dorpjes. De absolute blikvanger is
het schitterende middeleeuwse kasteel. Dit
bouwwerk heeft de tand des tijds
schitterend doorstaan. Het werd aan het
einde van de 10e eeuw gebouwd als
militaire en administratieve hoofdstad van
het graafschap Vallespir. Dit tijdloze stadje
heeft zijn middeleeuwse karakter perfect
weten te behouden dankzij de
stadsomwalling met 8 torens en 4 poorten,
een poort voor elke windstreek. Vandaag
bepalen de talrijke kunstambachtslieden, de
broodovens en de typische stijl van de
daken het stadsbeeld.
Tel. +33 (0)4 68 53 45 86
www.aspres-thuir.com

Serrabonne, een
kloosterkerk in het bos
In de vallei van de Boulès, tussen de groene
eikenbossen, ligt de kloosterkerk van
Serrabonne, gesticht in de 10e of 11e eeuw.
Serrabonne is afgeleid van het Catalaans
Serra Bonna en betekent letterlijk “goede
berg”. Het gebouw, opgetrokken uit muren
van schist, torent uit boven de groene oase.
Het ligt eenzaam op een berg wat voor een
extra magische sfeer zorgt. De stilte van de
omgeving zet de schoonheid van de
kapitelen van de kloostergang en de
sierlijkheid van de roze marmeren tribune
nog eens extra in de verf.
Tel. +33 (0)4 68 84 09 30 - www.cg66.fr

Prikkelende
wandeling in Mosset

Mosset vormde vroeger de grens tussen
het koninkrijk van Frankrijk en dat van
Aragon. Het verleden heeft tot op
vandaag zijn sporen achtergelaten in dit
stadje. Mosset, ligt op een rotsachtige
berg op 710 meter hoogte, rond het
kasteel van het stadje. Herbeleef het
verleden dankzij de vestingmuren, de
torens en de verbindingswallen van het
oude kasteel. Breng zeker ook een bezoek
aan de Tour des Parfums (Toren van de
Geuren), een klein luchtig en interactief
museum, dat voor u de mysteries van
geuren en aroma’s ontrafelt.
Tel. +33 (0)4 68 05 38 32
www.mosset.fr

Saint-Michelde-Cuxa, de abdij met
oosterse invloeden
De abdij werd gesticht in de 9e eeuw, vlak
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Olette

PYRÉNÉES-ORIENTALES
Mont-louis

Arlessur-Tech
Prats-deMollo-la-Preste

nadat de Arabieren Septimanië verlaten
hadden. De machthebbers van die tijd
verleenden hun steun aan het project
omdat ze de streek opnieuw op de kaart
wilden zetten. De benedictijnse monniken
vonden onderdak in deze abdij nadat hun
klooster in Olette vernield was door
overstromingen. De abdij bezat
verscheidene relikwieën en werd daardoor
een belangrijk bedevaartsoord. Ze
beschikte over een schitterende
kloostergang met oosterse invloeden op
de patronen van de kapitelen. Vanaf de
17e eeuw geraakte de abdij geleidelijk in
verval en tijdens de Franse Revolutie viel
er geen leven meer te bespeuren. De abdij
werd toen als nationaal goed verkocht. In
1919 werd de abdij ter beschikking
gesteld van de monniken van Fontfroide.
Ze verbleven er tot 1965 toen hun plaats
werd ingenomen door de benedictijnen
van Montserrat. In de jaren 50 gaf de
cellist Pau Casals, die uitgeweken was
naar Prades, concerten voor de restauratie
van de kerk. Zelfs de kloostergang van de
abdij is verloren geraakt. Dit deel werd
wel terug nagebouwd… in New York,
meer bepaald in het Metropolitan
Museum waar het al sinds 1925 tentoon
wordt gesteld.
Tel. +33 (0)4 68 96 15 35
abbaye-cuxa.com.
Begeleide rondleiding na reservatie.

Wachten op de Gele
Trein
Villefranche-de-Conflent is een
middeleeuws grensstadje dat gesticht
werd in de 11e eeuw en omwald werd in
de 17e eeuw. De stadsomwallingen zijn
door Unesco overigens ingeschreven op
de Werelderfgoedlijst. Vandaag vindt u er
talrijke winkeltjes en ateliers van
ambachtslieden. Een ondergrondse gang,
de zogenaamde “1000 Marches” (“1000
SUDDEFRANCE - 56 -

Treden”) werd in 1853 aangelegd en
verbindt Villefranche-de-Conflent met het
Fort Libéria. Het stadje is ook het
vertrekstation van de befaamde Gele
Trein, de “Kanarie van de Cerdagne”. De
spoorlijn werd in 1910 geopend om de
verlaten bergachtige gebieden van het
departement toegankelijk te maken. De
lijn is 62 km lang en bedient verschillende
stadjes zoals Mont-Louis
(stadsomwallingen door Unesco
ingeschreven op de Werelderfgoedlijst),
Saillagouse, Osseja en heeft Latou-deCarol als eindstation (het hoogst gelegen
station van Europa). Met een snelheid van
30km/u rijdt u langs 650 prachtige
bouwwerken, waaronder 19 tunnels, 15
bruggen en 14 viaducten.
Tel. +33 (0)8 91 700 900
www.ter-sncf.com

Evol, verborgen
schoonheid
Het dorpje Evol, dat sinds de 19e eeuw
deel uitmaakt van Olette, ligt in het hart
van de Haut Conflent. Wanneer u de weg
naar Cerdagne neemt, zult u Evol niet
zien liggen. Het dorpje ligt als het ware
verborgen in de bergen. De huisjes die
tegen elkaar aangebouwd zijn, zijn
allemaal bedekt met daken uit
stapsteen. De productie van die steen
was de specialiteit van de mensen die in
het dorpje kwamen overwinteren. Het
indrukwekkende feodale kasteel was
vroeger het steunpunt van het dorpje.
Vandaag torent vooral de mooi
gerestaureerde Saint-Etiennekerk met
trots boven het dorpje uit. De kerk bevat
ook een kapel die gebouwd werd in de
11e eeuw. In de zomer zijn de straatjes
prachtig met bloemen bekleed.
www.haut-conflent.com
nl.destinationsuddefrance.com/wegen

C
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PYRÉNÉES-ORIENTALES
IN DE OMGEVING

PATRIMONIUM
Caves Byrrh*
(Byrrhkelders)
In 1873 stampten de Violet-broers het merk Byrrh
uit de grond. Het merk werd wereldberoemd voor
zijn wijn op basis van planten en kinabast en
bezit nog steeds indrukwekkende wijnkelders die
u in het dorpje Thuir kunt bezoeken. In de opslagruimte, die dateren uit de industriële revolutie,
vindt u het grootste eiken wijnvat ter wereld, met
een capaciteit van meer dan 1 miljoen liter. In een
tentoonstellingsruimte van meer dan 10.000m²,
kunt u kennismaken met de voorwerpen die gebruikt worden tijdens het productieproces van
deze gearomatiseerde wijn en kunt u een duikje
nemen in de geschiedenis van het bedrijf. Elke
dinsdag- en donderdagnamiddag worden er geanimeerde rondleidingen voorzien!
Tel. +33 (0)4 68 57 51 73 – www.caves-byrrh.fr

Grotten van Canalettes*
Op de weg van Vernet-les-Bains naar Corneilla-deConflent, vindt u binnen een straal van 500m drie
grotten (de Canalettes, de Grandes Canalettes en
Cova Bastera) die u kunt bezoeken. De Grandes Canalettes, hebben de bijnaam “Versailles onder de
grond” en ze behoren tot de mooiste grotten van
Frankrijk. De schitterende afzettingsgesteenten en
kristallen zijn ronduit indrukwekkend. Elke zomeravond kunt u genieten van een muzikaal spektakel
van licht en geluid. Een deel van de grot is toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.
Tel. +33 (0)4 68 05 20 20 – www.3grottes.com

LOKALE PRODUCTEN
Relais de Serrabonne
De biologische landbouwers uit de PyrénéesOrientales willen dat hun producten de tand des
tijds doorstaan. Ze hebben daarom een aantal delicatessenwinkels in het leven geroepen waar in
de zomer hun producten direct aan de man gebracht worden. De delicatessenwinkel van Serrabonne, gelegen in Boule-d’Amont langs de
departementale weg, biedt u in de zomer biokaas,
biowijn enz.
Tel. +33 (0)4 68 84 26 24

GASTRONOMIE
Saveur des Orgues
Dit gezellige restaurant ligt in het hart van de
groene omgeving van de Orgues d’Ile-sur-Têt
(Aardpiramides van Ile-sur-Têt). U kunt er genieten van een natuurlijke en vernieuwende keuken
waarin met verse en regionale producten gewerkt
wordt.
Tel. +33 (0)4 68 84 10 48
www.saveursdesorgues.fr

L’Hostal
In het dorpje Castelnou laat chef Paul Bourret u
kennismaken met een traditionele en Catalaanse
keuken. In de zomer kunt u er op het panoramische terras genieten van een heerlijk stukje vis of
vlees à la plancha.
Carrer de la Patora. Tel. +33 (0)4 68 53 45 42
*Label “Tourisme Sud de France”.
SUDDEFRANCE - 57 -
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DESTINATION STREEK KATHARENLAND

PAYS CATHARE

Ontdekdeoverblijfselen
vandeduizelingwekkend
hogeburchten
HET KASTEEL VAN QUÉRIBUS.

De kastelen van het
Katharenland lijken nog altijd
beschermd te worden
tegen een geschiedenis
die zijn stempel op
de landschappen van
de Aude gedrukt heeft.

H

et Katharisme, een ketterse
christelijke beweging, verspreid
door de predikanten vanaf
1140, kende al snel heel wat
aanhangers in de Languedoc.
Ze kreeg erkenning van de kasteelheren en stichtte bisdommen in Toulouse,
Carcassonne, Albi, Agen. Om zich te verweren tegen de groei van deze religie, die de
dogma's en de autoriteit van de katholieke
kerk weerlegde, ondernam paus Innocentius
SUDDEFRANCE - 58 -

III in 1209 de “Albigenzische kruistocht”. Met
Simon de Montfort aan hun hoofd, voerden
de kruisvaarders een meedogenloos repressiebeleid en moordden ze in het bijzonder de
bevolking van Béziers uit. Carcassonne, Minerve en Lastours kwamen stuk voor stuk ten
val. Het graafschap Toulouse werd verslagen
Het Verdrag van Meaux (1229) maakte een
einde aan deze heilige oorlog, terwijl de inquisitie doorging met de jacht op de ketters,
die zich in de versterkte dorpen Minervois en
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Les Corbières verscholen. Het Kathaarse
avontuur, een onafhankelijkheidsconflict van
het zuiden tegen het koninkrijk Frankrijk,
werd afgesloten met de val van deze vestingsteden en de herinlijving van de Languedoc bij
het koninkrijk Frankrijk. De kastelen van het
Katharenland zijn een herinnering aan dit
epos. Peyrepertuse (de grootste), Aguilar, Termes, Puilaurens, Quéribus (de laatste vestingstad van de Katharen, die de wapens in 1255
neerlegden) en Puivert waren de indrukwekkendste vestingsteden. We nemen de overblijfselen van deze vestingen, van meer dan
700 meter hoog, zowel zwevend in de lucht
als verankerd op het land waar. Ze lijken wel
te balanceren op de hoge rotsachtige bergtoppen of uitstekende rotsen waaraan ze zich
vastklampen, terwijl hun gekanteelde walmuren dan weer van kracht getuigen. Vandaag
dompelt de kastelenroute van het Katharenland de bezoeker onder in de geschiedenis
van de “bons hommes” en talrijke monumentale forten. ◗
VVV-kantoor van Corbières Sauvages,
Cucugnan.
Tel : +33 (0)4 68 45 69 40.

De kastelen van het
Katharenland
in de Languedoc-Roussillon

◗

1 - Aguilar • 2 - Arques
3 - Carcassonne • 4 - Lastours
5 - Minerve • 6 - Puilaurens
7 - Puivert • 8 - Peyrepertuse
9 - Quéribus • 10 - Saissac
11 - Termes • 12 - Villerouge-Termenes
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NB : Deze kaart vermeldt de ruïnes van
de kastelen van het Katharenland.
Je kan ook andere Kathaarse gebouwen
(abdij van Saint-Papoul, van Villelongue, enz.)
in de regio bezoeken.
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PUILAURENS,
HET MELACHOLISCHE FORT
In een bocht van een ongerept keteldal duikt
de gekanteelde ommuring met vier quasi ongeschonden torens van het fort van Puilaurens
op, verscholen op 690 meter boven het dorp
Lapradelle, boven de vallei van le Boulzane.
Puilaurens, ean de grens van de departementen Aude en Pyrénées-Orientales (Oostelijke
Pyreneeën), was in de 10de eeuw eerst eigendom van de abdij van Saint-Michel de Cuxa.
In de 13de eeuw deed het kasteel dienst als
schuilplaats voor vele Katharen. Vervolgens
werd het koninklijk domein om de meest zuidelijke burcht van het koninkrijk Frankrijk te
worden en zo het hoofd te bieden aan het koninkrijk Aragon. Het fort werd versterkt in de
15de en de 16de eeuw maar de plaats raakte
aan lagerwal na de ondertekening van het Pyreneeën-verdrag in 1659, dat de grens wijzigde en afstand deed van de Revolutie. Maar
Puilaurens blijft de tijd en de elementen trotseren. Sinds 2012 is Puilaurens de eerste en
enige Kathaarse citadel die onder de aandacht
wordt gebracht.
Kasteel van Puilaurens, 11140 Lapradelle-Puilarens. Elke dag geopend in
de zomer tenzij bij stormweer. Opgelet :
reken op een 15-20 minuten om aan
de voet van het kasteel te geraken.
Tel. +33 (0)4 68 20 65 26.
www.pays-axat.org
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CIRCUIT AUDE IN DE CORBIERES

De benedictijnse abdij van Saint-Hilaire
ligt midden tussen Carcassonne en
Limoux, in de vallei van de Lauquet.
Gesticht aan het einde van de 8e eeuw,
gaat ze meer dan tien eeuwen terug in de
tijd. Het is trouwens rond deze abdij dat
later het stadje Saint-Hilaire opgericht
werd. De sarcofaag van Saint-Sernin
bevindt zich onder de beroemde gotische
kloostergang en is een van de
belangrijkste werken van de Meester van
Cabestany. Het is de toeristische
trekpleister van de site. De traditie wil dat
de AOC-wijn Blanquette de Limoux hier
voor het eerst geproduceerd werd.
In de 16e eeuw zouden de monniken een
mousserende wijn ontwikkeld hebben die,
zonder dat ze het wisten, later
internationale faam zou verwerven.
Tel. +33 (0)4 68 69 62 76
www.abbayedesainthilaire.
pagesperso-orange.fr
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Beeldhouwkunst
tijdens een wandeling
in Mayronnes

Dompel u onder in
de wilde natuur van
het Botanisch Huis

Even herbronnen in
de natuur bij de watervallen van Duilhac

Al meer dan 20 jaar laat het stadje
Mayronnes, gelegen in de Hautes
Corbières, u tijdens uw wandeltochten in
aanraking komen met kunst. Tijdens een
luchtige wandeling over 5km in de
schitterende natuur, kunt u namelijk
kennismaken met hedendaagse
beeldhouwkunst. De tentoonstelling
presenteert de hele zomer lang een
twintigtal werken aangevuld met creaties
die ter plekke ontworpen worden.
Mogelijkheid om te picknicken en de
artiesten te ontmoeten die op vaste uren
bij hun kunstwerken te vinden zijn! Vrij
bezoek.
Tel. +33 (0)4 68 43 12 37
www.sentiersculpturel.com

Bewonder meer dan 500 mediterrane
plantensoorten in de botanische tuin van
Durban-Corbières, gelegen op de weg
naar Albas. Maak kennis met de
geschiedenis van de streek op een
oppervlakte van meer dan 8000m² en
geniet van de zachte geuren van tijm en
rozemarijn.
Een tentoonstelling langs de toegangsweg
laat u kennismaken met de geheimen van
de plantenwereld…
Tel. +33 (0)4 68 45 81 71

Ten zuidwesten van het dorpje Duilhacsous-Peyrepertuse vindt u, in een unieke
omgeving, de oogverblindende
schoonheid van de Gorges du Verdouble
(Bergengten van Verdouble). Deze site
met watervallen en natuurlijke
waterbekkens is ontstaan doordat de
rivier zich een weg heeft gesneden in het
kalkstenen massief van Anayrac. Geniet
tussen de wijnstokken en de rozemarijn
van een mooie wandeling die eindigt met
een duik in het frisse water.

Cucugnan,
waar de bakker ook
molenaar is

De geheimen van
Rennes-le-Château*

Panoramisch
uitzicht over
de Corbières
De berg Saint-Victor is letterlijk en
figuurlijk een hoogtepunt van de
Corbières: De top van deze berg (415m),
met daarop een kluizenaarskapel, biedt u
een schitterend 360° panoramisch uitzicht
over de Corbières tot aan de Middellandse
Zee. Maar voor wat hoort wat! Maak u
klaar voor een kleine wandeling tot aan
de top. Terwijl u langs de wijngaarden
wandelt, ontdekt u de oude, vervallen
schapenstallen, gelegen in een unieke
omgeving. Oriëntatietafels staan ter
beschikking.

