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Auvergne
Sinds Vercingetorix is deze zuur-
stofrijke streek het ecologische 
bolwerk van Frankrijk. De hoogvlak-
ten zijn enkele van de bijzonderste 
en bestbewaarde van Europa. Dit eiland in 
het hart van Frankrijk heeft de kleuren van 
enorme hooggelegen weilanden zoals 
in Mongolië en paradijselijke valleien… 
Nu is de streek een uitverkoren groene 
bestemming voor wie op zoek is naar 
charme en authenticiteit.
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PUY-DE-DÔME

1 DE BESTE KAASSCHOTELS VAN FRANKRIJK PROEVEN: CANTAL,  
IETS VERDER SALERS, DE GODDELIJKE SAINT-NECTAIRE FERMIER,  
FOURME D’AMBERT, BLEU DE LAQUEUILLE OF ÉPICÉ GAPERON!

De Auvergne is een kaasschotel: de streek kan 
prat gaan op vijf gegarandeerde herkomstbena-
mingen. Vanaf 800 m hoog zijn de bergen in Au-
vergne bedekt met narcissen, krokussen, nagel-
bloemen… Bijna de helft van de Franse flora! Zo 
verkrijg je goede melk…  Speurneuzen kunnen 
het ‘boeket’ van de helling waar de runderen 
graasden, proberen te raden.

 tip  Om de beste kazen te kopen ga je naar 
markten met producenten of boerderijen 
die doorgaans een bezoekje koppelen 
aan een proeverij en verkoop. /  
fromages-aoc-auvergne.com

2 NAAR DE TOP VAN PUY DE DÔME GAAN MET DE TANDRADBAAN  
EN DOOR EEN VERBLUFFEND MAANLANDSCHAP WANDELEN

Dit is geen gewone vulkaankegel, maar de 
meester. Met zijn 1465 m is puy de Dôme de 
hoogste (meer dan 200 m hoger dan de ande-
re), de spectaculairste en de beroemdste. Van-
af de top van puy de Dôme zijn een zestigtal 
vulkaankegels te zien evenals lavastromen die 
eeuwen geleden uitbarstten. Elk seizoen biedt 
een heel nieuwe ontdekking. De klim naar de 
top van puy de Dôme is een oude traditie. De 
voormalige toegangsweg is vervangen door 

een stille, ecologische tandradbaan, die sinds 
2013 opnieuw in bedrijf is. Je wandelt via een 
omloop in 30 à 40 min. rond de top. Verschei-
dene oriëntatietafels.

 tip  Met een beetje geluk en als het weer 
zich ertoe leent, zie je nog een bijzonder 
spektakel: parapenters die door de  
lucht klieven. Hun vertrek is nogal  
spectaculair.

3 MET HET GEZIN IN DE BUIK VAN DE 
AARDE DUIKEN TIJDENS EEN BEZOEK 
AAN HET PRETPARK VULCANIA

In Auvergne leiden alle wegen naar Vulcania, het 
‘Parc de l’Aventure de la Terre’ dat de voormalige 
president Valéry Giscard d’Estaing zo dierbaar 
was. Het ontwerp van het volledig vernieuwde 
park met de aarde als thema, is een slimme mix 
van familiepretpark en openluchtmuseum, ver-
spreid over meer dan 15.000 m2. Met bewegen-
de decors, interactieve workshops, een weten-
schappelijke ruimte en 4D-films wordt je kennis 
bijgeschaafd terwijl je je ontspant.

 tip  Specifieke activiteiten voor kinderen 
tijdens weekends en schoolvakanties /  
vulcania.com 45
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7 DOOR DE MIDDELEEUWSE STEEGJES VAN SAINT-SATURNIN WANDELEN

Saint-Saturnin is een van de ‘Plus Beaux villages 
de France’ en rust op lava van puy Lassolas en 
puy de la Vache. Het dorp is een voormalige 
verblijfplaats van de graven van Auvergne en 
heeft tal van middeleeuwse huizen. Opmerkelij-
ke 12de-eeuwse romaanse kerk, met een schit-
terend bewaarde achthoekige klokkentoren. Zie 

ook het kasteel uit de 13de tot 15de eeuw met 
zijn indrukwekkende torens.

 tip  Margaretha van Valois, koningin Margot, 
was de beschermvrouwe van Saint-Sa-
turnin. Je kunt haar monogram zien op 
het hoofdaltaar in de kerk.