Roland Feuillas is de molenaar en bakker
van Cucugnan. Hij is in heel Frankrijk
bekend omwille van zijn bloem die hij
maakt op basis van oude tarwesoorten.
Om het hele productieproces onder
controle te houden, heeft de bakker de
oude molen, boven aan het dorp, terug in
gebruik genomen. De tarwesoorten die hij
in zijn bakkerij “Maîtres de Mon Moulin”
gebruikt, worden, zoals vroeger, gemalen
met een molensteen. Overigens,
verandering van spijs doet eten: De
bakker laat u daarom niet alleen de echte
smaak van brood herontdekken, dagelijks
laat hij jong en oud ook watertanden bij
de lekkerste brioches en andere koeken.
Tel. +33 (0)4 68 33 55 03
www.farinesdemeule.com
SUDDEFRANCE - 60 -

Nadat ze Rome geplunderd hadden en de
schat van Jeruzalem buit hadden
gemaakt, bouwden de Visigoten in 410
een versterkte burcht op de befaamde
uitkijkpost van Rennes-le-Château. Meer
nog dan voor zijn antieke verleden is
Rennes-le-Château gekend voor zijn
priester, Bérenger Saunière. Abbé Saunière
werd in 1885, na de restauratiewerken in
zijn kerk, plotseling ontzettend rijk.
Sindsdien zijn er talrijke theorieën
ontstaan om te weten te komen welke
schat de priester gevonden had!
Bezoek zeker het domein van pastoor
Saunière.
Tel. +33 (0)4 68 74 72 68
Label “Tourisme Sud de France.”
nl.destinationsuddefrance.com/wegen
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RESTAURANTS
La Batteuse*
Aan de voet van het kasteel van Peyrepertuse in
Duilhac, biedt deze familiale herberg u een
keuken op basis van streekproducten. In deze
oude gerestaureerde graanschuur kunt u bovendien ook lekker uitblazen op een schaduwrijk
terras en genieten van een schitterend uitzicht op
het kasteel. Op de kaart vindt u wijnen uit de
Corbières.
2, chemin de la Batteuse.
Duilhac-sous-Peyrepertuse.
Tel. +33 (0)4 68 45 04 96
www.la-batteuse.com

Tantine et Tonton*
Een leuk adresje om kennis te maken met echte
streekproducten. Gezellig en familiaal restaurant
waar bioproducten en streekproducten hoog in
het vaandel gedragen worden. U vindt er uitgewerkte gerechten, aangepast aan de seizoenen,
op een moderne en verfijnde kaart. Kortom, een
creatieve keuken met verzorgde gerechten. Bovendien betaalt u zeker niet te veel.
29, avenue Fabre-Eglantine, Limoux.
Tel. +33 (0)4 68 31 21 95

Auberge du Vieux Puits
Gilles Goujon is een van de 25 driesterrenchefs in
Frankrijk. In zijn Auberge du Vieux Puits presteert
hij op topniveau. Het gastronomische restaurant
werd onlangs bekroond met een 32e plaats op de
lijst met de beste restaurants ter wereld. “U moet
er minstens een keer in uw leven gegeten
hebben”. Een verplichte tussenstop dus! In dit
restaurant is het product de ster van de keuken
en de chef leeft op het ritme van de seizoenen.
5, avenue Saint-Victor, Fontjoncouse.
Tel. +33 (0)4 68 44 07 37
www.aubergeduvieuxpuits.fr

WIJNTOERISME
Cave Sieur d’Arques*
(Wijnkelder Heer van
Arques)
De wijnkelder Sieur d’Arques werd in 1946
opgericht omdat verschillende wijnbouwers hun
kennis wilde samenbrengen. Overigens, de eerste
mousserende wijn ter wereld, de “Blanquette de
Limoux” zou volgens de traditie door de
monniken in 1531 op deze grond ontwikkeld zijn.
De wijnbouwers van Limoux verenigen traditie
met de moderne tijd en ze creëren hierdoor
uitzonderlijke wijnen. U kunt de site zonder gids
(gratis) of met gids (fles wijn aangeboden aan het
einde van het bezoek) bezoeken. In beide
gevallen kunt u deelnemen aan een proeverij met
uitleg over de wijnen.
Avenue du Mauzac, Limoux.
Tel. +33 (0)4 68 74 63 00
www.sieurdarques.com

*Label “Tourisme Sud de France”.
SUDDEFRANCE - 61 -
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DESTINATION STREEK MONT AIGOUAL

•
TE BEKIJKEN

MONT
AIGOUAL

L’ABIME DE BRAMABIAU*
In de gemeente Camprieu is de Abîme de Bramabiau en mooie waterval waar het water van de
rivier de Bonheur, die ontspringt aan de voet de
van de Mont Aigoual, opborrelt na een traject
van meer dan 700 m in de rots. Het water van de
rivier komt vrij uit de berg door op te borrelen
via een hoge en smalle spleet, om dan in een
rotskrater te vallen die de 'Alkoof' genoemd
wordt. Het is mogelijk binnen te gaan in de barst
die te wijten is aan ondergrondse erosie en in de
ondergrondse gangen boven de rivier. Op deze
plek werden sporen van dinosaurussen gevonden.
Tel. +33 (0)4 67 82 60 78

HET WEERSTATION VAN DE MONT AIGOUAL.

◗

TE BEKIJKEN/TRANSHUMANCE
OP DE BERG

*Label “Tourisme Sud de France”.

Mont Aigoual

(regenberg),de topvan
deCevennen
De Mont Lozère en de Mont Aigoual behoren
tot de laatste plaatsen waar in de lente de
transhumance op traditionele wijze plaatsvindt door de veepaden te gebruiken. Dit zijn
weggetjes die gebruikt worden door de herders en kuddes om de bergweides te bereiken.
Sommige van deze weggetjes, gekenmerkt
door stenen muurtjes, volgen voormalige Romeinse wegen en andere werden omgevormd
tot wandelpaden (de GR 60 op het Grote Veepad van de Languedoc naar Mont Lozère, of
de GR 6 op een veepad dat van Pont-d'Hérault
naar Espérou en Meyrueis gaat). Het zijn verbindingswegen tussen de valleien en de vlakten die schapen- en runderkuddes verlaten in
de lente (meestal eind mei) en de hoogvlakten
waar ze heengebracht worden. Slechts enkele
kuddes maken deze lange reis nog elk jaar
(soms meer dan een week durend) en de
transhumancedagen blijven net als voorheen
de gelegenheid voor bergweidefeesten met
optochten met voor de gelegenheid opgedirkte kuddes, bedrevenheids- en scheerdemonstraties. U kunt er ook de herdershonden
aan het werk zien.
Fête de la Transhumance (Feest van de
Veetrek) in het bergdorp l’Espérou (departement Gard) op 14 juni 2015.
Tel. +33 (0)4 66 54 29 65

Op slechts 70 km van de zee,
is het massief van de Mont
Aigoual in het hartje van
de Cevennen tegelijkertijd
de geografische grens en
het sterke symbool van
de Cevense regio.

D

e Mont Aigoual, het 'dak van
de Cevennen' en een belangrijke plek in de geschiedenis
van de camisards en de verzetsmannen die zich uitstrekt
over het noorden van de Hérailt, de Gard en de Lozère, is 1567 m hoog.
Helemaal bovenaan is het uitzicht op de
keten van de Cevennen adembenemend: bij
helder weer kunt u de Middellandse Zee zien
en de Mont Lozère in het noorden, les monts
du Cantal en de Pyreneeën in het westen, de
Mont Ventoux in het oosten en soms zelfs
een stukje van de Alpen. De Mont Aigoual,
die de wolken lijkt aan te trekken, kent een
hard klimaat, aangezien de wind er soms
snelheden haalt tot 250 km/u en regen, mist
SUDDEFRANCE - 62 -

en sneeuw er vaak voorkomen aan de top.
Het mooiste uitzicht vanop dit massief heeft
u trouwens in de winter en in de lente omdat
de nevel de neiging heeft het zicht te hinderen in de maanden juli en augustus, tenzij u
zich voor zonsopgang op de top bevindt.
Op deze top werd overigens in 1894 de meteotrologische observatiepost van de Mont
Aigoual opgericht, naar het originele model
van een burcht, om bestand te zijn tegen de
grillen van het klimaat en deze te observeren
om de snelheid en de richting van de winden
die de 'Cevense regens' met zich meebrengen te registeren. Dit zijn stortbuien die kunnen neerkomen op de Gard en de Hérault.
Vandaag is dit de laatste nog bewoonde
Franse bergobservatiepost. Het hele jaar door
lossen weerkundigen elkaar af om de temperatuur op te meten. Sinds 1985 is de observatiepost geopend voor het publiek: 500 m²
tentoonstellingsruimte brengen deze plek tot
leven en laten u kennis maken met het bijzondere klimaat van de regenberg en de activiteiten van Météo France. ◗
Tel. +33 (0)4 67 82 60 01.
www.aigoual.asso.fr
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DESTINATION STREEK SAINT-GILLES / BEAUCAIRE

◗

Prestigieusverleden

van Saint-Gilles

Saint-Gilles,een doorgangsstad
tijdens de middeleeuwen,is een
rustige stad met een rijk archeologisch erfgoed en tradities die
typisch zijn voor de Camargue.

S

aint-Gilles, een bedevaartsdorpje,
heeft zich in de middeleeuwen
ontwikkeld rond de gelijknamige
heilige en de abdij waarin zijn graftombe naar verluid ondergebracht
is. Het was destijds een grote haven van Zuid-Frankrijk en een strategisch punt,
zowel voor het transport van de kruisvaarders
en de bedevaartsgangers naar Rome en de
gewijde grond, als voor de handel met het
oosten. De heilige heeft ingeboet aan bekendheid, maar het stadje blijft ook vandaag
nog een pleisterplaats op de weg naar Santiago de Compostella. De abdijkerk heeft aan
haar prestigieuze verleden een geweldige gevel overgehouden met drie portalen die gescheiden worden door volledig gebeeldhouwde kolommen, waarvan de plaatsing
gebaseerd is op de triomfbogen van het antieke Rome.
Dit juweeltje van de romaanse kunst aan de
benedenloop van de Rhône bevat passages
uit het evangelie of de Bijbel en is een samensmelting van de stijlen van de verschillende beeldhouwers die in de XIIe eeuw meegeholpen hebben aan de versiering. De

abdijkerk werd gedeeltelijk vernietigd tijdens
de godsdienstoorlogen en werd opnieuw opgebouwd in de 17dee eeuw, maar haar tombes, ligbeelden en standbeelden zijn bewaard
gebleven.
In het stadje zijn er nog andere overblijfselen
van het rijke middeleeuwse verleden, waaronder verschillende romaanse huizen. Het bekendste van de Languedoc, het zogenaamde
'Maison Romane', huisvest achter zijn fantastische gevel in gehouwen stenen met grote
deuren voorzien van bovendorpels, enkele
zalen van het museum dat gewijd is aan de
regionale archeologie en etnologie. Saint-Gilles is ook beroemd om zijn karakter dat typisch is voor de Camargue en zichtbaar is tijdens de talrijke stierenfeesten in de zomer.
De 'courses camarguaises' in de arena's en
het loslaten van stieren in de straten zijn onmisbaar om het kloppend hart van de stad te
voelen. Dit is het geval tijdens het feest van
de perzik en de abrikoos eind juni en tijdens
het feest van Saint-Gilles begin september.
Maak ook een kleine wandeling langs de haven die zijn commerciële roeping laten varen
heeft en nu jachtboten ontvangt. Misschien
krijgt u wel zin om de Camargue op originele
wijze te ontdekken via het Rhône-kanaal in
Sète. Met de boot kunt u zelfs in Beaucaire,
een andere belangrijke plaats van het riviertoerisme, geraken. ◗
www.tourisme.saint-gilles.fr
Musée de la Maison Romane.
Tel. +33 (0)4 66 87 40 42.
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•
BEAUCAIRE, EEN STAD
VOL KUNST
EN GESCHIEDENIS
Beaucaire heeft een deel van zijn rijke
verleden te danken aan de Rhône die de
stad doorkruist. De stad, aan de rivier en
de Via Domitia, genoot de voorkeur van
de koning Lodewijk XI om er een jaarbeurs te houden. Gedurende een week
breidt de Foire de la Madeleine progressief haar invloed uit over alle mensen
rond de Middellandse Zee en zelfs over
heel Europa en draagt ze bij tot de ontwikkeling van de stad die ondertussen
100.000 inwoners telt ipv. 8.000! Rond
de place de la République, afgezet met
huizen met bogen, zijn de bijzonder
mooie herenhuizen getuige van het
hoogtepunt van het feest. Dat geldt ook
voor de omvang van de kerk NotreDame-des-Pommiers, een ongelooflijk
groot gebouw met een kromlijnige
gevel. Het kasteel van Beaucaire behoudt nog mooie restanten, zoals de
veelhoekige toren, de ronde toren en de
stadsmuren die uitsteken boven de stad.
Beaucaire draagt het label 'Ville d’Art et
d’Histoire' en heeft een aantrekkelijk erfgoed, maar zijn straten en straatjes vallen ook in de smaak bij ambachtslui,
pottenbakkers, borduurwerkers, lederwarenverkopers, mandenmakers en glasbewerkers die het stadje nog meer charme
bezorgen. Langs het kanaal Lamour beschikt Beaucaire over een kleine jachthaven met aansluiting op de Rhône. De
abdij van Saint-Roman, op een steenworp afstand, kunt u ontdekken tijdens
een wandeling door de garrigue. Een
plaats die u gezien moet hebben! Dit
voormalige klooster, in de vorm van een
holwoning, is uniek in Europa: het ligt
tussen kalkrotsen en werd vanaf de 5de
eeuw gedurende bijna 1000 jaar door
monniken bewoond.
www.ot-beaucaire.fr
www.abbaye-saint-roman.com

SAINT-GILLES
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CIRCUIT HÉRAULT VAN HET MEER VAN SALGOU NAAR DE HAUT-LANGUEDOC

De okerkleurige
wereld van het meer
van Salagou

De Voie Verte (Groene Route) van de
Haut-Languedoc loopt voor een deel langs
een oude spoorlijn en werd onlangs
voltooid. Tussen Bédarieux en Saint-Ponsde-Thomières kunt u, op aangelegde
paden, genieten van een schitterend
parcours van bijna 70km. Laat de auto,
motor of brommer links liggen en ontdek
het schitterende landschap te voet, te
paard of te fiets. De Voie Verte loopt
dwars door het Regionaal Natuurpark van
de Haut-Languedoc en ze laat u alle
uithoeken van deze streek ontdekken. U
doorkruist de valleien van de Thoré, de
Jaur en de Orb.
www.voiesvertes-hautlanguedoc.fr

De tijd staat even
stil in Saint-Gervaissur-Mare

In dit oude middeleeuwse stadje zijn de
authentieke beroepen en bouwwerken
nog springlevend (vooral tijdens het Feest
van de Oude Beroepen op zondag 5 juli
2015). Het Maison Cévenole des Arts et
Traditions Populaires (Huis in de Cevennen
voor Populaire Kunsten en Tradities) is
zowel een toerismekantoor als een
interpretatiecentrum voor het
patrimonium en het beschikt over een
verzameling artisanale en alledaagse
voorwerpen. Panelen en diaporama’s
geven uitleg bij de typische authentieke
beroepen uit de vallei van de Marette en
tonen u het schitterende castrum van
Neyran dat elke donderdag in juli en
augustus geopend is voor het publiek.
12, rue du Pont, Saint-Gervaissur-Mare. Tel. +33 (0)4 67 23 68 88
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Het meer van Salagou is ontstaan uit een
stuwdam en is een waar paradijs voor
wandelaars en mountainbikers die de
oevers over een afstand van 28km kunnen
volgen. Watersportliefhebbers, vissers en
zwemmers die een verfrissende duik
willen nemen, komen zeker ook aan hun
trekken. De site van het meer van Salagou
en het keteldal van Mourèze (kalkstenen
rotsen van 160 miljoen jaar oud) dragen
het label “Grand Site de France” omwille
van de schoonheid van het landschap.
Tel. +33 (04) 67 96 23 86
www.clermontais-tourisme.fr

MONTPELLIER
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r
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CIRCUIT 24 UUR
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De lichtjes van de
mijn in Bousquetd’Orb
In een mooie ruimte toont de permanente
tentoonstelling “Les Lumières de mine”
een collectie van 200 mijnlampen en
voorwerpen uit de privécollectie van
Philippe Estang. Begeleidende panelen,
teksten en foto’s vertellen u het verhaal
van het steenkoolbekken van Hérault,
beter bekend als het “Steenkoolbekken
van Graissessac”.
2, chemin de Saint-Martin,
34260 Le Bousquet-d’Orb
Tel : +33 (0)4 67 95 01 07
www.montsdorb.com/

De renaissance
van de klokken in
Hérépian

Het Museum van de Klok en het
Klokkenspel werd in 1998 geopend
dankzij de giften van de familie Granier.
De familie bezat overigens zelf een
klokkensmederij in de gemeente van 1600
tot 1994. Het museum is meer dan
1000m² groot en bevat een unieke
collectie gewijd aan de klokkenkunst in al
haar vormen. Het museum werd onlangs
met vernieuwde ambitie opnieuw
geopend. De zalen van het museum laten
u kennismaken met het productieproces
en het gebruik van het klokkenspel maar
u wordt ook ondergedompeld in de
wereld van koebellen en schelringen en
ook de symboliek en muzikaliteit van de
klokken zal voor u geen geheimen meer
SUDDEFRANCE - 64 -

kennen. U vindt er ook een boeiende
tentoonstelling over de
productietechnieken en het gebruik van
kerkklokken. Laten we uiteraard niet
vergeten dat er ook een Allée de la
Quadriphonie (Zaal met een
quadrafonisch geluidssysteem) in het
museum te vinden is. Dit gedeelte zal bij
uw kinderen zeker in de smaak vallen. Een
museum waar men kan zien, aanraken en
ontdekken.
Museum van de Klok en het
Klokkenspel Avenue de la gare,
Hérépian.
Tel. +33 (0)4 67 95 39 95
www.mairieherepian.fr

Op de Duivelsbrug
in Olargues
Olargues, gelegen aan de oevers van de
Jaur en dicht bij het massief van CarouxEspinouse, is opgenomen in de lijst van de
mooiste Franse stadjes. De funderingen
van een castrum uit de 12e eeuw vormen
het centrum van het stadje en de
klokkentoren torent met trots boven
Olargues uit. Via de Pont du Diable –
romaanse brug opgetrokken uit marmer –
kunt u de geplaveide steegjes beklimmen.
U bevindt zich als het ware enkele
eeuwen terug in de tijd toen dit
vestingstadje de sleutel was tot de
toegang van de vallei.
Tel. +33 (0)4 67 97 71 26
www.olargues.org
nl.destinationsuddefrance.com/wegen
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HÉRAULT
IN DE OMGEVING
PATRIMONIUM
Mediterrane tuin*

In het charmante dorpje Roquebrun, vindt u een
collectie mediterrane planten en mimosa’s langs
een botanisch pad met 4000 planten van 400 verschillende soorten.
Tél. 00 33 (0)4 67 89 55 29
www.jardin mediterraneen.fr

OVERNACHTEN
Domaine de Rodié
Dompel uzelf onder in de koloniale sfeer van dit
herenhuis uit het begin van de 20e eeuw waar
zowel Einstein als Pierre en Marie Curie over de
vloer zouden zijn gekomen. Sinds enkele jaren is
dit herenhuis in Colombières-sur-Orb ingericht als
gastenhuis. Een oase van rust met vier grote en
mooi ingerichte kamers. Bovendien kunt u ook
een duikje nemen in het zwembad en ligt er een
kleine rivier op wandelafstand. Een oase van rust
waar u stijlvol kunt ontspannen.
Tél. 00 33 (0)6 01 28 11 15
ou 00 33 (0)4 96 69 09 68 - domainederodie.com

Les Terrasses du Caroux
In het gehucht Le Verdier Haut, gelegen in Monsla-Trivalle, vinden we dit typische gastenhuis met
drie eenvoudige en comfortabele kamers. U kunt
er genieten van een fantastisch uitzicht over de
bergengten van Héric.
Tél. 00 33 (0)4 67 97 50 68
www.lesterrassesducaroux.fr