4 DE CHARME VAN DE  
BASILIQUE NOTRE-DAME- 
DU-PORT ONTDEKKEN

Deze basiliek prijkt op de Wereld- 
erfgoedlijst van Unesco en is een 
van de vijf belangrijkste romaanse 
kerken in de Auvergne. Ze werd in 
het hart van een volkswijk opge-
trokken en was altijd al verborgen. 
Je kon er voorbijlopen zonder het 
gebouw te zien in deze stratendool-
hof aan de rand van het middel-
eeuwse centrum van Clermont…  En 
nochtans is de basiliek magnifiek, 
schitterend geproportioneerd en 
in vergelijking met haar sombere, 
spitse rivaal, de kathedraal, lijkt ze 
mooi rond en licht, bijna zuiders… 
De basiliek van arkose, een steen 
uit Montpeyroux, is bezaaid met 
eenvoudige, maar prachtig gekleur-
de geometrische motieven.

5 CLICHÉS VERGETEN EN EEN 
GROOT BAD NEMEN IN ROCK  
EN CULTUUR

Clermont is het kruispunt van 800 
bands uit Auvergne, waarvan meer 
dan 300 gespecialiseerd zijn in 
hedendaagse muziek: een Frans 
record! De stad werd in 2009 zelfs 
verkozen tot ‘rockhoofdstad’! Laten 
we ook niet het grootste kortfilmfes-
tival ter wereld vergeten, dat jaar na 
jaar succesvol blijft. Het culturele en 
nachtleven breidt dus uit o.a. dank-
zij de kweekvijver van 35.000 stu-
denten. De cafés en culturele zalen 
verspreiden zich tot in de uithoeken 
van de stad (soms goed verborgen), 
zonder mastodonten te vergeten 
zoals het geweldige Coopérative de 
mai, de Grande Halle d’Auvergne en 
de Zénith.

6 DE GROOTSTE AUTOBAND VAN 
DE PLANEET ZIEN IN L’AVEN-
TURE MICHELIN, EEN BOEIEND 
MUSEUM DAT DE SAGA VAN DE 
BEROEMDE FIGUUR BIBENDUM 
VOORSTELT

Het kon niet anders of er moest 
ooit een museum komen over de 
Michelin-saga. Want het is een echt 
avontuur… In dit museum vind je de 
grote professionaliteit terug die dit 
beroemde merk karakteriseert. Je 
leert alles vanaf het begin tot over 
de toekomst: de eerste luchtban-
den, de advertenties, de kaarten en 
Michelin-gidsen, zonder de toekom-
stige banden voor ruimtemissies te 
vergeten. 

 tip  Mis de winkel niet. Je zult  
zin krijgen om je gps even 
aan de kant te laten liggen 
en opnieuw in de wereld  
van papieren wegenkaarten 
te duiken! /  
laventuremichelin.com

Clermont-Ferrand
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8 SLENTEREN DOOR DE HISTORISCHE STAD RIOM  
DIE OP EEN ROTSACHTIGE UITLOPER LIGT 

Riom lijkt een beetje op zijn leden van de balie. 
Een stad in zwarte toga met het allure van een 
magistraat tijdens een zitting: een klein beetje 
stijf, elegant en met een goede houding! Je zou 
geloven dat het in Riom traditionele oude be-
roep van de wet de kleur van de straten bepaalt. 
Dit is de voormalige hoofdstad van Auvergne en 

is een beetje een stad-museum die alles heeft 
om toeristen die dol zijn op kunst en architectuur 
gelukkig te maken. Riom kreeg trouwens het la-
bel ‘kunsthistorische stad’.