LOKALE PRODUCTEN
Cabrol
Al meer dan 100 jaar is de familie Cabrol uit La
Salvetat een echte referentie om kennis te maken
met de overheerlijke charcuterie van de Haut
Languedoc. Hammetjes, patés, orgaanvlees, worsten, hesp… de producten van de familie Cabrol
moet u gewoon geproefd hebben. Te koop via internet of in de twee winkels in het dorp.
Tél. 00 33 (0)4 67 97 61 97
www.cabrol-la-salvetat.com

GASTRONOMIE
Auberge de Combes*
In het bergdorpje Combes vindt u de Auberge de
Combes. Deze herberg heeft een vermelding in de
BIB Gourmand en wordt al 20 jaar uitgebaat door
de familie Bonnano. Hier worden streekproducten
op een creatieve manier verwerkt en u kunt er genieten van een rijkelijke maaltijd. De Specialiteit:
Half gebakken en gerookte eendenlever, gesmoord op houtskool uit Carignan.
Tél. 00 33 (0)4 67 95 66 55
www.aubergedecombes.fr

L’Ortensia
Ontdek in Saint-Gervais-sur-Mare dit gastronomische adresje, in een oud herenhuis, omgeven door
een eeuwenoud park. In een modern decor, ingericht met eerbied voor de omgeving, toont Eric
Balan, gekneed door de chefs Marc Veyrat en
Alain Ducasse, u zijn talent.
Tél. 00 33 (0)4 67 97 69 88
www.restaurant-ortensia.com
SUDDEFRANCE - 65 -

*Label “Tourisme Sud de France”.
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CIRCUIT LOZÈRE VAN DE CANOURGUE TOT VILLEFORT
De reusachtige
druipsteengrot
L’Aven Armand*

Op ontdekking in
het kleine Venetië
van de Lozère
La Canourgue is een gemeente met
Venetiaanse accenten dat u zowel
begeleid als onbegeleid kunt bezoeken.
Maak kennis met zijn romaanse kerk, de
Place au Blé, de vakwerkhuizen en zijn
fontein. U vindt er ook een oude molen uit
de 15e eeuw, de enige overgebleven
molen van de 25 die vroeger langs de
Urugne stonden. Kunstliefhebbers kunnen
hun hart ophalen in de kunstgalerij Les
Arts en Lozère waar schilderijen, gravures,
beeldhouwwerken en lithografieën
tentoon worden gesteld. Tot slot vindt u
vlak bij dit kleine middeleeuwse dorpje de
Saint-Frezardkapel die ingeschreven staat
op de lijst met Historische Monumenten.
Tel. +33 (0)4 66 32 83 67
www.la-canourgue.com

Gallo-Romeinse
voetsporen
in Lanuéjols
De gemeente Lanuéjols is het voorbeeld
bij uitstek van het antieke verleden van
Lozère. Het mausoleum van Lanuéjols is
een Gallo-Romeins grafmonument uit de
2e eeuw na Christus en de tombe staat
ingeschreven op de lijst met Historische
Monumenten. Het monument verwijst
naar de harde bezetting tijdens het GalloRomeinse tijdperk en werd opgericht ter
herinnering aan 2 verdwenen zonen van
een rijke familie: de Pomponii. Het
bouwwerk, gelegen op een verhoging,
bestaat uit een rouwkapel die men kan
betreden via een portaal met zuilen. De
site is opengesteld voor het publiek.
Tel. +33 (0)4 66 48 00 82
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Op ontdekking
naar de funderingen
van het kasteel
van Saint-Juliendu-Tournel

Het kasteel van Saint-Julien-du-Tournel
ligt meer dan 100m boven de weg. Vanop
een rotsachtige bergtop torent het kasteel
uit boven de vallei van de Lot. Vandaag de
dag ziet u enkel nog de ruïnes van dit
oude fort uit de 13e eeuw. Vroeger
woonden hier de barons van Tournel,
vazallen van het graafbisdom van Mende.
Vrije toegang te voet via de
ontdekkingspaden.
Tel. +33 (0)4 66 47 64 83

Betoverend landschap in de bergengten van Chassezac
De bergengten van Chassezac vormen als
het ware een natuurlijke muur tussen het
Centraal Massief en de Cevennen. De
aanwezige kliffen overbruggen een
hoogteverschil van maar liefst 400 meter.
Vanuit het vestingdorpje La Garde Guérin
kunt u, via een ingericht platform, het
adembenemende uitzicht bewonderen. De
bergengten van Chassezac bieden
overigens voor ieder wat wils:
mountainbike, klimmen of canyoning.
Geniet van adembenemende wandelingen
langs meer dan 30km afgebakende
wegen. Goede wandelschoenen zijn
noodzakelijk.
Prévenchères. Tel. +33 (0)4 66 46 01 58

Even herbronnen
in de natuur bij het
meer van Villefort
SUDDEFRANCE - 66 -
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De grot werd in 1927 opengesteld voor
het publiek, 30 jaar nadat ze ontdekt
werd door de beroemde Franse
speleoloog Louis Armand. Ze ligt op 970m
hoogte en is eigenlijk een natuurlijke put
van de Causse Méjean (kalkplateau van
Méjean). U daalt af tot een diepte van
100m onder de grond waar u beloond
wordt met 400 stalagmieten die door de
natuur gedurende miljoenen jaren
gevormd zijn. De site, gelegen in het
dorpje Hures-la-Parade, is bereikbaar met
een kabeltrein die u tot aan het eerste
platform brengt. De rest van de tocht zet u
te voet verder in een decor waar licht,
beeld en geluid, de grens tussen fictie en
realiteit doen verwateren.
Tel. +33 (0)4 66 45 61 31
www.aven-armand.com
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Saint-Germainde-Calberte

Saint-Andréde-Valborgne

Het grote bergmeer van Villefort, erkend
als grand lac intérieur de montagne, biedt
u de mogelijkheid om talrijke
wateractiviteiten te beoefenen of om
lekker te ontspannen aan het ingerichte
strand. Het meer is ontzettend rijk aan
zalm en vanuit een bootje kunt u, in het
gezelschap van een professional, zelf uw
hengel uitgooien. De bedding van het
meer van Villefort werd in 1964 gevuld
met water en bedekte volledig de
toenmalige vallei van Bayard. Het
waterniveau varieert vaak omdat het meer
gebruikt wordt voor de productie van
elektriciteit. Als het water erg laag staat,
kunt u zelfs enkele funderingen van de
oude vallei waarnemen.
Tel. +33 (0)4 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com

Op ontdekking in
La Garde-Guérin
Sinds 1992 staat het vestingdorpje La
Garde-Guérin op de lijst met de mooiste
dorpjes van Frankrijk. Het dorpje wordt
doorkruist door de Regordaneroute die
vroeger gebruikt werd als handels- en
verbindingsweg. Bovendien maakten ook
pelgrims gebruik van de route. U kunt La
Garde-Guérin bezoeken onder begeleiding
van een gids die u onderdompelt in de
geschiedenis van het stadje. Bezoek zeker
ook de romaanse kerk uit de 12e eeuw,
erkend als Historisch Monument. Er valt
het hele jaar door iets te beleven:
ambachtelijke markt, feest van het brood,
concerten…
Tel. +33 (0)4 66 46 87 30
www.villefort-cevennes.com
*Label “Tourisme Sud de France”.
nl.destinationsuddefrance.com/wegen
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LOZÈRE
IN DE OMGEVING
ONTDEKKEN
Melktussendoortje uit
de boerderij
Kom even tot rust bij Le Mazet, een zuivelbedrijf
gelegen in Lachamp, in het hart van het voormalige Gévaudan. Op het programma staan: Bezoek
aan de site en ontmoeting met de dieren van de
boerderij vooraleer u zelf kunt proeven van een
tussendoortje op basis van de geproduceerde zuivelproducten: huisbereid brood, witte kaas, jam,
hüttenkäse, melk of nog meer kaas. U kunt ter
plaatse boerderijproducten kopen. Na reservatie
Tel. +33 (0)6 73 87 55 40

OVERNACHTEN
Domaine de Carrières
Het Domaine de Carrières is een charmant gastenverblijf, gelegen in Marvejols, tussen Aubrac,
Margeride en de bergengten van de Tarn. Het huis
dateert uit de 19e eeuw en werd opnieuw ingericht en aangekleed in een moderne stijl. Neem
gerust een duikje in het grote zwembad, in het
hart van een park vol bomen.
Tel. +33 (0)4 66 32 47 05
www.domainedecarriere.com

Le Château
d’Orfeuillette*
Het kasteel van Orfeuillette is een gebouw vol
charme uit de 19e eeuw, gelegen in de gemeente
Albaret-Sainte-Marie. Het is volledig gerenoveerd
en ingericht als hotel-restaurant. Het gebouw ligt
op een domein van 12ha en is verfijnd ingericht
in een klassevolle, glamoureuze stijl. U verblijft er
in luxueuze kamers waar het authentieke karakter perfect gecombineerd wordt met moderne accenten. Indien u dat wenst, kunt u zelfs een
aantal stukken van het meubilair kopen. In het
restaurant kunt u genieten van een keuken op
topniveau waarin gewerkt wordt met lokale seizoensproducten.
Lieu-dit La Garde - Tel. +33 (0)4 66 42 65 65
www.hotels-brunel.com

GASTRONOMIE
Auberge de Langlade*
In deze voormalige smederij, met zijn schitterende balken en stenen muren, laat de chef u kennismaken met een verfijnde keuken op basis van
verse streekproducten. U bevindt zich in een
mooie omgeving, in het hart van de Valdonnezvallei, in het dorpje Brenoux. Het restaurant
beschikt over een aangenaam terras in de schaduw van een honderdjarige plataan. Seizoensproducten krijgen hier de absolute voorkeur.
Brenoux - Tel. +33 (0)4 66 48 33 68
www.auberge-de-langlade.com

Hôtel de la Poste*
In deze oude gerenoveerde schuur, laat de chef u
kennismaken met de echte klassiekers van de
Margeridestreek. Een oase van rust, ver weg van
de stedelijke drukte, in de gemeente Châteauneuf-de-Randon.
L’Habitarelle - Tel. +33 (0)4 66 47 90 05
www.hoteldelaposte48.com
*Label “Tourisme Sud de France”.
SUDDEFRANCE - 67 -
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LANDELIJKE PICKNICK AAN DE OEVERS VAN HET CANAL DU MIDI.
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LEVENSKUNST

De Languedoc-Roussillon is een regio vol
contrasten, die is opgebouwd uit een mozaïek
van gebieden. Van de bergen tot de zee, van
de hoge bergkantons tot de Middellandse Zee
en van de kleine Camargue tot de Côte
Vermeille vindt u tal van specialiteiten die
samen een zonovergoten en geraffineerde
keuken vormen. We kennen natuurlijk de
picholine-olijven, de cassoulet (bonenschotel)
van Castelnaudary en Carcassonne, de
ansjovis van Collioure, de oesters uit het Meer
van Leucate en van Thau, de brandade
(kabeljauwpuree) van Nîmes, de sepia, de
zachte ui uit de Cevennen en de kleine
pasteitjes van Pézenas, maar het
smakenpalet is hiermee bij lange na nog niet
compleet. Er is een breed scala aan producten
die de eer verdedigen van het gebied dat
bekend staat om zijn heerlijke gerechten,
waarbij de wijntraditie van de LanguedocRoussillon - het grootste wijngebied op aarde,
waar enkele van ´s werelds beste wijnen
geproduceerd worden - hier een waar
wijnparadijs gecreëerd hebben!

ZUID-FRANSE WIJNEN

74/77

GASTRONOMIE

78/79

TOPGASTRONOMIE

80/81

PORTFOLIO
LEVENSSTIJL

SUDDEFRANCE - 69 -

Voor meer informatie scant u de QR-code
met uw smartphone of gaat u direct naar:
nl.destinationsuddefrance.com/levenswijze
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LEVENSKUNST ZUID-FRANSE WIJNEN

Degrootste
wijngaard terwereld
Dankzij het zeer gunstige klimaat en zijn rijke en gevarieerde bodem, heeft de Languedoc-Roussillon zich ontwikkeld als een wijnstreek van wereldniveau. Het is dan ook de grootste en de oudste
wijnstreek ter wereld met een oppervlakte van meer dan 220.000ha.

A

ls we het spreekwoord In vino
veritas (De waarheid zit in de
wijn) mogen geloven, is de
Languedoc-Roussillon het uitverkoren land! Het is overigens
in deze streek dat de wijnbouw tot bloei
kwam. Nadat de Grieken, rond 600 v.C., de
wijnstokken hadden geïmporteerd in het
zuiden van Gallië ontwikkelde de wijnbouw
zich rond de Via Domitia.
Die Romeinse weg verbond Narbonne met
Italië en liep dwars door de LanguedocRoussillon. Gedurende 2000 jaar werden de
wijngaarden verder uitgebouwd zodat de
wijnbouw de motor van de economie in de
streek werd.
Aan het einde van de 19e eeuw is de Languedoc en een deel van de Roussillon volledig
bedekt met wijnstokken.

Een echte referentie voor biowijn

Aan het einde van de jaren 70 wil de Languedoc-Roussillon het beroep van de wijnbouwer opnieuw heruitvinden om op die
manier de rijkdom van de streek volledig te
benutten. In 1985, vandaag precies 30 jaar
geleden, kregen de wijnen van de hellingen
van de Languedoc, samen met de wijnen
van Minervois en Corbières het AOC-keurmerk (Appellation d’origine contrôlée, Ge-

controleerde Oorsprongsbenaming). Ze
volgden hiermee het voorbeeld van de gebieden Fitou en Côtes du Roussillon.
Het aanbod aan kwaliteitsvolle AOC-wijnen
is bijzonder gevarieerd in dit gebied waar
zachte, natuurlijke wijnen (muskaatwijnen
van Lunel, Mireval, Frontignan, Saint-Jeande-Minervois, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls
Grand Cru en Maury) en schuimwijnen (La
Blanquette en le Crémant de Limux) worden
geproduceerd. De keuze tussen rode wijn,
witte wijn en roséwijn is haast onbeperkt In
die mate zelfs dat geen enkel andere gebied
kan genieten van een gelijkaardige diversiteit. In de streek worden bovendien meer
dan dertig druivensoorten verbouwd.
Gedurende enkele decennia hebben de
wijnbouwers en oenologen zichzelf in vraag
gesteld om zo de topkwaliteit van de wijnen
te blijven garanderen. Ze hebben nieuwe
concepten uitgewerkt en een beetje geëxperimenteerd met eerbied voor de traditie.
Vooral het produceren van wijn op basis van
biologische landbouw kreeg een duwtje in
de rug. Vandaag de dag wordt al 20.500ha,
ofwel bijna 10% van het hele gebied, gebruikt voor het produceren van biowijn. De
Languedoc-Roussillon is dan ook de referentie in Frankrijk wat betreft biowijn en ze
staat op dat vlak al veel verder dan andere
streken.
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Een brede waaier aan aroma’s

De zongerijpte wijnen van de LanguedocRoussillon zorgen ervoor dat de streek de referentie is voor bijzonder gevarieerde,
subtiele en royale wijnen. Het smakenpallet
is enorm en brengt u via de wijnen van SaintChinian, waarvan de wijnstokken geplant
worden op een bodem van schist, en de kiezelachtige bodem van de Côtes du Roussillon
en de Côtes du Languedoc, naar de Corbières waar kruidige rode wijnen geproduceerd
worden in de dorpjes Lézignan, Boutenac of
Lagrasse!
Het wijngebied omvat een oppervlakte van
meer dan 200.000ha waarvan 70.000 het
AOC-keurmerk dragen. De LanguedocRoussillon blijft het grootste, ononderbroken wijngebied ter wereld met vele wijnen
die het BGA-keurmerk dragen. Er worden
meer dan dertig verschillende druivensoorten gekweekt waardoor er ontzettend veel
variëteiten beschikbaar zijn (de Cabardès,
de Collioure, de Crémant de Limoux, de
Fitou, de Muscat de Frontignan en uiteraard
ook de Languedoc). Sinds 2007 werd de
herkomstbenaming “AOC Languedoc” in
het leven geroepen om zo de consument
beter te informeren. Onder deze noemer
vallen de AOC-wijnen die geproduceerd
worden tussen de Spaanse grens en het departement Gard.
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Het wijntoerisme,
een levenskunst
Als erfgenamen van een grondgebied waar geen
maat op staat, hebben de wijnbouwers van de
Languedoc-Roussillon goed begrepen hoe belangrijk het is om anderen kennis te laten maken met
hun vak en hun producten. Aangezien één toerist
op drie spontaan de wijn en de gastronomie vermeldt als motivatie voor de keuze voor een verblijf,
is het logisch deze zo bijzondere levenskunst te
delen. Vanaf april wordt de streek het paradijs voor
de liefhebbers van wijntoerisme, met tal van evenementen rond gastronomie en wijn. Voorbeelden
hiervan zijn degustaties op een unieke plek of
wijn- en smulwandelingen met haltes verdeeld
over een vooraf bepaald traject. De hele zomer
lang zijn er evenementen. Er vallen talrijke unieke
en gezellige momenten te beleven.

◗
De felst begeerde rosés
Paradox uit de geschiedenis: de rosé is nog maar enkele jaren in de mode, maar is
nochtans de ... oudste van de drie kleuren wijn! Tot in de XVIIe eeuw waren de wijnen
vervaardigd sinds de oudheid wijnen die niet in de gistkuip werden gerijpt en dus een
heldere kleur hadden. De term 'claret' werd zelfs in het leven geroepen om wijn in het
algemeen aan te duiden. De roséwijn werd in de XIXe eeuw onderdrukt door de rode
wijn, maar deed opnieuw zijn intrede naarmate de vooroordelen en geringschattingen
afnamen.
Hoewel roséwijn (voornamelijk de cinsault, de syrah en de grenache in de regio)
afkomstig is van dezelfde wijnstokvariëteiten als rode wijn, is het uiteraard geen
mengsel van witte en rode wijn, maar wel het resultaat van een andere
maceratietechniek. De roséwijnen van de Languedoc-Roussillon bieden een rijk
aromatisch palet van rode vruchten (framboos, aardbei) gekruid met een fruitig of
mineraal bloemenboeket. Ze zijn fris en sensueel en lenen zich uitstekend om met
vrienden te drinken. De IGP-wijnen van de pays d’Oc in Corbières, de Faugères of de Pic
Saint-Loup vertegenwoordigen al bijna 18% van de wijnproductie van de regio. Ze zijn
elegant en vrouwelijk en vormen een heerlijk zonnestraaltje op je tong.

Bovendien vindt ook het label “Sud de
France” gretig aftrek in de streek. Dat label
biedt wijnliefhebbers een aanbod dat symbool staat voor de identiteit en het moderne
karakter van het Zuiden, met respect voor

◗

TE WETEN /
CLUB WIJNTOERISME
Voor de liefhebbers van wijntoerisme is de Languedoc-Roussillon een streek die u moet ontdekken en die u kan blijven herontdekken! Er
zijn namelijk te veel uitgestippelde routes voor
één verblijf. De afdelingen Toerisme en Wijnen
uit Zuid-Frankrijk van France Développement
hebben in 2013 de 'Club Oenotourisme Sud de
France' (Club voor wijntoerisme in het zuiden
van Frankrijk) opgericht om de opmerkelijke domeinen, de kelders, de verblijfplaatsen die betrokken zijn bij de wijnbouw en de
reisbegeleiders bijeen te brengen, zodat er nog
betere aanbiedingen voorgesteld kunnen worden aan de bezoekers.
www.destinationsuddefrance.com/cluboenotourisme

de erg gewaardeerde mediterrane levensstijl. Het is niet voor niets dat de beroemde
Amerikaanse wijnproever Robert Parker
schreef dat “de Languedoc-Roussillon het
nieuwe Eldorado van de wijnen in de wereld
is”. In 2014 hebben de AOC-wijnen van de
Languedoc-Roussillon de wereld nog wat
meer veroverd. De export bereikte afgelopen jaar namelijk ongekende hoogtes met
een stijging van meer dan 30% in de verkoop aan China. Hierdoor stak dat land de
Verenigde Staten voorbij als belangrijkste
klant van de regio. Deze trend is des te opvallender omdat andere wijngebieden opvallend minder geëxporteerd hebben. ◗
** De AOC Languedoc omvat de volgende herkomstbenamingen: Cabrières, Grès de Montpellier, La Clape, La Méjanelle, Montpeyroux,
Quatourze, Pézenas, Pic Saint-Loup, Saint-Christol, Saint-Drézéry, Saint-Georges-d’Orques, SaintSaturnin, Terrasses de Béziers, Terrasses du
Larzac, Terres de Sommières, Vérargues.
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NIET TE MISSEN/FEESTEN
ROND WIJN
Alle wijnkelders zijn geopend (Hérault)
Zondag 19 april, 11e editie door de wijnbouwers van
Montpeyroux. Tél. 33 (0)4 67 96 61 08.
Salon des vins du Languedoc (Salon van wijnen
uit de Languedoc) (Hérault)
Zondag 26 en maandag 27 april houden 150 wijnbouwers degustaties met typische gerechten uit de
Languedoc. Tél. 33 (0)4 67 06 04 44
www.coteaux-languedoc.com
Zintuigenwandeling (Aude)
Zondag 3 mei, wandelen tussen de wijngaarden van
Peyriac-de-Mer tot Portel-des-Corbières..
Tél. 33 (0)4 68 41 60 76 - www.peyriacdemer.net
Les caves se rebiffent (Aude)
Zondag 9 mei, 10e editie in Calce.
Tél. 33 (0)6 20 89 64 33
Vignes Toquées (Gard)
Zaterdag 9 en zondag 10 mei, kunt u een gastronomische wandeling maken tussen de wijnen met het
AOC-keurmerk Costières-de-Nîmes.
www.costieres-nimes.org
Aux Grés de Montpellier (Hérault)
Zondag 10 mei, wandelen tussen de wijngaarden in
Montpellier. www.gres-de-montpellier.com
Vinocap (Hérault)
Van donderdag 14 tot zaterdag 16 mei, wijnbeurs in
Agde.
Tél. 33 (0)4 99 47 48 49
Sentiers Gourmands en Clape Vigneronne
(Gastronomische wandeling tussen de wijngaarden van La Clape) (Aude)
Zondag 17 mei, wandeling tussen de wijngaarden
langs de kust.Tél. 33 (0)4 67 06 04 44
Vins, Vignes et Terroirs (Hérault)
Zaterdag 23 en zondag 24 mei wordt 30 jaar AOC
Languedoc gevierd tijdens een wandeling tussen de
wijnstokken.
Tél. 33 (0)4 67 06 04 44.
Les Amorioles (Pyrénées-Orientales)
Zondag 24 mei, gastronomische wandeling op het
wijngebied van Mary.
Tél. 33 (0)4 68 50 08 54 - ww.maury-village.com
Vignes buissonnières (Hérault)
Zaterdag 13 en zondag 14 juni, wandeling en proeverij rond Valflaunès.
www.pic-saint-loup.com
Circulade vigneronne (Wandeling tussen de
wijngaarden rond de stad) (Hérault)
Zondag 4 juli, gastronomisch uitstapje naar de Terrassen van Larzac in Peuchabon.
www.terrasses-du-larzac.com
Foire aux vins d’Uzès (Wijnbeurs van Uzès)
(Gard)
Van vrijdag 14 tot zondag 16 augustus, 40e wijnbeurs. www.uzes.fr
Wijnfeest (Aude)
Zaterdag 15 augustus, wijnfeest van Montlaur.
www.carcassonne-agglo.fr

68-81 ART DE VIVRE NDL 2015_SDF2015_FR 06/05/15 18:51 Page72

◗◗◗

LEVENSKUNST ZUID-FRANSE (WIJNEN & GASTRONOMIE)

Deproductenmet
het labelSuddeFrance
uit deLanguedoc-Roussillon
ÉPICERIE SALÉE
// Charcuterie Lozérienne
VINS
// Olives Lucques
// Huile d'olive et Tapenade
AOC RHÔNE
// Petits pâtés de Pézenas
Clairette de Bellegarde
// Cassoulet de Castelnaudary
Costières de Nîmes
// Confit de Canard
Côtes du Rhône
// Boudin et Fuet Catalan
Côtes du Rhône Village
// Taureau de Camargue
Lirac
// Riz de Camargue
Tavel
// Sel de Camargue
Vivarais
// Brandade de Nîmes
// Olives Picholine
AOC LANGUEDOC
// Tapenade
Cabardès
// Oignon doux des Cévennes
Clairette du Languedoc
// Agneau de Lozère
Corbières
Corbières Boutenac
ÉPICERIE SUCRÉE
Côteaux du Languedoc
// Miels
Faugères
// Rousquilles
Fitou
// Zézettes de Sète
Grès de Montpellier
La Clape – Quatourze
FROMAGES
Limoux
// Bleu des Causses AOC
Malepère
// Tomme des Pyrénées
Minervois
// Pélardon des Cévennes
Minervois la Livinière
Muscat du Languedoc
PRODUITS DE LA MER
Pézenas - Cabrières
// Anchois de Collioure
Pic Saint Loup
// Tellines
Picpoul de Pinet
// Soupe de poisson
Saint Chinian
// Tielles de Sète
Sommières
// Huîtres de Bouzigues
Terrasses du Larzac
FRUITS ET LÉGUMES
// Châtaignes
// Pommes
// Pêches / Nectarines
// Abricot du Roussillon
// Tomates
// Melons
// Nectarines

Cassoulet de
Castelnaudary
CASTELNAUDARY

CARCA

LIMOUX
Confit de canard

Nectarine

Boudin et Fuet catalan

AOC ROUSSILLON
Banyuls & Banyuls Grand Cru
Collioure
Côtes du Roussillon
Côtes du Roussillon Village
Maury
Tomme des Pyrénées
Muscat de Rivesaltes
Rivesaltes
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Abrico
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Agneau de Lozère

Pélardon des Cévennes

Bleu des Causses AOC

MARVEJOLS

MENDE

Oignon doux des Cévennes

Châtaignes
Tapenade
Miels

LO
OZÈRE
O
ZÈRE
LOZÈRE

Pêches

Charcuterie Lozérienne

ALÈS
UZÈS

GARD

Pommes

NÎMES

Olives Lucques

Olives Picholine

HÉR
HÉRAULT
RAULT
R
LT
L
T

MONTPELLIER

Brandade de Nîmes

Tapenade
Melon
PÉZENAS

Sel de Camargue

AIGUES-MORTES

BOUZIGUES
SÈTE

ARY
Riz de Camargue

ARCASSONNE

NARBONNE
Petis pâtés
de Pézenas

Huile d’olive

Gardianne de taureau

Huîtres de Bouzigues

LIMOUX

Zézettes de Sète

AUDE

Nectarines

Soupe de poisson

Tielles de Sète

Rousquilles

PERPIGNAN

Tellines

PYRÉNÉES
ORIENTALES
O

Poissons

COLLIOURE

De lijst met de oorsprongsbenamingen
en de producten is terug te vinden op
www.sud-de-france.com

Abricots
Anchois de Collioure
Tomates
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LEVENSKUNST GASTRONOMIE

Languedoc-Roussillon, een streek met een lange land- en wijnbouwtraditie, is bovendien één van de voornaamste Franse
regio's voor de teelt van fruit en groenten. In deze streek met een uitzonderlijk klimaat met talrijke zonnige dagen, toont
de natuur zich van haar meest genereuze kant. Kersen, abrikozen, aarbeien, appels en meloenen behoren tot de klassieke
teelt, net als asperges, tomaten, zoete ui, raap, selder, artisjokken, olijven en bonen. Het zijn allemaal producten die een
welzijnsfilosofie doen ontstaan hebben, die tot uiting komt in de geanimeerde en kleurrijke hallen, in de goedgevulde winkelkraampjes en de smaakvolle recepten.

Het kloppendhart van
destreekgastronomie

HALLEN VON NÎMES.

I

n een streek zoals Languedoc-Roussillon waar landbouw en wijnbouw
de steunpilaren van de economische
activiteit zijn, hebben de hallen en
markten meer dan een symbolische
rol. Wanneer de markten in openlucht
het vandaag goed blijven doen, zijn het
de overdekte hallen met voedingsproducten (er zijn er 14 in de streek) die
meer dan ooit een belangrijke rol spelen
in de concentratie van de streekproducten
en die de weerspiegeling zijn van de
gastronomische cultuur van de streek.
De hallen, uitwisselingsplaatsen die niets
gemeen hebben met de saaiheid van de
supermarkten, zijn de uitdrukking van
een streek en vormen het kloppend hart
van een stad.
In Carcassonne bieden een twintigtal
handelaren in de week hun oogst aan
in een gebouw dat deels dateert uit de
18de eeuw. 's Zaterdags worden ze vervoegd door de biokwekers die zich ver-

zamelen rond het gebouw. In Narbonne,
zijn de 'halles Baltard' uit 1901 de symbolische plek voor de knowhow van de
lokale producenten. Slagers, charcutiers,
verkopers van orgaanvlees, poeliers, vishandelaren, groente- en fruithandelaren,
kaasboeren, wijnverkopers komen er
met elkaar in aanraking (er zijn 70 standen) in een vrolijk geroezemoes.
In Béziers blijven een dertigtal handelaren
in etenswaren aanwezig in de hallen
waar op zondagochtend een nostalgische
maar aangename sfeer hangt. Hetzelfde
geldt voor Agde, waar een tiental handelaren zich uitslooft om klanten te lokken en de typische sfeer te behouden,
waar men vlees of kaas kan kopen en
oesters kan proeven. In Frontignan houden een twaalftal handelaren de stadhallen levendig in een kustsfeer. In Sète
zijn goed humeur en kwaliteitsproducten
op de afspraak met uiteraard een bijzondere plek voor vis en zeeproducten.
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In Lunel is de markt op zondachtochtend
uniek, niet door de omvang ervan maar
door de joviale sfeer, het dorpse karakter
en ook door de kwaliteit van de producten.
In Montpellier bieden de halles Castellane
plaats aan prachtige kraampjes in de
het centrum van de stad met
26 handelaars. Niet ver daar vandaan
blijven de 'halles Laissac' populair, naar
het voorbeeld van de kleurrijke 'halles
des Quatre Saison' en de veertig handelaren van La Paillade. De 'halles Jacques
Cœur' in Antigone trekken de kaart van
de complementariteit met talrijke gespecialiseerde handelaren.
In Alès zijn de hallen weinig esthetisch
maar zeer levendig, met een ruime keuze
aan Cevense producten tussen de 80
kraampjes. In Nîmes wordt er gegrapt
en worden recepten uitgewisseld tussen
de 75 standen van de hallen die de ware
longen van het stadscentrum zijn. ◗
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HALLEN VON SÈTE.

n
De kikkererwt
Deze kleine erwt, verborgen in een
jasje, wordt al sinds mensenheugenis geteeld. De kikkererwt is afkomstig uit het Nabije Oosten en
wordt geplant van december tot februari vooraleer ze in de zomer
geoogst wordt. Ze heeft het hele
mediterrane gebied veroverd, in die
mate zelfs dat de oudste geteelde
kikkererwt – uit 6800 v.C. – teruggevonden werd in een grot in Hérault.
De beste kikkererwten groeien in
Carlencas, in de hoge kantons van
Hérault maar ook in het departement Aude bij Castelnaudary en in
het departement Gard vlak bij Uzès
wordt deze peulvrucht gekweekt.
Ze is bovendien bijzonder voedzaam
en een ware bron van plantaardige
proteïnen, koolhydraten en mineralen.
Het dorpje Montaren-et-Saint-Médiers organiseert bovendien het
feest van de kikkererwt van 5 tot 7
juni 2015.
(Rens. : www.fetedupoischiche.com)

Saladevankikkererwten
Laat de kikkererwten een nachtje
weken in koud water met 1 koffielepel natriumbicarbonaat. Spoel af.
Giet de kikkererwten in een pot met
koud water en laat 40 minuten
koken.
Giet de kikkererwten af en laat afkoelen. Werk af met een persillade,
versnipperde sjalot en een goede
scheut olijfolie.
(Recept van Laurent Portal, van het
Mas de Fontcouverte, in Saint-Jeande-Maruéjols).

Cassoulet uit Aude
Voor een goede cassoulet heeft u voor 4 personen de volgende ingrediënten nodig: 400g witte
lingotbonen, 400g varkensschouder, 100g varkenszwoerd, 4 plakjes varkensborst of gezouten spek,
1 varkensschenkel, 1 stuk eendenkonfijt, 4 worsten van zuiver varkensvlees, 1 of 2 teentjes look, 1 of
2 uien, 100g wortelen, zout, peper, kruidnagel, tijm, laurier en peterselie.
Maak de dag voordien een bouillon met de poten, de schenkel, het zwoerd, de groenten en het
kruidentuiltje. Snij de varkensschouder in blokjes en laat ze bakken in eendenvet.Voeg de versnipperde
look en uien toe en giet het overtollige vet af. Blancheer de bonen gedurende 5 à 8 minuten.
Giet de bonen af, meng ze met de bouillon, de varkensfricassee, het varkenszwoerd, en de
versnipperde look en uien. Kruid bij indien nodig.
Meng alles in een pot, leg de worst en de konfijt bovenaan en zet 1u.30 in de oven. Prik tijdens het
braden, 6 of 7 keer in het krokante oppervlak om de lucht te laten ontsnappen.
De cassoulet kunt u perfect de dag voordien klaarmaken. In dat geval zet u het gerecht ongeveer
1u.30 tot 2 uur in de oven op een temperatuur van 150°C.
(Recept van Jean-Claude Rodriguez, van het Château Saint-Martin te Carcassonne).
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LEVENSKUNST GASTRONOMIE

De Languedoc-Roussillon is een enorm gevarieerd gebied waar talrijke producten geproduceerd worden. Enkele van
de meest bekende producten zijn de cassoulet van Castelnaudary en Carcassonne, de ansjovis van Collioure, de oesters
van Leucate en Bouzigues, de brandade van Nîmes, de geitenkaas of de zachte uien van de Cevennen. Vandaag de dag
presenteren meer en meer getalenteerde chefs (zie pagina’s 80-81) met trots hun typische streekproducten.

Eenplekje
voorlevensgenieters

Catalaanse crème
1l melk - 8 eieren - poedersuiker - bloem – geraspte schil van 1 citroen - 1 kaneelstokje - zout
Dompel het kaneelstokje onder in de melk en breng aan de kook. Rasp de citroenschil in een pot, voeg suiker (4 eetlepels), bloem en eigeel toe. Klop met
een garde totdat u een wit en schuimachtig beslag verkrijgt.Voeg vervolgens langzaam de melk toe en meng goed. Zet de pot op het vuur en laat langzaam
opkoken terwijl u blijft roeren. Haal de pot van het vuur wanneer de crème dik genoeg is. Giet de crème in kleine ronde schaaltjes en laat afkoelen.Verspreid
de suiker (3 eetlepels) over het hele oppervlak van de crème en brand af met een gasbrander.
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Cargoladecatalane

Kleine, grijze slakken - zout/peper Spaanse peper - 500g ongebakken spek
- worsten - varkensribbetjes Catalaanse
bloedworst
aioli
(mediterrane knoflooksaus) - olijfolie brood
Nadat de slakken een week gevast
hebben met wat takjes tijm, mengt u in
een pot het fijne zout met de peper (3/4)
en het rode Spaanse pepertje (1/4). Snij
het spek in kleine blokjes en bak aan op
grill. Laat op het vuur liggen.
Bereiding van de aïoli: Stamp de
knoflookteentjes
fijn,
voeg
druppelsgewijs olijfolie toe zodat de
knoflook de olie kan opnemen. Laat het
mengsel langzaam indikken door meer
olie toe te voegen. Zet op een koele
plaats aan de kant.
Dompel de slakken onder in het mengsel
van zout, peper en Spaanse peper en leg
ze dicht tegen elkaar op de grill. Laat ze
10 tot 12 minuten bakken op
roodgloeiende houtskool. Haal de
slakken van het vuur wanneer het gele
slijm hard wordt. Leg een stukje gerookt
spek op elke slak. Neem wat brood en
besmeer met de aioli. Leg de slakken op
het brood en serveer met de
varkensribbetjes en de bloedworst die
bij de cargolade horen.

Brasucade van mosselen uitThau
Voor 4 personen: 2,5kg mosselen uit de Middellandse Zee (4kg voor een hoofdschotel) - 25cl
olijfolie - tijm - rozemarijn - laurier - 1 teentje geplette knoflook - peper
Giet de olie, de kruiden en de look in een kleine kom en laat minstens 24 uur weken. Het is nog
beter om de marinade een week op voorhand te maken.
Steek een houtvuur of een barbecue aan en laat de houtskool roodgloeiend heet worden. Plaats
vervolgens het rooster op de houtskool en leg de schaal met de mosselen erop.
Wanneer de mosselen opengaan, giet u het eerste overtollige vocht af. Besprenkel vervolgens met
de marinade en laat de mosselen niet te lang grillen (2 minuten). De mosselen mogen immers niet
te veel gegrild zijn. Meteen opdienen. Variant: voeg 1 koffielepel pastis toe aan de saus.