 tip  tourisme-riomlimagne.fr

9 DE KERKEN VAN ORCIVAL EN SAINT-NECTAIRE BEZICHTIGEN,  
MEESTERWERKEN VAN ROMAANSE KUNST OP HET PLATTELAND

De twee kerken werden gebouwd door monni-
ken van La Chaise-Dieu. Orcival dankt zijn re-
putatie aan de romaanse basiliek, een van de 
mooiste en ongetwijfeld een van de meest ont-
roerende in Auvergne. De kerk van Saint-Nec-
taire daarentegen is in het midden van de 12de 
eeuw gebouwd en wordt beschouwd als een 
van de meest volmaakte voorbeelden van ro-

maanse kunst in de Auvergne. Boven de een-
voudige gevel prijken twee vierkante torens en 
op de viering staat een achthoekige toren. De 
flanken hebben vier grote bogen die correspon-
deren met de vier traveeën van het schip. Het 
interieur is perfect in evenwicht en werd nooit 
gewijzigd.

10 JE VERREKIJKER BOVENHALEN EN DE HORIZON OBSERVEREN  
VANAF DE TOP VAN PUY DE SANCY

Puy de Sancy is met zijn 1886 m het hoogste 
punt van het Centraal Massief en dus van het 
centrum van Frankrijk. Ooit reikte de vulkaanke-
gel tot bijna 3000 m! Gletsjers hebben het mas-

sief, dat ooit op de Alpen leek, uitgehold, bijge-
schaafd, ingekerfd en verlaagd door keteldalen 
en valleien uit te graven. Tot groot plezier van 
wandelaars! Vanaf de top van Sancy strekt het 

10



panorama zich uit over bijna het hele Centraal 
Massief. In het noorden heb je uitzicht op het dal 
van Le Mont-Dore. Naar het westen toe de Roc 
Courlande en puy de Champ-Bourguet, een van 
de vulkaankegels die pas later toegevoegd zijn. 
In het zuidoosten kun je bij mooi weer de bergen 

van Le Vivarais zien evenals de Mont Blanc, de 
Alpes de Maurienne en de Briançonnais.

 tip  Met de kabelbaan bereik je de top in  
5 minuten.

11 IN HET CHÂTEAU DE MUROL IN DE TIJD TERUGREIZEN NAAR DE MIDDELEEUWEN

Zijn sober en indrukwekkend silhouet is een 
van de beroemdste van de streek. Prachtig! Dit 
kasteel is gebouwd op een oude vulkaan. Het 
heeft de vorm van een onregelmatige veelhoek 
en is perfect geïntegreerd op deze plek waarvan 
het materiaal en de kleur gebruikt werd. Murol 
is geen praalkasteel. Tijdens een wandeling 
tussen de dikke vestingmuren merk je de vele 
torens op en het geweldige uitzicht vanaf de 

donjon en de weergang en begrijp je beter de 
rol van dit fort dat de wegen van Besse en Cham-
bon moest bewaken.

 tip  Van half juli tot eind aug. wordt tijdens 
een nocturne elke dinsdag en donder-
dag de geschiedenis van het kasteel 
geëvoceerd door de middeleeuwse 
verbeelding. / chateaudemurol.fr

12 IN EXTASE RAKEN VOOR DE RIJKE VERSIERING  
VAN DE ABBATIALE SAINT-AUSTREMOINE IN ISSOIRE

De abdijkerk is aan Stremonius gewijd, de eer-
ste bisschop van Auvergne die in de 3de eeuw  
de marteldood stierf. Het gebouw werd in de 
12de eeuw door benedictijnse monniken opge-
trokken uit lichte arkose uit Montpeyroux. De 
kerk is qua afmetingen uniek in Auvergne; alleen 

de kerk van Brioude komt in de buurt. Dit is een 
volmaakt voorbeeld van 12de-eeuwse kunst in 
deze provincie, omwille van de algemene om-
vang en de kwaliteit van veel details.