Rouille
(knoflooksaus)
à la sétoise
2 kg inktvis - 1 blikje tomatenpuree
- 3 wortels - 25 cl witte wijn - 1 glas
cognac - 1 dosis saffraan - 1 takje
selderij - 1 bosje met tijm, laurier en
peterselie - 1 eierdooier - 1 eetlepel
mosterd - 5 teentjes knoflook voor de
knoflookmayonaise (de aïoli) - 2 uien
Snijd de inktvis in stukjes. Mix de uien,
de geschilde wortels en de selderij.
Meng alles door elkaar en bak het
geheel even aan in wat olijfolie. Voeg
de tomatenpuree, het bosje kruiden en
de saffraan toe. Laat dit 10 min.
sudderen. Voeg de inktvis toe en laat
alles nogmaals 10 minuten sudderen.
Voeg de witte wijn en de cognac toe.
Wacht 10 minuten en breng het geheel
vervolgens op smaak met zout en
peper. Laat alles nog eens 10 minuten
doorkoken voordat u de pan van het
vuur haalt. Bereid de
knoflookmayonaise door 1
eierdooierop te kloppen met de
mosterd, de teentjes knoflook, zout en
peper. Breng de rouille al kloppend aan
de kook in de schaal waarin u hem wilt
serveren en voeg er een beetje aïoli
aan toe, de rest wordt apart
geserveerd. Serveer met witte rijst.

Beignets met zachte uien uit de Cevennen
500 g zachte uien uit de Cevennen AOP - 125 g erwtenmeel - 1 soeplepel sesamzaad - ½ theelepel
kruiden naar keuze - 1 snufje zout - 1 soeplepel fijn gehakt - koriander - 100 ml water
Snijd de uien eerst in tweeën en vervolgens in reepjes. Meng ze met het zout en laat dit gedurende
5 minuten rusten.Voeg het meel, het sesamzaad, de kruiden en het koriander toe en meng alles door
elkaar. Voeg het water toe en blijf roeren tot er een dik beslag ontstaat. Verwarm de frituurpan en
frituur soeplepels van het deeg, door deze 5 à 6 minuten lang af en toe om te draaien. Laat de
beignets als ze goudkleurig zijn uitlekken op absorberend keukenpapier en serveer ze warm.
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CYRIL ATTRAZIC

FRÉDÉRIC BACQUIE

PASCAL BORRELL

JEAN-MARC BOYER

SERGE CHENET

PHILIPPE DUCOS

PHILIPPE DESCHAMPS

FABIEN FAGE

CHARLES FONTÈS

FABIEN GALIBERT

LIONEL GIRAUD

GILLES GOUJON

MICHEL KAYSER

ALEXANDRE KLIMENKO

MATTHIEU DE LAUZUN

LAURENT LEMAL

ANNE MAJOUREL

PIERRE-LOUIS MARIN

DANIEL MINET

JACQUES ET LAURENT POURCEL

DeLanguedoc-Roussillon,
eenstreekinvollebloei

H

et aantal sterrenzaken neemt
steeds toe in deze streek die u
laat kennismaken met haar smaken en talenten. In 2015, steeg
het aantal restaurants dat een of
meerdere sterren heeft in de Michelingids nog
verder. De regio heeft nu 26 sterren in de beroemde gids. De gids liet dit jaar Serge Martinez terugkomen die voordien in Londen en
Las Vegas gewerkt had.
De chefs van de Languedoc-Roussillon hebben door passie en hard werken hun identiteit
op de kaart gezet. De chefs Jacques en Laurent Pourcel uit Montpellier, die al meer dan
25 jaar een ster hebben in de Michelingids,
zijn trotse ambassadeurs van deze mediterrane keuken. Ook de chef Michel Kayser uit

Nîmes en de getalenteerde chef Lionel Giraud
uit Narbonne zijn, net als de jonge chef Oscar
Garcia van La Table d’Uzès, ontzettend trots
op hun streek waar men ten volle van het leven geniet.
Gilles Goujon, de enige driesterrenchef van
de streek, staat aan het hoofd van een van
de meest prestigieuze restaurants van Frankrijk (slechts 25 restaurants in het hele land
hebben drie sterren), in de gemeente Fontjoncouse. Ook hij is bijzonder trots op de
streek waar hij werkt. Goujon is een ware
smakenfreak en hij is erin geslaagd om zijn
restaurant aan de top van de Franse gastronomie te brengen. Uiteraard mag Franck Putelat zeker niet in ons lijstje ontbreken. Deze
chef uit Carcassonne is de trotse eigenaar van
SUDDEFRANCE - 78 -

2 sterren. En wat te denken van Jérôme Nutile? Nadat hij 2 sterren had gehaald met zijn
restaurant in Collias, opende hij onlangs een
gastronomisch restaurant in Nîmes. Ook nu
brandt hij van de ambitie om in zijn nieuwe
restaurant de sterren van Michelin te laten
schitteren. Deze chefs zijn, samen met hun
even getalenteerde collega’s (Boyer, Majourel,
Attrazic, Lefebvre, Chenet, Borrell) de ambassadeurs van deze bruisende regio die nooit
stilstaat. Daarnaast zijn er ook de restaurantjes
die misschien niet echt in de spotlights staan
maar zeker ook een bezoekje waard zijn. Hun
vermelding in de BIB-Gourmand toont aan
dat ze een goede relatie met de klant nastreven. Tijdens uw lunch of diner bent u even
de koning te rijk. ◗
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LEVENSKUNST GASTRONOMIE

AUDE
• LA BERGERIE*

CHRISTOPHE COMES

AUMONT-AUBRAC

Chef : Fabien Galibert
11600 Aragon
www.labergeriearagon.com

• HOSTELLERIE
DE LA POMARÈDE*

Chef : Gérald Garcia
11400 La Pomarède
www.hostellerie-lapomarede.fr

• LA BARBACANE

Chef : Jérôme Ryon
11000 Carcassonne
www.hoteldelacite.com

• DOMAINE D’AURIAC*

GÉRALD GARCIA

UZÈS

Chef : Philippe Deschamps
11000 Carcassonne
www.domaine-d-auriac.com

PUJAUT

VILLENEUVE-LÈS-AVIGNON

• LE PARC FRANCK PUTELAT*

NÎMES/GARONS

GIGNAC

Chef : Franck Putelat
11000 Carcassonne
www.franck-putelat.com

MONTPELLIER
SÈTE
BÉZIERS
LASTOURS

LA POMARÈDE

FABIEN LEFEBVRE

ARAGON

NARBONNE

PEZENS
CARCASSONNE

Er blijven maar Tables gourmandes
bijkomen in deze streek waar
smaken en talenten ontdekt
worden.

FONTJONCOUSE
LEUCATE

BÉLESTA
PERPIGNAN

CEL

MONTNER

FRANCK PUTELAT

COLLIOURE
BANYULS

HÉRAULT

GARD

• OCTOPUS*

• ALEXANDRE

• DE LAUZUN

• ENTRE VIGNE
ET GARRIGUE*

Chef : Fabien Lefebvre
34500 Béziers
www.restaurant-octopus.com

• AUBERGE DU VIEUX PUITS
Chef : Gilles Goujon
11360 Fontjoncouse
www.aubergeduvieuxpuits.fr

JÉRÔME RYON

• LE PUITS DU TRÉSOR

Chef : Jean-Marc Boyer
11600 Lastours
www.lepuitsdutresor.com

• LA TABLE SAINT-CRESCENT*

Chef : Lionel Giraud
11100 Narbonne
www.la-table-saint-crescent.com

• L’AMBROSIA

Chef : Daniel Minet
11170 Pezens
www.ambrosia-pezens.com

PASCAL SANCHEZ

• KLIM & CO*

Chef : Alexandre Klimenko
11370 Leucate
www.klimenko.fr

PYRÉNÉES-ORIENTALES
• LE FANAL*

Chef : Pascal Borrell
66650 Banyuls
www.pascal-borrell.com

• LA COOPÉRATIVE*

Chef : Laurent Lemal
66720 Bélesta
www.riberach.com

• L’AUBERGE DU CELLIER*
Chef : Pierre-Louis Marin
66720 Montner
www.aubergeducellier.com

• LA GALINETTE

Chef : Christophe Comes
66000 Perpignan

• LA BALETTE

Chef : Fréderic Bacquie
66190 Collioure
www.relaisdes3mas.com
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Chef : Matthieu de Lauzun
34150 Gignac
www.restaurant-delauzun.com

• LE JARDIN DE SENS

Chefs : Jacques
et Laurent Pourcel
34000 Montpellier
www.jardindessens.com

• LA RÉSERVE RIMBAUD

Chef : Charles Fontès
34000 Montpellier
www.reserve-rimbaud.com

• MIA

Chef : Pascal Sanchez
34000 Montpellier
www.miarestaurant.fr

• LA COQUERIE*

Chef : Anne Majourel
34200 Sète
www.annemajourel.fr

Chef : Michel Kayser
30128 Garons
www.michelkayser.com
Chef : Serge Chenet
30131 Pujaut
www.vigne-et-garrigue.com

• LE PRIEURÉ

Chef : Fabien Fage
30400 Villeneuve-lès-Avignon
www.leprieure.com

• LA TABLE D’UZÈS

Chef : Oscar Garcia
30700 Uzès
www.lamaisonduzes.fr

LOZÈRE
• CHEZ CAMILLOU

Chef : Cyril Attrazic
48130 Aumont-Aubrac
www.camillou.com

*Label “Tourisme Sud de France”.
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Het vijftig jaar geleden nog miskende en vrij
ongerepte gebied met kalksteenplateaus en
duingebied, de Languedoc-Roussillon, heeft
zijn karakter weten te behouden en is vandaag de dag een unieke bestemming.
Naast het klassieke overnachtingsaanbod
met talrijke hotels en de chambres d’hôtes,
telt de regio ook luxe etablissementen die
verenigd zijn in de “Cercle Prestige”, waar de
kwaliteit van de service niet onderdoet voor
de schoonheid van de omgeving.
Op het gebied van welzijn verbindt het
zuiden zich eveneens aan plaatsen waar
geen maat op staat, of het nu gaat om
thalassotherapie of lichaamsverzorging
in prachtige spa's. De authenticiteit vertaalt
zich hier ook in een diepgewortelde
culturele identiteit via duidelijke tradities.
Zowel op het gebied van kunstambachten
als op het gebied van festiviteiten op unieke
locaties zoals de vestingstad Carcassonne of
het amfitheater van Nîmes, staat de
Languedoc-Roussillon synoniem voor
creatie en een jubelende stemming.
Tot slot biedt deze streek voor de meest
actieven onder ons een zeer divers palet
aan openluchtactiviteiten, zoals kitesurfen,
kanoën en zeilen!

Scan voor meer informatie deze QR-code met je smartphone
of surf direct naar:
nl.destinationsuddefrance.com
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BEWEGING NATUUR

Fiets:Mountainbiken of fietsen met
de familie
De Languedoc-Roussillon is bijzonder geliefd
bij mountainbikers. Fysieke inspanning en schitterende landschappen gaan er hand in hand.
De streek staat op de tweede plaats in Frankrijk
wat betreft aangelegde mountainbikesites. U
kunt zich uitleven op 26 afgebakende gebieden
met 280 parcours over een oppervlakte van
meer dan 6000km! Elk jaar komen er overigens
nieuwe routes bij:
Zo werden onlangs het
parcours van Saint-Chély-d’Apcher en SaintChinian aangevuld op het lijstje met het parcours van Cabardès, het massief van La Clape,
Lunel, Canigou, enz. Bovendien is de Languedoc-Roussillon een van de weinige gebieden
waar u een Grande Traversée (Grote tocht)
kunt maken. Over een traject van meer dan
500km kunt u vanuit Hérault tot in Larzac rijden
terwijl u langs de Salagouvallei en de omgeving
van Pézenas scheurt.
Maar u kunt ook gezellig met de familie fietsen
op de zogenaamde Voies Vertes (Groene Routes). Een aantal routes moet nog worden aangelegd zodat u binnenkort kunt genieten van
1100km beveiligde fietsroutes. De reeds aangelegde routes zorgen ervoor dat u in alle veiligheid richting het strand kunt rijden en dat
via een aantal vijvers (Voie Verte van de Luz,
Montpellier-Palavas, 6km) of langs het kanaal
in de schaduw van platanen (van Carcassonne
naar Trèbes, 14km).Andere routes liggen dicht
bij de kust zoals de route van Narbonne naar
Port-la-Nouvelle (22km) langs het canal de la
Robine, terwijl de route van Sète naar Mareseillan-sur-plage (6km) u naar de zei leidt.
Op het vasteland rijdt u langs boomgaarden
en wijngaarden en ontdekt u de schitterende
streek La Petite Camargue (van Vauvert tot Aigues-Mortes, 10km) of rijdt u langs kleine charmante dorpjes (Voie Verte van de Agly, 14km)
of geniet u van het uitzicht in de Corbières
(8km). De langste route van de Haut-Languedoc, de Voie Verte “Passa Païs” is aangelegd
op een oude spoorweg. Tijdens een tocht van
bijna 80km rijdt u van Bédarieux naar SaintPons-de-Thomières.

Toerisme,
dat isavontuur!
Met meer dan 300 dagen zon
per jaar is het bijzonder aangenaam om te vertoeven in
de Languedoc-Roussillon. Geniet dus ten volle van de zon
om nieuwe activiteiten te
ontdekken.

B

oven of onder de grond, op
het water, of in de lucht, de
mogelijkheden zijn haast onbeperkt. Uiteraard kunt u de
Cevennen of de Catalaanse
Pyreneeën ontdekken via een
zogenaamd Via Ferrata klimparcours. Hiervoor is wel enige klimervaring
vereist. Daarnaast wordt er ook speleologie
SUDDEFRANCE - 84 -

aangeboden en dan vooral in Lozère. Van
april tot september kunt u aan canyoning
doen in de soms frisse wateren. Een fysieke
activiteit die u van de ene naar de andere
ontdekking brengt. Een aantal onder u zullen zeker eens willen flyboarden in de PortCamargue of de haven van Carnon.
Flyboarden is een sport waarbij het flyboard
door een waterstraal de lucht in wordt geduwd. Die waterstraal wordt opgewekt
door middel van een jetski. Wilt u misschien
liever bungeejumpen van een klif of een
brug? Zet dan koers richting Mende en Béziers. Voelt u misschien meer voor een safari
door de schitterende landschappen van de
Petite Camargue? Zet u dan schrap voor
een tochtje in een speciaal uitgeruste 4x4
zodat voor u geen enkele hindernis een probleem vormt. In de Languedoc-Roussillon is
het buitengewone geen uitzondering. ◗
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Raften,kanoënofcanyoning?
Waterpretgegarandeerd!
Watersportliefhebbers komen
zeker aan hun trekken in het
kluwen van meren,rivieren en
waterstromen: Kano-kajak,rafting,canyoning,speleologie…
Er is voor ieder wat wils!

A

bsoluut hoogtepunt van
de streek: de bergengten van de Tarn, waar u in
de zomer lekker kunt afkoelen. De tochten met
een kano zijn er al geruime tijd bijzonder populair. Daarnaast zijn er ook nog talrijke andere
rivieren en waterstromen in het binnenland
te vinden. Samen met de familie kunt u tot
rust komen bij de verfrissende meren in het
hooggebergte. Breng zeker eens een bezoekje aan het meer van Naussac in Lozère of
het meer van Salagou in Hérault. Verkiest u
liever het stromende water van een rivier?

Stand-uppaddle,
eennieuw
fenomeen
Op enkele jaren tijd heeft stand-up
paddling, ook wel peddelsurfen genoemd,
duizenden harten veroverd. Stand-up
paddle is een waterglijsport, afgeleid van
het surfen. U staat recht op een stabiel bord
dat u voortduwt door middel van een
peddel. Stand-up paddling is met andere
woorden een aangename en veilige manier
om u over het water te verplaatsen. Talrijke
watersportcentra laten u vandaag de dag
kennismaken met deze activiteit. Stand-up
paddle is niet alleen uitgegroeid tot een
sport, toeristen maken ook gebruik van de
activiteit om op ontdekking te gaan! In de
Languedoc-Roussillon wordt er gepeddeld
van L’Espiguette tot Argelès maar ook op de
vijvers en meren zoals het meer van
Salagou. Men kan zelfs peddelen op de
rivier, meer bepaald op de Gardon, vlak bij
Collias.

Laat dan zeker volgende rivieren niet links liggen: De Gardon, vlak bij Uzès, of de bergengten van Hérault die lopen van Ganges (Gard)
tot aan Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault):
De Hérault is een waar paradijs voor kanoliefhebbers. Het groene water neemt u mee
langs de rotsen - oeroude, zeer smalle kalkstenen afzettingen – die bovendien bijzonder
geschikt zijn om lekker te zonnen. Houdt u
echter van een iets grotere sportieve uitdaging? Zet u dan schrap voor een afdaling in
het kolkende water. Opgepast, van enkele rivieren wordt het waterpeil nauwlettend in het
oog gehouden. Ze zijn dan ook enkel toegankelijk voor ervaren of begeleide kanovaarders!
Canyoning biedt u een mix van speleologie,
duiken en klimmen zodat u de bedding van
een rivier kunt afdalen. Deze discipline is overigens aan een sterke opmars bezig onder

sporters. Raften, hydrospeed of zwemmen in
het borrelende water behoren uiteraard ook
tot de mogelijkheden.
Het departement Lozère wordt vaak het
“château d’eau” (“waterkasteel”) van Frankrijk genoemd omwille van zijn vele beroemde
rivieren (de Tarn, de Lot, de Allier). Toch
komen waterliefhebbers ook in de andere departementen aan hun trekken. In het departement Gard, zijn vooral de Cèze, de Vidourle
en de Gardon bevaarbaar. In het departement
Hérault zijn de gelijknamige rivier en de rivier
de Orb bijzonder populair.
Sportfanaten kunnen zich op bepaalde stukken van de Aude uitleven terwijl in de Pyrénées-Orientales peddelaars hun hart kunnen
ophalen op twee kustriviertjes: de Tech en de
Tet. Bovendien zijn de bergengten van de
Llech bijzonder geschikt om te raften. ◗

Het gebergte in het hoogseizoen,een streek
die u zeker moet aandoen!