 tip  sejours-issoire.com

13 DUIMEN DAT JE EEN MIRAKEL MEEMAAKT  
IN DE CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-VASSIVIÈRE

De kapel is in 1555 herbouwd op de plaats van 
een ouder oratorium. Dit drukbezochte bede-
vaartsoord bezit een zwarte madonna. Volgens 
de legende zou een hugenootse handelaar 
na een bezoek aan Besse blind geworden zijn 
omdat hij niet gebeden had voor de Maagd van 
Vassivière. Eens hij berouw toonde, kon hij op-
nieuw zien. Na dit mirakel brachten de inwoners 

van Besse het beeld naar het dorp, maar het 
keerde koppig terug naar haar heuvel. Sindsdien 
volgen processies hetzelfde parcours.

 tip  Als je in de buurt bent, ga kijken naar  
de Transhumance de la Vierge Noire 
(processie), op 2 juli en op de zondag-
avond na 21 september.

14 DE LEGENDEN ONTDEKKEN DIE ROND HET PAVIN-MEER SPOKEN

De jongste vulkaan van Europees Frankrijk is 
het meest typische kratermeer van Auvergne, 
met zijn steile hellingen vol dennenbomen, 
sparren en beuken. Het meer is bijna perfect 

rond. De naam zou van het Latijnse pavens ko-
men, wat ‘angstaanjagend’ betekent. Legen-
den genoeg over Pavin trouwens: hellepoor-
ten, de voormalige ligging van de stad Besse 48

auvergne
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Centre
(en kastelen van de Loire)

Dit is eerst en vooral de streek van de 
kastelen van de Loire, het heilige der heili-
gen van de Franse ziel, een gelukkig Land 
van Kokanje dat de som is van de Franse 
aard: literatuur, weelderige architectuur, 
lekkere wijn en fijne gastronomie… 
Ronsard, Rabelais, Da Vinci,  
Descartes, Richelieu, Balzac, 
Proust en Gracq: hier vind je 
iedereen die smaak, karakter  
en panache had… Te beginnen 
met de Franse koningen. Van  
Karel VII tot Hendrik III: negen  
koningen vestigden hier hun hof. En ze 
hadden gelijk toen ze voor deze streek met 
een sterk karakter kozen waar de Loire mid-
dendoor loopt. Elke 20 km verschijnt er wel 
een nieuw mirakel. De gratie van de rivier 
straalt af op het hele platteland.
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1 DE TIJD NEMEN OM DE OEVERS  
VAN DE LOIRE MET DE FIETS  
TE VERKENNEN, DE MEEST  
BUCOLISCHE MANIER DIE ER IS

Aan de Loire werden door de regio’s Centre en 
Pays de la Loire 800 km fietspaden aangelegd. 
Dit traject werd lang gebruikt door schippers 
die stroomopwaarts voeren van de haven van 
Nantes naar Orléans. Via deze fietsroute verken 
je Val de Loire, een gebied dat sinds 2000 als 
cultuurlandschap op de Werelderfgoedlijst van 
Unesco prijkt. Waarom dus niet je stalen ros be-
stijgen en deze veilige, bewegwijzerde wegen 
verkennen?

 tip  Twaalf routes worden aangeraden,  
maar ook haltes, zoals logies en  
restaurants… / leroiavelo.fr /  
eurovelo6.org

2 NAAR HET HART VAN DE BOSSEN EN VIJVERS VAN SOLOGNE GAAN,  
EEN MAGISCHE PLEK IN ELK SEIZOEN

Sologne is een streek in Val de Loire, maar ook 
een bestemming op zich: een bewaard para-
dijs, ideaal om enkele dagen op het platteland 
door te brengen. Zo is een bezoek aan de drie 
aangrenzende departementen (Loiret, Cher 
en Loir-et-Cher) compleet. Voor wandelaars is 
dit een magische streek, die in alle seizoenen 
bezocht kan worden, met 500.000 ha fauna, 
gigantische hoogopgaande wouden, heiden 

en stille vijvers. Een menselijke woestijn, maar 
een Babel van dieren. Je vindt er bovendien 
meer dan 150 km bewegwijzerde fietspa-
den, vijf fietslussen van 5 tot 31 km en routes 
die verbonden zijn met ‘La Loire à vélo’ via 
‘Châteaux à vélo’.