De toeristische centra in de bergen bieden tal van
activiteiten in een omgeving waar de bloeiende
natuur zorgt voor een weelderige en levendige
schoonheid. In het station Bolquères-Pyrénées
2000, in het hart van het regionaal natuurpark
Pyrénées Catalanes, kunt u er op uit trekken langs
de verschillende meren terwijl u geniet van een
uniek uitzicht. U kunt er bovendien kennismaken
met de plaatselijke bewoners – gems, moeflon,
marmot, baardgier- maar u kunt zich ook wagen
aan paragliding, canyoning of rafting. Op wandelafstand van het strand, vindt u het Espace
Cambre d’Aze waar u meer rustgevende sporten
kunt beoefenen: vissen, speleologie maar vergeet
zeker ook de warmwaterbaden van Llo of SaintThomas niet. Het meer van Belcaire, gelegen aan
SUDDEFRANCE - 85 -

het station van Camurac in de Aude, is bijzonder
geschikt wanneer u wilt zwemmen, net als het
meer van Villeneuve-de-la-Raho of het meer van
Bouillouses.
Het station Bleymar-Mont-Lozère, gelegen in de
Cevennen, is de ideale locatie om de route te volgen die Robert-Louis Stevenson in 1878 ondernam. In dat jaar legde hij bijna 252 kilometer met
zijn ezel af. Deze wandelroute (GR70) loopt via
de top van de Mont Lozère, Gévaudan en de talrijke valleien van de Cevennen. De route kan, in
stukken, afgelegd worden te voet of met een pony.
De kuuroorden laten u ontspannen in het deugddoende bergwater en de restaurants laten u genieten van overheerlijke streekgerechten zodat
uw vakantie gewoon niet kan mislukken.
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Eenzeeom teontdekken
bovenaan,onderaan
Zodra de wind
waait …

De regio is volledig gewijd aan
de Middellandse Zee: 25 jachthavens of talrijke centra voor
diepzeeduiken om de bodem
van de zee te verkennen.

D

e Middellandse Zee en de Golfe
du Lion die in de LanguedocRoussillon baadt, bieden een
uitgebreid 'speelterrein' voor
alle liefhebbers van de zeilsport.
Veranderlijke windinvloeden, zonneschijn
het hele jaar door, warm water in de zomer
... De Languedoc-Roussillon is een echte
zeilregio met zijn 25 jachthavens en 22.000
plaatsen, waaronder de Port-Camargue, de
grootste van Europa.
Het verhuren van zeil- of motorboten, met
of zonder schipper, de havenvoorzieningen
voor pleziervaarders, toeristische activiteiten
voor vaarders die aan land gaan, regatta’s
die zowel in de zomer als in de winter worden georganiseerd, bootbeurzen, sportmanifestaties van nationaal en internationaal
niveau, de aanwezigheid van beroemde zeilers... Dit zijn allemaal troeven om de Lang-

uedoc- Roussillon als een "zee-land" te kunnen beschouwen.
Diepzeeduiken, op zoek naar zeewolven,
hardervissen, zeekatten, inktvissen, kreeften
of zeepaardjes, die samen met duizenden
andere diersoorten de zeebodems bewonen.
Hoewel de Côte Vermeille – met in het bijzonder het zeegebied van Banyuls-Cerbère
– bekendstaat als een duikersbestemming,
zijn de rotsformatie van la Grande-Motte,
de overblijfselen ter hoogte van de Espiguette of de Tables ter hoogte van de Cap
d’Agde, ook zeker de moeite waard.
Een duikinitiatie, exploratietochten ... Deze
“Mare Nostrum”, zoals de Romeinen haar
noemden, biedt voor ieder wat wils.
De 'gewone" zwemmers hebben het voorrecht te zwemmen in een zee waar de kwaliteit van het water perfect is. Elk seizoen
worden er ongeveer 3000 stalen genomen
en geanalyseerd op 300 plekken. Met 95
erkende stranden verdeeld over 27 gemeenten was Languedoc-Roussillon in 2013 de
streek met het grootste aantal zwemplaatsen met een 'blauwe vlag' in Frankrijk. Deze
wordt toegekend aan stranden die voldoen
aan criteria inzake waterkwaliteit, infrastructuur, onderhoud van het zand, verbod op
dieren. ◗
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Onze stranden zijn te herkennen aan de
kleurrijke zeilen van de kitesurfers. De
oorsprong van het kitesurfen is moeilijk te
bepalen, maar in 1996 doken de eerste, min
of meer stabiele prototypes op in het water.
Vandaag zijn er in Frankrijk 50.000
kitesurfliefhebbers en bijna 5000
sportievelingen die deze sport op onze
stranden beoefenen. De vaakst bezochte
spots lopen tussen het prachtige strand van
de Espiguette, de Port-Camargue, Carnon,
Palavas, de Aresquiers, de Cap d’Agde en
Sète, en iets verderop la Franqui. De enige
beperking voor het beoefenen van deze
discipline is de komst van zwemmers in de
zomer. Maar de kitesurfers beschikken sinds
enkele jaren over specifiek voorbehouden
gebieden, waaronder Villeneuve-lèsMaguelone, de Espiguette en de afgebakende
zones vanaf de Grand Travers (la GrandeMotte) tot Saint-Cyprien, in de oostelijke
Pyreneeën.
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DOMAINE DE BARRES
(LANGOGNE)

LOZÈRE

LA GARDE-GUÉRIN
(VILLEFORT)

GOLF DES GORGES
DU TARN
(LA CANOURGUE)

Golfvoor

ALÈS RIBAUTE

UZÈS

NÎMES CAMPAGNE

NÎMES VACQUEROLLE

HÉRAULT

professionals
enamateurs

FONTCAUDE
JUVIGNAC
(MONTPELLIER)
LAMALOU-LES-BAINS

LA GRANDE-MOTTE

LE CAP D'AGDE
CARCASSONNE

AUDE

NARBONNE
SAINTE ROSE

MONTESCOT
(PERPIGNAN)

SAINT-CYPRIEN

FONT-ROMEU

FALGOS
(ST-LAURENT-DE-CERDANS)

D

COULONDRES
(SAINT-GÉLY-DU-FESC)
MASSANE (MONTPELLIER)

SAINT-THOMAS
(BÉZIERS)

Met twintig golfbanen onder de vlag
PYRÉNÉESORIENTALES
van de regionale bond, heeft de
Languedoc-Roussillon alles in huis
om amateurs en professionals te verleiden.

e van oorsprong Schotse
sport, die in volle bloei is,
staat op het Olympisch
programma voor 2016 in
Rio. Het wordt de volgens de regels en technieken in de
buitenlucht gedaan en vereist discipline, concentratie en ontspanning.
Hoewel golf op een goed afgebakend terrein gespeeld wordt, is de
omgeving erg belangrijk. 6 tot 8 kilometer lopen, onder het opmeten
van de fairways in een betoverende
omgeving en onder een zachte
hemel maakt zeker het verschil. Als
we daar nog de gemene (en gunstige) deler aan toevoegen dat geen
enkele golfbaan gelijk is… Die van
Carcassonne ligt bijvoorbeeld aan de
voet van de middeleeuwse vestingstad en biedt een geweldig panoramisch uitzicht over de Pyreneeën en
de Montagne Noire. Een van de holes
(nr. 9) wordt als een van de origineelste van Europa beschouwd. Het parcours van de golfbaan Nîmes
Campagne is ontworpen door de architecten Morandi & Harradine en
staat bekend om de moeilijkheidsgraad van de greens en de smalle
fairways, die worden omgeven door
verschillende bomen. De golfbaan
van Cap d’Agde heeft een veeleisend

• Carcassonne. 18 holes- par 71
5 758 m. Tél. 06.13.20.85.43
www.golf-de-carcassonne.com
• Narbonne Sainte Rose.
Trainingscentrum en golfbaan
“Pitch & Putt” met 18 holes - 1.200 m.
Tél. 04.68.27.37.99
www.golfsterosenarbonne.com
• Nîmes Campagne. 6 135 m
18 holes par 72. Tél. 04.66.70.17.37
www.golfnimescampagne.com
• Golf de Nîmes Vacquerolle
18 holes - par 72 - 6.185 m
GARD
Tél. 04.66.23.33.33
www.golf-nimes.com/
• Cap d'Agde. 18 holes par 72
6 279 m. Tél. 04.67.26.54.40
www.golf.ville-agde.fr/
• Coulondres (Saint-Gély-du-Fesc).
18 holes - par 73 - 6.149 m
Tél. 04.67.84.13.75
www.coulondres.com
• Fontcaude. 18 holes - par 6 250 m.
Tél. 04.67.45.90.10.
www.golfhotelmontpellier.com
• La Grande-Motte. 18 holes - par 72
6.200 m en 18 holes par 58 - 3.200 m.
Tél. 04.67.56.05.00
www.lagrandemotte.fr/
• Montpellier. Massane. 18 holes
par 72 - 6 081 m. Tél. 04.67.87.87.87
www.massane.com
• Saint-Thomas (Béziers). 18 holes
par 72 - 6 131 m. Tél. 04.67.39.03.09
www.golfsaintthomas.com
• Golf des Gorges du Tarn - La Canourgue.
18 holes par 71 - 5 452 m. Tél. 04 66 32 84 17
www.golf-desgorgesdutarn.com/
• Falgos Golf Resort (St-Laurentde-Cerdans). 18 holes par 70 van 5.177 m
Tél. 04.68.39.51.42. www.falgos.fr
• Saint-Cyprien. 18 holes - par 73
6 475 m. Tél. 04.68.37.63.63
www.saintcyprien-golfresort.com
• Alès Ribaute. 6 holes - par 19
1 000 m. Tél. 06.08.24.24.10
www.golg-ales-ribaute.fr
• Uzès. 9 holes - par 36 - 2.955 m
Tél. 04.66.22.40.03 www.golfuzes.fr
• Lamalou-les-Bains. Golfbaan met 9 holes
par 35 - 2 600 m. Tél. 04.67.95.08.47
www.golf-lamalou-les-bains.com
• Domaine de Barres (Langogne).
Golf 9 trous - par 36 - 2 700 m.
Tél. 04.66.46.08.37
www.domainedebarres.com/
• La Garde-Guérin (Villefort)
9 holes - par 32 - 1 864 m.
Tél. 04.66.46.91.90
• Font-Romeu. 9 holes - par 36
2 517 m. Tél. 04.68.30.10.78
www.golf-font-romeu.fr
• Montescot (Perpignan) 9 holes
par 36 - 3 027 m. Tél. 04.68.82.79.29
www.golfclubdemontescot.com/

parcours dat zich tussen de olijfbomen, palmbomen en pijnbomen uitstrekt aan zee.Kom dan naar de
Cevennen in het departement Lozère, vlak bij de bergengten van de
Tarn, en waag u aan een partijtje in
de Golf des Gorges du Tarn, gelegen
in La Canourgue. In een bosrijke omgeving tussen de valleien kunt u lekker golfen op een technisch parcours.
De smalle fairway en de verschillende
hellingen maken het geheel net dat
tikkeltje uitdagender. Het heuvelachtige parcours van de golfbanen van
Font-Romeu zorgt voor onvoorspelbare spelsituaties en maakt het haast
onmogelijk om uw swing met beide
voeten op de grond uit te voeren. De
omgeving is een echt plaatje, de
bergtoppen van de Pyreneeën contrasteren op een schitterende manier
met de mediterrane blauwe hemel.
De golfbaan van het Domaine de Falgos ligt eveneens in de Pyrénées
Orientales en is een van de mooiste
banen, met een verbazingwekkend
landschap en een moeilijk parcours,
waar het heerlijk toeven is. De diversiteit van de parcours, van de kust tot
het landschap van de Lozère of hoog
in de Pyreneeën, trekt steeds meer
liefhebbers uit Frankrijk en het buitenland. ◗
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Ligue de Golf du Languedoc-Roussillon.
Tél. 00 33 (0)4.66.68.22.62
www.liguegolflanguedocroussillon.org

82-96 BOUGER NDL 2015_SDF2015_FR 06/05/15 19:02 Page88

◗◗◗

BEWEGING KUNST EN MUSEA

◗

SELECTIE VAN MUSEA
Musée Fabre*

Museum voor Schone Kunsten in Montpellier, befaamd voor zijn kunstwerken van Courbet en zijn
zaal gewijd aan Pierre Soulages.
39, bd Bonne-Nouvelle - Montpellier.
Tel. +33 (0)4 67 14 83 00.
museefabre.montpellier-agglo.com

Musée Fleury

Vanhet fauvisme

tot debescheidenkunst
Collioure, Sète en Céret hebben invloed gehad op belangrijke artiesten en in het
bijzonder op de leden van de
beweging van het fauvisme.
Maar de geschiedenis tussen
de kunst en de regio stopt daar
niet. De Languedoc-Roussillon
is immers het toevluchtsoord
van talrijke ontwerpers.

A

ls de Roussillon het laboratorium van de moderne schilderkunst was met Picasso, Braque,
Max Jacob, Soutine, Chagall en
de tempel van de beeldhouwkunst dankzij Maillol, was de kuststreek van
de Hérault vroeger de inspiratieplek van Gustave Courbet – wereldwijd bekend om zijn
werk 'l'origine du monde' (de oorsprong van
de wereld) – en op eerder schalkse wijze, van
de humoristische tekenaar Albert Dubout die
Palavas heeft geschetst. In de jaren 1960 waren de drijvende krachten achter de beweging
supports/surfaces, die evenveel aandacht besteedt aan de materialen, de creativiteit als
het eindresultaat, vaak afkomstig uit de regio:
Viallat, Dezeuze, Devade, Dolla Bioulès hebben een grote bijdrage geleverd aan de demystificatie van het artistieke object.
Vandaag is de bekendste artiest van de regio
ongetwijfeld Pierre Soulages (photo), gevestigd tussen Parijs en Sète. Zijn eenkleurige
schilderijen, allemaal gebaseerd op de weerkaatsing van het licht en de oppervlaktetoestanden van het zwart, aangeduid met de
uitdrukking 'Outre-noir', hebben hem ertoe
gebracht zijn werken tentoon te stellen in
het Centre Georges-Pompidou in Parijs, in
het Musée de l’Hermitage van Sint-Peters-

burg, voordat hij in 2007 in het Musée Fabre
van Montpellier een zaal toegewezen kreeg,
na een donatie van twintig werken van de
artiest aan de stad.
Vroeger had Anselm Kieffer, een beroemde
ontwerper van gebeeldhouwde monumenten, zijn werkplaats in Barjac in de Gard. Sophie Calle, een beroemde beeldende kunstenares, gebruikt haar leven, en in het bijzonder
de meest intieme momenten, voor haar werk.
Ze maakt verschillende soorten kunstwerken.
Ze houdt ervan zich te herbronnen in Cailar,
in de Petite Camargue. En vergeten we niet
dat de vrije figuratie – die in de jaren '80 ontluikte met deze doeken in Arabische en rockstijl, een schilderkunst die doelbewust 'ruw'
is wanneer het niet om 'bad painting' gaat –
hoewel ze in Nice is ontstaan, hier wordt verheerlijkt. In het verlengde van deze beweging
heeft Hervé Di Rosa - inwoner van Sète - bovendien de bescheiden kunst uitgevonden.
Hij beschikt sinds 13 jaar over een internationaal museum beschikt, le Miam, in Sète. Tal
van getalenteerde artiesten, waarvan de werken in de musea van de regio zijn verzameld,
zoals het Carré d’Art in Nîmes, het Musée
d’Art contemporain van Sérignan, het Musée
d’Art Moderne van Céret, maar ook niet te
vergeten, het musée Fabre van Montpellier
of het musée Fleury van de Lodève. Nieuwe
talenten uit de Languedoc-Roussillon staan
te popelen om hun creaties aan de wereld te
laten zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
fotografe Catherine Gfeller, de beeldende
kunstenares Audrey Martin of de kunstenaar
TTY-Art. Zij stellen hun werken tentoon in de
talrijke galerijen en centra voor hedendaagse
kunsten die verspreid liggen in de streek van
Collioure, in Aigues-Mortes, van Nîmes tot
Carcassonne, langs Narbonne, Perpignan of
Béziers. ◗

Kunstwerken van Braque, Caillebotte, Léger en
verschillende tentoonstellingen. Het museum
wordt momenteel gerestaureerd maar in de
zomer wordt er buiten de muren van het museum een tentoonstelling gehouden.
Square Georges-Auric - Lodève.
Tel. +33 (0)4 67 88 86 10.
www.museedelodeve.fr

Regionaal centrum van hedendaagse
kunst*

Tentoonstelling met werken van jonge artiesten
uit de streek. Elke vrijdag kunnen de kinderen het
atelier bezoeken. Gesloten van 31 mei tot 26 juni
2015. Gesloten op dinsdag.
26, quai Aspirant Herbet - Sète.
Tel. +33 (0)4 67 74 94 37.
crac.languedocroussillon.fr

Internationaal Museum voor Bescheiden
Kunsten

Het MIAM is een luchtig museum waar u kunstwerken kunt bezoeken van de jaren 50 tot nu.
23, quai Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - Sète.
Tel. +33 (0)4 99 04 76 44 - www.miam.org

Musée Fayet

Antieke kunstwerken en moderne kunst (Chirico,
Soutine, Dufy).
9, rue du Capus - Béziers.
Tel. +33 (0)4 67 49 04 66.
www.beziers-mediterranee.com

Het Regionaal Museum voor Hedendaagse Kunst*
Kunstwerken van de jaren 60 tot nu.
146, av de la Plage - Sérignan.
Tel. +33 (0)4 67 32 33 05.
mrac.languedocroussillon.fr

Museum van Schone Kunsten

Vooral Italiaanse en Vlaamse kunstwerken.
Gesloten op maandag.
Rue de la Cité-Foulc - Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 28 18 32 - www.nimes.fr

Musée PAB

Collectie moderne kunst van Pierre-A. Benoit.
52, montée des Lauriers - Alès.
Tel. +33 (0)4 66 86 98 69 - www.alescevennes.fr

Carré d’Art (Kunsthoek)

U vindt in museum voor hedendaagse kunst
meer dan 400 kunstwerken van de jaren 60 tot
nu. Gesloten op maandag.
16, place de la Maison-Carrée - Nîmes.
Tel. +33 (0)4 66 76 35 70.
carreartmusee.com

Museum voor Moderne Kunst

Meer dan 200 werken van artiesten die Collioure
geschilderd hebben. Gesloten van 28 mei - 5 juni
Route de Port-Vendres - Collioure.
Tel. +33 (0)4 68 82 10 19. www.collioure.net

Musée Maillol

Dit museum is opgericht dankzij de schenkingen
van Dina Vierny en is gewijd aan de beeldhouwer
Maillol. Gesloten op maandag.
Vallée de la Roume - Banyuls-sur-Mer.
Tel. +33 (0)4 68 88 57 11.
www.museemaillol.com

Ruimte voor Moderne Kunst

Gewijd aan de Catalaanse artiest Josep Puigmarti.
Place de Catalogne - Bourg-Madame.
Tel. +33 (0)4 68 30 11 60.
www.bourg-madame.fr

Museum voor moderne kunst van Céret

Een mooie collectie samengesteld uit de verschillende stromingen van de schilderkunst van ZuidFrankrijk. Bioulès, Daniel Dezeuze, Claude Viallat,
etc.
8, Bd Maréchal-Joffre - Céret.
Tel. +33 (0)4 68 87 27 76.
www.musee-ceret.com

*Label “Tourisme Sud de France”.
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◗

SELECTIE/ZOMERFESTIVALS
Festival d’Olt

Van 14 juni tot 16 - Le Bleymard (Lozère)
www.festivaldolt.org

◗◗◗

BEWEGING FESTIVALS EN TRADITIES

Quand je pense à Fernande
Van 09-13 juni - Sète (Hérault)
www.quandjepenseafernande.fr

Voix de Femmes

Van 12 juni tot 13- Maury (Pyrénées-Orientales)
www.festival-voixdefemmes.fr

Uzès Danse

Van 12 juni tot 20 - Uzès (Gard)
www.uzesdanse.fr

Festival du Roman Noir

Van 22-28 juni - Frontignan (Hérault)
www.polar-frontignan.org

Montpellier Danse

Van 24 juni tot 9 juli - Montpellier (Hérault)
www.montpellierdanse.com

Festival de Nîmes

Van 24 juni - 26 juli - Nîmes (Gard)
www.festivaldenimes.com

Festival Marguerite

Van 04-11 juli - Aigues-Mortes (Gard)
www.ot-aiguesmortes.fr

Worldwide Festival Sète

Van 06-12 juli - Sète (Hérault)
www.worldwidefestival.com

Festival de Carcassonne

Van 6 juli tot 1 augustus - Carcassonne (Aude)
www.festivaldecarcassonne.fr

Festival Radio France

Van 9 tot 25 juli 2015 - Montpellier (Hérault)
www.festivalradiofrancemontpellier.com

Electrobeach

Van 10 tot 12 juli - Port-Barcarès (P.-O.)
www.electrobeach.eu

Les Déferlantes d’Argelès

Van 10 tot 17 juli - Argelès-sur-Mer (P.-O.)
www.festival-lesdeferlantes.com

Jazz à Sète

Van 13 tot 19 juli 2015 - Sète (Hérault)
www.jazzasete.com

Festival Musique et Histoire (Festival van
de Muziek en de Geschiedenis)
Van 15 tot 19 juli - Abbaye de Fontfroide (Aude)
www.fontfroide.com

Festival de Thau

Van 15 tot 23 juli - Mèze (Hérault)
www.festivaldethau.com

Détours du monde

Van 16 tot 18 juli - Chanac (Lozère)
www.detoursdumonde.org

Jazz à Junas

Van 17 tot 25 juli - Junas (Gard)
www.jazzajunas.asso.fr

Nuits musicales d’Uzès
(Muzikale nachten van Uzès)

Van 21 juli tot 2 augustus - Uzès (Gard)
www.nuitsmusicalesuzes.org

Transes Cévenoles

Van 25 tot 26 juli - Sumène (Gard)
www.lestranses.org

Chansons de parole

Van 25 tot 30 juli - Barjac (Gard)
www.chansonsdeparole.com

Festival Pablo Casals

Van 26 juli tot 13 augustus - Prades (P.-O.)
www.prades-festival-casals.com

Festival Jazz à l’Hospitalet

Van 29 juli tot 1 augustus - L’Hospitalet (Aude)
www.gerard-bertrand.com

Festival Semaine Flamenco
(Festival van de Flamencoweek)

Van 17 tot 22 augustus- Rivesaltes (P.-O.)
www.la-reja-flamenca.com

Eencultuur,

verschillendeculturen

De Languedoc-Roussillon is
een gebied rijk aan geschiedenis, maar ook vol tradities
en culturen, die worden verrijkt door de artiesten die in
deze regio leven en zich erop
baseren voor hun werk.

V

an het bekende carnaval de
Limoux – het langste ter wereld – tot het fête de l’ours
in Vallespir, maar ook niet te
vergeten de feesten in de
Camargue, de sardane, de
corrida's of de watersteekspelen, maar natuurlijk ook de feesten in de wijntijd ... De
regio is rijk aan feestelijke tradities waarvan
sommige al eeuwenlang bestaan.
In deze regio met Fronde-spirit waren deze
feesten lange tijd een middel om de identiteit te bevestigen en weerstand te bieden
aan de wegwals die de centrale macht probeerde op te leggen. Deze feesten en tradities zijn een combinatie van legendes,
folklore, religie of belangrijke momenten uit
SUDDEFRANCE - 89 -

het boerenleven van vroeger ... Maar ze blijven tot op vandaag vol levenskracht en bijzonder gezellig. Dat geldt in het bijzonder
voor de feesten met totemdieren, die tot
eenzelfde gemeenschap behoren, die
plaatsvinden in Villeveyrac, Mèze, Loupian,
Pézenas of Bessan.
Ze vinden het hele jaar door plaats, maar
zijn vooral geconcentreerd tijdens de zomermaanden. Dat geldt voor het feest van
Saint-Louis in Aigues-Mortes, het feest van
Saint-Pierre met de bekende watersteekspelen in Sète, de oesterfeesten in Bouzigues,
het fête du Babau (monster) in Rivesaltes,
het feest van het mandenwerk in Vallabrègues, maar natuurlijk ook de wijfeesten die
de zomer kracht bijzetten. ◗
• Feria de Nîmes (Gard) :
20-25 mei en van 16-20 september 2015
www.arenesdenimes.com
• Feria de Céret (Pyrénées-Orientales) :
Van 11 tot 12 juli 2015
www.ceret-de-toros.com
• Feria de Béziers (Hérault) :
Van 13 tot 16 augustus 2015
arenes-de-beziers.com
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AUJAC (GARD)

DeLanguedoc-Roussillon,
eenechtefilmset
De Languedoc-Roussillon biedt met zijn atypische en ongerepte
locaties, schitterende decors die de filmwereld in vervoering
brengen. Dit is overigens zeker geen nieuw fenomeen.

F

ilms met daarin scènes die opgenomen zijn in de streek, zijn gewoon
niet meer te tellen. Cartouche, Indigènes of Histoire d’O zijn maar enkele voorbeelden uit de ontzettend
lange lijst. In L’Homme qui aimait les femmes,
een cultfilm uit 1976, brengt François Truffaut
een eerbetoon aan de vrouwen en aan Montpellier. Hij beweert zelfs dat de mooiste vrouwen van Frankrijk uit Montpellier komen.

“Le salaire de la peur” in Anduze,
“37°2 le matin” in Gruissan
Bovendien zijn er nog vele andere filmpareltjes
tussen de jaren 50 en 70 opgenomen in de
streek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Le Salaire
de la peur, opgenomen in de bamboetuin
van Anduze, Le Corniaud met Bourvil en Louis
de Funès, opgenomen in Carcassonne, L’Alpagueur met Jean-Paul Belmondo, opgenomen aan boord van de Lydia in Port-Barcarès
en Les camisards, opgenomen in Florac. Iedereen herinnert zich de strandhuisjes van
Gruissan in 37°2 le matin of het kasteel van
Puivert in La passion Béatrice en La neuvième
porte. Uiteraard mogen we niet vergeten dat
scènes uit Cyrano de Bergerac in Uzès werden
opgenomen en dat Les Visiteurs voor een deel
in Carcassonne opgenomen is, net als Robin
Hood, Prince of Thieves.

Films maar ook series maken
hun opwachting
Bovendien zijn er twee films, die in de streek
gedraaid werden, beloond met een Cesar

in 2014. De laureaten waren Michael
Kohlhaas, opgenomen in Aujac en Lozère
en Suzanne, opgenomen tussen Alès en
Sète. Daarnaast kreeg de actrice Lou de
Laâge voor haar rol in Respire, een film van
Mélanie Laurent opgenomen in het departement Hérault, de Cesar voor beste vrouwelijke belofte. De lokale overheden beseften hoe rijk het patrimonium was en daarom
richtten ze in 2006 Languedoc-Roussillon
Cinema op. De organisatie ontvangt en
biedt steun aan regisseurs die een film, televisiefilm of kortfilm in de streek willen
draaien. Hierdoor mocht de streek 43 opnames verwelkomen in 2012 en 13 langspeelfilms in 2013. De bedoeling is uiteraard
om het positieve imago van de streek in de
verf te zetten – het agentschap besteedt
veel tijd aan het zoeken naar originele en
bijzondere plaatsen – maar ook om de regio
een economische boost te geven.
Bovendien vinden ook meer en meer series
hun weg naar de Languedoc-Roussillon. De
serie Candice Renoir, die uitgezonden wordt
op France 2, speelt zich al vier jaar af in
Sète en de serie Crimes et Botaniques heeft
in 2014 Montpellier als uitvalsbasis gekozen.
De serie Labyrinth kan de internationale
faam van Carcassonne alleen maar doen
toenemen. De in Perpignan gedraaide scènes uit de film Geronimo van Tony Gatlif of
de in Saint-Enimie gedraaide scènes van de
laatste langspeelfilm van Luc Besson (Lucy)
met Scarlett Johansson geven u ongetwijfeld
zin om deze ontzettend gevarieerde streek
te ontdekken! ◗
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AUDE (11)

CASTELNAUDARY
• L’ENFER

Regisseur: Claude Chabrol - 1993
Met: Emmanuelle Béart,
François Cluzet

CARCASSONNE
• LE CORNIAUD

Regisseur: Gérard Oury - 1964
Met: Bourvil, Louis de Funès

• ROBIN DES BOIS
PRINCE DES VOLEURS

Regisseur: Kevin Reynolds - 1991
Met: Kevin Costner, Morgan Freeman

• LES VISITEURS

Regisseur: Jean-Marie Poiré - 1993
Met: Christian Clavier, Jean Reno

• LABYRINTH

Regisseur: Christopher Smith (série)
2011. Met: Tom Felton,
Jessica Brown Findlay

GRUISSAN

• 37°2 LE MATIN

Regisseur: Jean-Jacques Beineix
1986. Met: Béatrice Dalle,
Jean-Hugues Anglade
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BEWEGING CULTUUR

FLEURY-D’AUDE

• LE PETIT BAIGNEUR

Regisseur: Robert Dhéry - 1967
Met: Louis de Funès, Pierre Tornade

PUIVERT

• LA PASSION BÉATRICE

Regisseur: Bertrand Tarvernier - 1987.
Met: Bernard-Pierre
Donnadieu, Julie Delpy

• LA NEUVIÈME PORTE

Regisseur: Roman Polanski - 1999
Met: Jonnhy Depp, Lena Olin,
Emmanuelle Seigner

PYRÉNÉESORIENTALES (66)
PERPIGNAN

• GERONIMO

Regisseur: Tony Gatlif - 2013
Met: Céline Salette,
Raphaêl Personnaz

PORT-BARCARÈS
• L’ALPAGEUR

Regisseur: Philippe Labro - 1976
Met: Jean-Paul Belmondo,
Bruno Cremer

• DIDIER

Regisseur: Alain Chabat – 1997
Met: Jean-Pierre Barci, Alain Chabat

• ANTIGONE 34

Regisseur: Louis-Pascal Couvelaire et
Roger Simonsz (Série) - 2011
Met: Anne Le Nen, Bruno
Todeschini

• N’IMPORTE QUI

Regisseur: Raphaël Frydman
2014. Met: Rémi Gaillard

FRONTIGNAN/PALAVAS

• UN WEEK-END SUR DEUX

Regisseur: Nicole Garcia - 1990
Met: Nathalie Baye,
Joachim Serreau

Regisseur: Christophe Douchant 2012
(série). Met: Cécile Bois,
Raphaël Lenglet

GARD (30)
ANDUZE

• LE SALAIRE DE LA PEUR

• L’AMOUR À MORT

Regisseur: Alain Resnais - 1983
Met: Pierre Arditi, Sabine Azéma

ARPHY

• BARBECUE

Regisseur: Eric Lavaine, 2013
Met: Florence Foresti,
Franck Dubosc, Lambert Wilson

AUJAC

• MICHAEL KOHLHAAS

• UN BEAU DIMANCHE

Regisseur: Nicole Garcia - 2012
Met: Louise Bourgoin, Pierre Rochefort

BÉZIERS

Regisseur: Philippe de Broca
1961. Met: Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale

• RESPIRE

Regisseur: Mélanie Laurent, 2013
Met: Isabelle Carré, Claire Keim

LA GRANDE-MOTTE
• PAULINE DÉTECTIVE

Regisseur: Marc Fitoussi - 2011
Met: Sandrine Kiberlain, Audrey Lamy

LANSARGUES

• LES AMANTS DU PONT NEUF
Regisseur: Leos Carax - 1991
Met: Denis Lavant, Juliette Binoche

LAMALOU-LES-BAINS
• MERCI LA VIE

Regisseur: Bertrand Blier - 1991
Met: Anouk Grinberg,
Gérard Depardieu, Michel Blanc

LE CAYLAR

• HISTOIRE D’O

Regisseur: Just Jeackin - 1976
Met: Corinne Cléry

Regisseur: Arnaud des Pallières 2012. Met: Mads Mikkelsen,
David Bennent

SAINT-FÉLIX-DE-PALLIÈRES

• CARTOUCHE

Regisseur: François Truffaut - 1977
Met: Charles Denner, Brigitte Fossey

LA ROQUE-SUR-CÈZE

Regisseur: Henri-Georges Clouzot1952. Met: Charles Vanel,
Yves Montand

PALAVAS

• L’HOMME QUI AIMAIT
LES FEMMES

Regisseur: Rachid Bouchareb - 2006.
Met: Jamel Debbouze, Samy Naceri

• CANDICE RENOIR

Regisseur: Abdellatif Kechiche 2007.
Met: Habib Boufares, Hafsia Herri

Regisseur: José Giovanni - 1972
Met: Alain Delon, Jean Gabin

• INDIGÈNES

VILLEVEYRAC

• LA GRAINE ET LE MULET

• DEUX HOMMES DANS LA VILLE

Regisseur:Jean-Paul Rappeneau 1995.
Met: Juliette Binoche, Olivier Martinez

Regisseur: Jacques Rivette - 1991
Met: Michel Piccoli, Jane Birkin,
Emmanuelle Béart

SÈTE

Regisseur: Edouard Molinaro
1973. Met: Lino Ventura, Jacques Brel

• LE HUSSARD SUR LE TOIT

• LA BELLE NOISEUSE

Regisseur: Pierre Jolivet - 2008
Met: Jean-Paul Rouve,
Marie Gilain, Roschdy Zem

• L’EMMERDEUR

BEAUCAIRE

ASSAS

• LA TRÈS TRÈS GRANDE
ENTREPRISE

MONTPELLIER

Regisseur: Katelle Quilévéré - 2013.
Met: Sara Forestier, Adèle Haenel

Regisseur: Philippe Lioret - 2010
Met: Vincent Lindon, Marie Gillain

BOUZIGUES

Regisseure: José Alcala,
Olivier Gorce - 2010
Met: Catherine Frot, Tchéky Karyo

• SUZANNE

• TOUTES NOS ENVIES

HÉRAULT (34)

• COUP D’ÉCLAT

ALÈS

CELLES

• LE BRUIT DES GLAÇONS

Regisseur: Bertrand Blier - 2010
Met: Jean Dujardin, Albert Dupontel,
Anne Alvaro

PONT DU GARD

• LES VACANCES DE MR BEAN
Regisseur: Steve Bendelack - 2007
Met: Rowan Atkinson,
Emma de Caunes

MONTFRIN

• VINCENT & THÉO

Regisseur: Robert Altman - 1991
Met: Tim Roth, Paul Rhys

NÎMES

• SANS TOIT NI LOI

Regisseur: Agnès Varda - 1985
Met: Sandrine Bonnaire, Macha Méril

• LA BELLE HISTOIRE

Regisseur:Claude Lelouch - 1992
Met: Gérard Lanvin, Béatrice Dalle

• BELLAMY

Regisseur: Claude Chabrol - 2008.
Met: Gérard Depardieu,
Clovis Cornillac
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LA ROQUE-SUR-CÈZE
• RRRRRR !!!

Regisseur: Alain Chabat - 2003
Met: Marina Foïs, Jean-Paul Rouve

UZÈS

• CYRANO DE BERGERAC

Regisseur: Jean-Paul Rappeneau 1989.
Met: Gérard Depardieu,
Jacques Weber

LOZÈRE (48)
FLORAC

• LES CAMISARDS

Regisseur: René Allio - 1970
Met: Philippe Clevenot,
Gérard Desarthe

SAINTE-ENIMIE
• LUCY - 2013

Regisseur: Luc Besson
Met: Morgan Freeman
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BEWEGING AMBACHTSKUNST

‘Madein’hier!
De ambachten vormen
de ziel van een streek,
zijn erfgoed en zijn
identiteit, die ze als het
ware uitademen. Op dit
vlak is de LanguedocRoussillon goed voorzien.

H

et mag wel duidelijk zijn
dat dit een erg levendig
erfgoed is. Want de ambachten, waarvan de
geschiedenis en de oorsprong verloren zijn gegaan in de
voorbije eeuwen, staan garant voor
herinnering en continuïteit. Het
maakt niet uit of het nu gaat om
aloude handelingen aan te wenden,
zoals de steenhouwer Frédéric Matan, de beste ambachtsman van
Frankrijk die zijn atelier gevestigd
heeft in Pouget (Hérault), om hooivorken te vervaardigen op de traditionele manier of om het Boutis, een
weefsel dat gestikt wordt volgens
een specifieke techniek afkomstig
uit La Petite Camargue; al deze vakkennis draagt bij tot de charme van
de streek.
In talrijke dorpjes in Le Capcir, Les
Cévennes of de valleien van de
Aude bestaan deze beroepen nog
steeds en worden ze zelfs steeds

meer uitgeoefend door jonge en dynamische ambachtslui, die hun kennis en passie willen overdragen.
Daarnaast kunnen er ook nieuwe
interpretaties ontstaan, zoals de juwelierskunst van het Catalaanse
granaat (de bewerking van het granaat is geklasseerd als erfgoed), de
pottenbakkerskunst uit Montpellier
of Saint-Quentin-la-poterie (Gand)
of de luchters van maliënkolders van
de hand van Philippe Montels te
Agde (Hérault).
Bepaalde beroepen hebben zelfs tot
het ontstaan van een ware hoogwaardige activiteit geleid, die in
hoge mate bijdraagt tot de faam van
een streek. Dit is bijvoorbeeld het
geval bij de glaskunstenaars van Claret (Hérault), alsook bij de tientallen
muziekinstrumenten- en strijkstokkenmakers van Montpellier. Af en
toe zijn enkele enthousiastelingen er
zelfs in geslaagd met succes een
bijna uitgestorven activiteit nieuw leven in te blazen, zoals de Vigatanes
(de Catalaanse sandalen) of de geweven doeken van Les Toiles du Soleil (Pyrénées-Orientales). Vandaag
de dag heeft Les Toiles du Soleil zelfs
een winkel in Parijs en wordt er over
de ganse wereld geëxporteerd. De
ontdekking van deze talenten zou u
zelfs helemaal tot de Aude kunnen
brengen, waar binnen enkele jaren
een ambachtscentrum opgericht zal
worden in Carcassonne. ◗
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BEWEGING NATUUR

Thalassotherapieen
wellness,komevenzalig
herbronnen
In deze drukke wereld moet u
gewoon tijd voor uzelf vrijmaken. De talrijke faciliteiten in
de Languedoc-Roussillon doen
u wegdromen en geven u een
heerlijke schoonheidsbehandeling tijdens uw uitstapje in
de streek.