 tip  sologne-des-etangs.fr 

EURE-ET-LOIR

3 STOMVERBAASD STAAN VOOR DE CATHÉDRALE DE CHARTRES  
EN DOOR DE OUDE WIJKEN VAN DE STAD KUIEREN

Chartres is eerst en vooral de fabuleuze kathe-
draal, die wereldwijd beroemd is. De twee oprij-
zende spitsen in het midden van de graanvelden 
dienden als oriëntatiepunt voor pelgrims. Char-
tres is ook een lieflijke oude stad, met steegjes 
vol middeleeuwse gebouwen en romantische 
wandelingen aan de Eure.

 tip  Van half april tot half okt. worden bij 
valavond tijdens de nocturne ‘Chartes 
en lumières’ een twintigtal bezienswaar-
digheden en monumenten verlicht en 
opgeluisterd met muziek. Een kans om 
de stad op originele manier te heront-
dekken. / chartresenmumieres.com
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4 KLAUTEREN TOT AAN HET PITTORESKE DORP MONTIGNY-LE-GANNELON  
EN ZIJN KASTEEL, WAARVAN DE SPECTACULAIRE GEVEL  
VAN STEEN EN BAKSTEEN DE LOIR-VALLEI DOMINEERT

Bij aankomst in Montigny opent zich een enorme 
groene vlakte en plots verschijnt bovenaan aan 
de zijkant een verbluffend kasteel met een lan-
ge, onregelmatige, maar bevallige gevel. Het is 
eigendom van het geslacht Montmorency-Laval 
en zijn verleden is verweven met belangrijke mo-
menten uit de geschiedenis. De westelijke gevel 

dateert uit de 15de eeuw; de andere werd later 
toegevoegd en gebouwd door een leerling van 
Viollet-le-Duc. De ceremoniezaal biedt een ge-
weldig panorama op de Loir-vallei…

 tip  Een schitterende tuin van 15 ha om in te 
wandelen. / domainedemontigny.com

5 DE TIJD NEMEN OM HET KASTEEL BOVEN HET RUSTIGE STADJE CHÂTEAUDUN  
TE VERKENNEN

Dit is een van de eerste kastelen van de Loi-
re voor Blois, Chambord, Chenonceau en 
Azay-le-Rideau, ver verwijderd van deze konink-
lijke stroom! Het kasteel hangt boven de Loir en 
de hoge wal is indrukwekkend. De cilindrische 
donjon uit de 12de eeuw is een van de best-
bewaarde en mooiste van Frankrijk. Sinds 1391 

is het kasteel eigendom van Orléans. Jean de 
Dunois, gezel van Jeanne d’Arc, en zijn nako-
melingen, de Longuevilles, transformeerden de 
burcht in de loop der tijd.

 tip  monuments-nationaux.fr

6



105

in
dr

e-
et

-L
oi

re6 HET CHÂTEAU DE MAINTENON ONTDEKKEN, EIGENDOM VAN EEN  
VAN DE BEROEMDSTE FAVORIETES VAN HET KONINKRIJK FRANKRIJK

De geschiedenis van dit oorspronkelijk middel-
eeuwse kasteel (waarvan de 13de-eeuwse vier-
kante toren getuigt) loopt samen met het verhaal 
van Françoise d’Aubigné, markiezin van Main-
tenon, die het domein in 1674 kocht en verfraai-

de. Negen jaar later werd ze de geheime echtge-
note van Lodewijk XIV. Een fascinerend bezoek.

 tip  chateaudemaintenon.fr  

INDRE-ET-LOIRE

7 IN DE VOETSPOREN VAN DIANA VAN POITIERS LOPEN  
IN HET CHÂTEAU DE CHENONCEAU

Tijdens zijn lange geschiedenis was Chenon-
ceau eigendom van zes vrouwen, onder wie  
Diana van Poitiers, die het moest afstaan aan 
haar grote rivale Catharina de’ Medici in ruil voor 
het kasteel van Chaumont-sur-Loire. Chenon-
ceau is het enige brugkasteel ter wereld. Dankzij 
deze ambivalentie werd het trouwens twee keer 
gered van vernieling. Nu is dit het meest bezoch-
te privékasteel van Frankrijk.

 tip  Boottochtje onder de bogen,  
nocturnes en rondleiding met iPod 
Touch. De heerlijke stem van  
Michael Lonsdale vergezelt je  
op je parcours door de zalen van  
het kasteel. / chenonceau.com

7



11 RONDKUIEREN DOOR DE OUDE 
STAD, VIEUX-LILLE, EN VOL 
BEWONDERING STAAN VOOR 
DE SCHITTERENDE PANDEN IN 
FLAMBOYANTE BAROKSTIJL

De wijk Vieux-Lille is beslist heel 
burgerlijk geworden. En toch is de 
oude stad na de grondige renova-
tie een niet te missen bestemming 
voor iedereen die houdt van archi-
tecturale pareltjes.

 tip  Het hele jaar door rondlei-
dingen te voet door de oude 
stad, dag. om 15.00 u. Reken 
op ongeveer 2 uur. Vertrek 
bij het Bureau voor toerisme, 
place Rihour. Daarnaast ook 
regelmatig themabezoeken 
tijdens het hoogseizoen (de 
citadel, het belfort…).

12 DE OREN SPITSEN WANNEER 
DE BEIAARD VAN HET BELFORT 
VAN DE KAMER VAN KOOP-
HANDEL, DICHT BIJ DE PLACE 
DU THÉÂTRE, OM HET UUR LE 
P’TIT QUINQUIN SPEELT

Links van de opera bevindt zich de 
Kamer van Koophandel, een instel-
ling die vroeger gevestigd was in het 
oude beursgebouw. De Kamer van 
Koophandel is een vrij geslaagd neo-
Vlaams gebouw, versierd met slin-
gers, leeuwen en engeltjes. Het bel-
fort werd in 1921 plechtig ingehuldigd 
en kijkt uit over de stad. In de 86 m 
hoge toren hangt een beiaard die om 
het uur het beroemde P’tit Quinquin 
laat weerklinken. Sinds 2005 is dit 
belfort, net als alle andere belforten 
in de regio’s Nord en Pas-de-Calais, 
opgenomen op de Werelderfgoed-
lijst van Unesco.

13 HET EERSTE WEEKEND VAN 
SEPTEMBER NAAR DE BRA-
DERIE VAN RIJSEL TREKKEN, 
HET CH’TI-EVENEMENT BIJ 
UITSTEK!

De grootste vlooienmarkt van Euro-
pa ontvangt 2 tot 3 miljoen bezoe-
kers verspreid over twee dagen. De 
Braderie is als een soek in de vorm 
van een rivier, met vertakkingen in 
alle windrichtingen. Voorzie stevige 
stapschoenen en natuurlijk ook wat 
pasmunt. Ook al neem je jezelf voor 
niets te kopen, toch zal je met gevul-
de tassen huiswaarts keren! 

 tip  Het centrum van de stad is 
volledig verkeersvrij gedu-
rende de hele periode van de 
jaarmarkt. De metro rijdt dan 
de hele nacht door.

RIJSEL (LILLE)

16 VERBLIND WORDEN DOOR DE SCHOONHEID VAN HET CHOEUR DE LUMIÈRE,  
HET PRACHTIGE GOTISCHE KOOR VAN DE KERK VAN BOURBOURG

In het prachtige gotische koor van de Sint-Jo-
hanneskerk maakt de beroemde Engelse beeld-
houwer sir Anthony Caro, die gefascineerd was 
door het licht in deze plek, zijn Choeur de Lumi-
ère in opdracht van het Franse ministerie voor 
Cultuur en Communicatie. Er waren al de Matis-
se-kapel in Vence en de Soulanges-glasramen 

in Conques. En nu is er het Choeur de Lumière in 
Bourbourg, waar Caro een totaalproject creëer-
de, een meesterwerk en levenswerk, tussen het 
figuratieve en het abstracte.

 tip  Inlichtingen bij het Bureau voor toerisme 
(  03-28-65-83-83).