«S

tress, een slechte houding, een verkeerde beweging,… de oorzaken
zijn talrijk. Dankzij de
doeltreffende behandelingen en de specifieke massages, is onze
kuur “Bien-être du dos” (“Welzijn van de rug”)
een echte pijnstiller”, zegt de directie van het
Thalasso Spa Center van het Grand Hôtel Les
Flamants Roses in Carnet-en-Roussillon. Al
enkele jaren biedt het centrum u thalassotherapie en wellnessbehandelingen die op regelmatige basis uitgebreid worden met
nieuwe behandelingen. Ontspanning en comfort staan hierbij steeds centraal. In de Languedoc-Roussillon maken thalassotherapie en
lichaamsverzorging integraal deel uit van het
wellnesstoerisme, dat aan een sterke opmars
bezig is. Vele welzijnscentra bieden u behandelingen op basis van klei, algen, modder,
karitéboter, honing, arganolie of zelfs plantenpoeders. Er zijn centra die uitgerust zijn
met een zwembad, jacuzzi of sauna – zoals
het bijzonder luxueuze Domaine de Verchant
vlak bij Montpellier of het centrum Thalazur
Port-Camargue, dat onlangs grondig gerenoveerd is. In elk centrum staat uw welzijn centraal. U kunt er genieten van een traditionele
massage maar er wordt ook gebruik gemaakt
van shiatsutechnieken, voetreflexologie, Ayurvedische massages, op basis van principes
uit de traditionele Indische filosofie.
Al even exotisch zijn de hammams, zoals het
“Bain d’épices” (“Kruidenbad”) in Montpellier

Moderne en veelzijdige thermen
Sinds afgelopen winter kunt u kennismaken met de gloednieuwe installaties
van het Net, “Nouvel Etablissement Thermal” (“Nieuwe Thermale Accommodatie) dat zijn deuren heeft geopend in Balaruc-les-Bains, aan de oevers van het
meer van Thau. “Dankzij deze accommodatie kunt u in Balaruc genieten van
thermen op topniveau”, verklaarde de burgemeester van de gemeente tijdens
de inhuldiging. Het centrum mag ongetwijfeld gezien worden en beschikt over
de modernste installaties. Zo zijn er acht verzorgingssectoren en 1000m² aangepaste baden voor flebologische behandelingen en reumatologie. Met zijn
45.000 bezoekers behoort het centrum tot de grootste thermen van Frankrijk.
In totaal vindt u in de Languedoc-Roussillon maar liefst 13 thermen. De thermen
worden vooral geprezen omwille van hun therapeutische werking maar ook om
hun natuurlijke karakter en het feit dat ze zowel verzorgend als preventief werken. Sinds een tiental jaar worden de traditionele geneeskundige behandelingen aangevuld met een kuur waarin ontspanning en welzijn centraal staat.
Massageruimtes, cosmetische verzorging, kleibaden, bubbelbaden en sauna’s
zijn aanwezig om aan de eisen van nieuwe klanten, die op zoek zijn naar rust
en genot, te voldoen. Bovendien kunt u ook nog eens genieten van een unieke
omgeving.
In de Pyrénées-Orientales biedt Le Boulou u schitterende thermen in combinatie met een toeristisch verblijf. Het kuuroord is gelegen in een groene omgeving, tussen het struikgewas. Het kuuroord Prats-de-Mollo-la-Preste biedt
u schitterende thermen in de volle natuur en laat u kennismaken met de
kunst uit de Catalaanse streek.
In Aude zijn de thermen van Rennes-les-Bains al sinds de oudheid een kuuroord. Deze traditie wordt nog aangevuld met een schoonheidsruimte en een
ruimte om terug in de vorm te komen.
In Hérault liggen er meer dan 15 bronnen langs de geologische breuklijn die
door de nauwe vallei van Lamalou-les-Bains, in het hart van regionaal natuurpark van de Haut-Languedoc, loopt. Bovendien vindt u in het park ook
nog het stadje Avène-les-Bains dat vooral gekend is omdat het gespecialiseerd is in dermatologische behandelingen. In Lozère ontvangt La Chaldette
zijn gasten op het plateau van Aubrac. Naast deze kuuroorden zijn er ook nog
talrijke kwaliteitsvolle centra voor thalassotherapie zoals in La Grande-Motte,
Banyuls, Canet-en-Roussillon…
of de “La source d’énergie” (“Energiebron”)
in Nîmes die vrouwen laten kennismaken met
een oeroud schoonheids- en ontspanningsritueel. In een stijlvol en rustgevend decor kunt
u ondertussen genieten van een kruiden- of
muntthee. Breng zeker ook een bezoekje aan
SUDDEFRANCE - 93 -

de thermen met hun warmwaterbronnen, zoals de thermen van Molitg-les-Bains. Bent u
op zoek naar rust of energie? Wilt u relaxen,
een slanke lijn of gewoon terug in vorm geraken? U vindt ongetwijfeld wat u zoekt in
een van onze centra. ◗
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BEWEGING LOGIES

Eenverblijfopmaat
Keuze uit charmehotels en verblijven in verfijnde vakantiehuisjes,
uit unieke plaatsen met een attent onthaal, dankzij de kwaliteit
van de etablissementen ben je overal meer dan zomaar een gast.

D

e klassieke of luxueuze etablissementen in de Languedoc-Roussillon spitsen zich
toe op een uiterst geraffineerd aanbod. Het uitgestrekte
en
veelzijdige
grondgebied van de Languedoc-Roussillon, dat enerzijds een kuststreek bevat die
uitkomt op de Golfe du Lion en anderzijds
een groen en heuvelachtig achterland,
loopt over van de schitterende gebieden
die het lokale art-de-vivre goed vertegenwoordigen. Hier wil niemand meer ergens
anders zijn.
Vooral de overnachtingsmogelijkheden
zijn zeer divers. Een verblijf in een gite is
ideaal voor de bezoeker die op zoek is
naar een familiesfeer in een oud, traditioneel gebouw dat door de gastheer/vrouw,
de ware ambassadeur van de streek, verfraaid is.
Aan zee vormen de vakantieparken of de

hotels met alle comfort de ideale oplossing
om zowel van het strand als van moderne
voorzieningen te genieten, zoals zwembaden, spa's of sportzalen. Bij deze etablissementen met het keurmerk Qualité Sud
de France kan je met een gerust hart in de
streek neerstrijken.
Anderzijds is er de Cercle Prestige, die bestaat uit een vijftigtal etablissementen
erkend omwille van hun uitzonderlijke
criteria, onder impuls van Sud de France
Développement, voor een uitzonderlijk
toerisme. Er zijn talrijke bestemmingen :
een groen uitstapje in een authentieke
vesting, een mystieke nacht binnen de
muren van een benedictijns klooster, een
avond onder de sterren in het restaurant
van een Catalaanse golfbaan, een overvloedige proeverij in een wijngaard, etc.
Een extreem raffinement om aan het verlangen naar ontdekkingen te voldoen en
voor grenzeloze emoties. ◗
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Met Sud de France zit
u veilig!

Dit label, ontwikkeld in 2008, staat garant voor een
warm en professioneel onthaal, kwaliteit en comfort
van meer dan 1000 accommodaties en toeristische
sites in de regio Languedoc-Roussillon.
Zowel hotels, restaurants, degustatiekelders, winkeltjes die streekproducten verkopen, toeristische en
culturele sites zetten zich voor 100% in om het label
te verkrijgen. Bovendien worden ze ook nog aan een
externe audit onderworpen voordat het label effectief wordt toegekend. Het personeel in deze accommodaties beschikt over een basiskennis Engels zodat
klanten uit de hele wereld verder geholpen kunnen
worden. Daarnaast doet men er ook alles aan om
personen met beperkte mobiliteit zo goed mogelijk
te helpen. Uiteraard verleent het personeel u met alle
plezier duidelijke en efficiënte informatie over de culturele en ontspannende activiteiten in de Languedoc-Roussillon.

Scan voor meer informatie deze QR-code met je
smartphone of surf direct naar:
nl.destinationsuddefrance.com/verblijvenopmoo
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SUD DE FRANCE PRAKTIJK

Voorhet voorbereidenvanjereis
Sud de France Développement
Tourisme en Languedoc-Roussillon
Tel. + 33 (0)4 67 200 220

www.destinationsuddefrance.com
Maisons du Languedoc-Roussillon à l’étranger
www.suddefrance-developpement.com
Tourism Development Agency: Aude
www.audetourisme.com
Tourism Development Agency: Gard
www.tourismegard.com
Tourism Development Agency: Hérault
www.herault-tourisme.com
Departementaal Comite voor Toerisme: Lozère
www.lozere-tourisme.com
Dienst voor toeristische ontwikkeling van
de Pyrénées-Orientales
www.tourisme-pyreneesorientales.com

Hoe geraakt u er?

De Languedoc-Roussillon ligt in Zuid-Frankrijk,
meer bepaald in de mediterrane boog, op
3u.30 met de TGV vanuit Parijs, op 1u.30 vliegen van Londen en op 2 uur met de auto van
Barcelona.
Met het vliegtuig
VANUIT FRANKRIJK:
Rechtstreekse vluchten vanuit Paris-Beauvais
(richting Béziers), vanuit Paris Charles de Gaulle
(richting Montpellier), vanuit Paris-Orly (richting Montpellier en Perpignan), vanuit Lille
(richting Montpellier en Perpignan), vanuit
Strasbourg (richting Montpellier), vanuit Brest
(richting Montpellier), vanuit Lyon (richting
Montpellier), vanuit Ajaccio (richting Montpellier en Perpignan).
VANUIT BELGIË:
Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel-Charleroi (richting Carcassonne, Perpignan, Nîmes en
Montpellier).
VANUIT GROOT-BRITTANNIË:
Rechtstreekse vluchten vanuit Londen-Gatwick
(richting Montpellier), vanuit Londen-Luton
(richting Béziers, Montpellier en Nîmes), vanuit
Londen-Stansted (richting Carcassonne, Perpignan), vanuit Bristol (richting Béziers), LeedsBradford (richting Montpellier), Liverpool (richting Carcassonne en Nîmes), Birmingham
(richting Perpignan), East-Midlands (richting

Carcassonne), Edinburgh (richting Béziers),
Glasgow (richting Carcassonne), Manchester
(richting Béziers).

VANUIT NOORWEGEN:
Rechtstreekse vluchten vanuit Oslo (richting
Béziers).

VANUIT SPANJE:
Rechtstreekse vluchten vanuit Madrid (richting
Perpignan), vanuit Alicante (richting Carcassonne), vanuit Ibiza (richting Perpignan).

VANUIT MAROKKO:
Rechtstreekse vluchten vanuit Casablanca, Fès,
Marrakech, Nador en Tanger (richting Montpellier).

VANUIT DUITSLAND:
Rechtstreekse vluchten vanuit Frankfurt (richting Montpellier), vanuit Düsseldorf International (richting Béziers en Montpellier), vanuit
München (richting Montpellier).
VANUIT ITALIË
Rechtstreekse vluchten vanuit Rome (richting
Montpellier).
VANUIT IERLAND:
Rechtstreekse vluchten vanuit Dublin (richting
Carcassonne en Perpignan), vanuit Cork (richting Carcassonne).
VANUIT NEDERLAND:
Rechtstreekse vluchten vanuit Amsterdam
(richting Montpellier), vanuit Eindhoven (richting Carcassonne), vanuit Rotterdam (richting
Montpellier).
VANUIT ZWEDEN:
Rechtstreekse vluchten vanuit Stockholm (richting Béziers), vanuit Kopenhagen (richting
Montpellier).

SUDDEFRANCE - 95 -

Met de trein
Rechtstreekse verbinding met de TGV vanuit
Genève en Brussel.
- Reservaties bij de SNCF:
Dagelijkse
verbindingen met de TGV vanuit Parijs, Lille
en Lyon richting de belangrijkste steden in de
Languedoc-Roussillon. TGV vanuit Brussel.
NIEUW: Rechtstreekse verbinding met de TGV
vanuit Barcelona naar Perpignan. Info op
www.voyages-sncf.com
TER-verbindingen (Transport Express Régional): www.tersncf.com/Regions/languedoc_roussillon/fr
Informatie over de stations van Montpellier,
Narbonne, Nîmes en Perpignan:
www.gares-en-mouvement.com/fr
Met de wagen
- A 61 Toulouse - Narbonne
- A 75 Montpellier - Clermont-Ferrand - Paris
- A9 Barcelona (Spanje) - Montpellier - Lyon
- A 54 Montpellier - Marseille
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BEWEGING MERK

SuddeFrance, hetoverkoepelende

merkalsschoolvoorbeeldexemple

I

LE SITE de la marque
i

www.sud de france.com
i

fait peau neuve

Nouvelles Ergonomie
et navigation,
nouveaux graphisme
et contenus.
Retrouvez tous les produits,
les recettes et les
infos pratiques.
Rejoignez-nous !

Direcion de la Communication de Sud de France Développement 03/2015 - Crédit photos : C. Deschamps

n 2006 heeft de regio Languedoc-Roussillon een overkoepelend merk opgericht,
voor de identificatie van de streekproducten. Het kwaliteitslabel Sud de France identificeert producten die rijk zijn aan smaken
en aroma´s en maakt deze herkenbaar,
door voedingsmiddelen te verbinden aan wijnbouwproducten. Languedoc-Roussillon is qua
oppervlakte de grootste wijngaard ter wereld.
Languedoc-Roussillon staat bekend om zijn
streekproducten en identificeert op deze wijze
een ware levenskunst, waarin onder andere
abrikozen, olijven, aardbeien, asperges, uien,
aubergines, stieren, kalveren, pélardon, noga,
kastanjejam, honing en ansjovis samengebracht worden.
Vandaag dragen meer dan 1200 ondernemingen het label Sud de France. Ze vertegenwoordigen ongeveer 3500 producten waaronder
2580 wijnen. Deze ondernemingen dragen
met andere woorden de afkomst van hun producten en de ziel van de streek hoog in het
vaandel. Hun producten worden erkend doordat ze met kennis vervaardigd zijn op basis van
lokale productiemethoden. Sud de France kadert dus in een kwaliteitsinitiatief dat op grote
schaal is gebaseerd op de belangrijke thema's
van de duurzame ontwikkeling. Sud de France
is een mediterrane benadering van de consumptie, die de consument traditionele producten biedt die zijn doordrenkt met originele
smaken. Op deze manier laat het de intentie
van de regio zien om de Languedoc-Roussillon
te mee te laten tellen op basis van de uitmuntendheid van zijn producten, de rijkdom van
zijn geschiedenis, de kracht van zijn natuur en
de gastvrijheid van de mensen die de regio exploiteren. Al deze producten worden door nationale merken verkocht en maken gebruik van
de gebruikelijke promotiecampagnes in Frankrijk en in het buitenland. ◗
www.sud-de-france.com

◗

DE KRACHT VAN EEN MERK
Negen jaar na zijn oprichting dient het merk Sud de
France als voorbeeld voor andere verenigingen die hun
streek willen identificeren. Want u mag niet vergeten
dat een merk verschillende functies moet vervullen.
Ten eerste moet een merk in het geheugen blijven hangen: zowel consumenten als verdelers moeten het
merk kennen en eraan denken wanneer ze effectief
hun product moeten kiezen. Specialisten noemen dit
“deel uitmaken van het totale pakket dat de consu-

ment in overweging neemt”. Merkbekendheid zorgt
er immers voor dat producten gemakkelijker in verkooppunten terechtkomen. Consumenten hebben dan
de mogelijkheid om de producten te leren kennen, te
herkennen en dus ook te kopen.
Een merk moet het product niet alleen bekend maken.
Het moet het product ook een imago en betekenis
geven. Het moet krachtige en positieve waarden uitstralen zoals kwaliteit, gebruiksgemak, betrouwbaarSUDDEFRANCE - 96 -

heid, smaak, plezier, fantasie, gezelligheid… We mogen gerust
stellen dat de Languedoc-Roussillon waarden zoals haar authentieke karakter hoog in het
vaandel draagt. Het is dat authentieke karakter, samen
met andere waarden uit de streek, die die kracht en
de betekenis van het merk bepalen en die bovendien
al veel mensen heeft verleid.

COUV SDF NL 2015_Mise en page 1 04/05/15 15:27 Page2

Envie d’évasion ?
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Ressourcez-vous
en Languedoc-Roussillon !

Un week-end au Pont du Gard, un séjour dans un
domaine viticole des Corbières, un city-break à
Perpignan, une immersion dans le Moyen-Age au
cœur de Carcassonne, une initiation golf au
bord de la Méditerranée, un séjour bien-être à
Montpellier, une escapade gastronomique en

destination sud de france

Naturellement privilegiee
Rejoignez-nous sur

210x290_DOMPTER.indd 1

Rejoignez-nous !

Réservez vos prochaines vacances en Languedoc-Roussillon

www.destinationsuddefrance.com/cercle-prestige
19/03/2015 16:05:58

Lozère ou à Nîmes... Venez découvrir les plus belles
adresses du Languedoc-Roussillon regroupées
sous une signature d’excellence : le Cercle
Prestige ! Ces établissements contribuent au
rayonnement et à l’attractivité de la
destination Sud de France Languedoc-Roussillon.
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De brochures Sud de France kunt u downloaden op www.destinationsuddefrance.com
of u kunt ze op uw Ipad bekijken door de app Mijn Sud de France te downloaden.
Blijf op de hoogte van het toeristische nieuws uit de Languedoc-Roussillon en schrijf u via
www.destinationsuddefrance.com in op onze elektronische nieuwsbrieven
Vacances en Languedoc-Roussillon en Prestige Languedoc-Roussillon.

Boek uw vakantie:
nl.destinationsuddefrance.com
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NIET TE MISSEN: CARCASSONNE, PONT DU GARD, CANAL DU MIDI: AL DEZE SITES MAKEN DEEL UIT VAN DE WERELDERFGOEDLIJST VAN UNESCO EN DE GRANDS SITES DE FRANCE.
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