272

nord-pas-de-calais



14 OP ZONDAG OP DE MARKT VAN 
WAZEMMES RONDKUIEREN, 
EEN KLEURRIJKE EN AUTHEN-
TIEKE BELEVENIS

Een bezoek aan de stad zou niet 
volledig zijn zonder een ommetje 
langs de wijk Wazemmes, waar de 
grootste algemene markt en de 
grootste brocantemarkt van de stad 
gehouden worden. Hier klopt nog 
het hart van het authentieke Rijsel 
en er heerst een volkse sfeer die de 
eeuwen heeft weten te trotseren. 
Alle etnische groepen van Wazem-
mes zijn er vertegenwoordigd en 
de kroegen, dankgelegenheden en 
estaminets zijn tot de nok toe ge-
vuld. Hier is het altijd feest!

 tip  Markt op di., do. en zo. 7.00-
14.00 u, pl. de la Nouvel-
le-Aventure en rue Gambetta; 
brocantemarkt pl. Casquette, 
2de za. van mei. 

15 JE OGEN GOED DE KOST 
GEVEN IN HET MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS, HET PALEIS 
VOOR SCHONE KUNSTEN

Na het Louvre is dit het grootste 
museum van Frankrijk, niet wat de 
werkelijke grootte betreft natuurlijk, 
maar wel volgens de omvang van de 
collecties! Dit museum was letterlijk 
het grootste van Frankrijk voor de 
Eerste Wereldoorlog en getuigde 
van de enorme industriële welvaart 
van de regio Nord. Het is een neo-
renaissancistisch gebouw, buiten-
maats en met opmerkelijke propor-
ties. Het museum herbergt minstens 
35 uitzonderlijke meesterwerken en 
voor een bezoek moet je al snel drie 
uur uittrekken.

 tip  pba-lille.fr
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17 DE BEWEGWIJZERDE WANDELPADEN VOLGEN TUSSEN DE DUINEN

Van de Belgische grens tot Malo-les-Bains 
strekt zich een uitzonderlijke duinenrij uit over 
een afstand van 15 km en met een opper-
vlakte van 1000 ha. Dankzij de verschillende 
bewegwijzerde wandelpaden kun je kennis-
maken met het interessante ecosysteem. Ver-
trek vanuit Brayduinen (Bray-Dunes), Zuidkote 
(Zuydcoote) of Leffrinkhoeke (Leffrinckoucke). 

Verschillende duinenreeksen volgen elkaar 
op: eerst de witte duinen, dan de grijze duinen 
(omwille van de vegetatie die de duinen grijs 
kleuren wanneer het regent – een paradijs 
voor konijnen), gevolgd door de grasduinen en 
uiteindelijk de binnenduinen, die vaak met bo-
men begroeid zijn.
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35 JE TIJD NEMEN OM RUSTIG ROND TE RIJDEN OP DE SMALLE WEGGETJES  
IN DE VALLEI VAN DE SIENNE

Terwijl je heerlijk ronddwaalt in dit prachtige 
coulisselandschap stuit je onverwacht op het 
Château de Cerisy-la-Salle. Het strenge en so-
bere bouwwerk torent uit boven het riviertje 
Soulles. Vervolgens duikt de Abbaye de Ham-
bye op als een groot stenen skelet met een 
vleugje verhevenheid, sierlijkheid, verfijndheid. 
Ten slotte kom je in La Baleine, een lieflijk ge-
hucht in de vallei van de Sienne, waar je in de 

Chapelle Notre-Dame een walvisbot in de vorm 
van een ex voto kunt bewonderen. 

 tip  Na al die culturele tussenstops heb je 
vast honger gekregen. Maak daarom 
een ommetje naar de Andouillerie de la 
vallée de la Sienne voor een heerlijke, 
gerookte andouille.

36 DE ABDIJKERK SAINTE-TRINITÉ VAN LESSAY BEWONDEREN,  
DIE ALS EEN FENIKS UIT HAAR AS VERREES

Deze kerk is een van de meesterwerken van de 
romaanse kunst in Normandië met bijzonder har-
monieuze verhoudingen. De kerk werd in 1056 
gebouwd, maar na de Honderdjarige Oorlog, de 
godsdienstoorlogen en de bombardementen 
van 1944 was ze volledig vernield. Na de Twee-
de Wereldoorlog werd besloten de kerk volledig 
herop te bouwen. Ook het interieur is strak met 

zuivere lijnen, evenwichtige volumes en een so-
berheid die zelfs de meest ongevoelige zielen 
zullen overtuigen.

 tip  Rondleidingen: juli-aug. wo. om  
15.00 u. Je kunt dan de private delen 
van de abdij bezoeken (kloostergang, 
tuinen).

37 LEMUREN, SUMATRAANSE TIJGERS EN...  
EZELS UIT DE COTENTIN OBSERVEREN IN DE DIERENTUIN VAN CHAMPREPUS

Deze dierentuin werd in 1957 opgericht door 
Lucien Lebreton, een voormalig landbouwer die 
een passie voor dieren had. Ondertussen is het 
een van de mooiste dierentuinen in het departe-
ment. Het is geen traditionele dierentuin waarin 
het tentoonstellen van dieren centraal staat. De 
familie Lebreton streeft ernaar het welzijn van de 

dieren te verbeteren en bedreigde diersoorten 
in stand te houden. Je ziet in dit prachtig aan-
gelegde park, dat 10 ha groot is, een zestigtal 
diersoorten, zowel Europese als exotische. Infor-
matieborden geven meer uitleg.

 tip  zoo-champrepus.com

38 VOOR DAG EN DAUW OPSTAAN OM DE MONT-SAINT-MICHEL TE BEWONDEREN  
ALS DIE ZICH ALS EEN LUCHTSPIEGELING TEGEN DE HEMEL AFTEKENT

Er is veel over geschreven, er zijn ontelbare fo-
to’s genomen... En toch blijft het zicht op deze 
berg een betovering, een luchtspiegeling als het 
ware die telkens anders is, afhankelijk van het 
tijdstip, de kleur van de hemel en je eigen hu-
meur. Er zijn vele manieren om deze berg te be-
wonderen. Sommigen steken de baai over met 
een gids, anderen beklimmen de Grand-Rue, 
waar een sterk spirituele sfeer hangt, in navol-

ging van de bedevaarders die hen voorafgingen, 
nog anderen bezoeken de abdij en willen alle 
details en geheimen kennen, nog anderen heb-
ben alleen oog voor de souvenirkramen en dan 
zijn er nog diegenen die de Mont alleen van ver 
willen bewonderen, omdat dat zicht nu eenmaal 
het meest ontroerend is. 

 tip  ot-montsaintmichel.com296
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De wereld houdt niet op met draaien. Een wereldreiziger is de eerste om dat te beamen. Hoewel men  
geen inspanningen gespaard heeft om al de gegevens in deze gids uitgebreid te testen en te actualiseren,  
is het niet uitgesloten dat je ter plaatse vaststelt dat bepaalde gegevens in deze gids toch al opnieuw gewijzigd zijn.  
Veel adressen en suggesties in de Trotters zijn bovendien wat ‘fragiel’, juist omdat ze zo sympathiek en verrassend zijn.  
We zouden het daarom bijzonder op prijs stellen als je ons op de hoogte brengt van eventuele wijzigingen,  
zodat we de eerstvolgende herdruk op een correcte manier kunnen aanpassen. Dank bij voorbaat. Ons adres:

TROTTER
Uitgeverij Lannoo    Uitgeverij Terra Lannoo
Kasteelstraat 97    Postbus 97
B-8700 Tielt    NL-3990 DB Houten

e-mail: trotter@lannoo.be
www.trotterclub.com

De prijscategorieën die in de Trottergidsen worden gebruikt, zijn steeds afgestemd op het land. Als je in een  
goedkoop hotelletje ongeveer € 25 betaalt, behoort een hotel waar je € 75 neertelt uiteraard tot de dure prijsklasse.  
De uitgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of de gevolgen ervan.
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