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We besluiten op onze terugreis van zonnige, zuidelijke 
stranden een deel van Frankrijk te doorkruisen dat we nog 
niet kennen: de Auvergne, gelegen in het departement 
Haute Loire. We passeren Langonge, een aardig stadje 
aan de rivier l’Allier vlak bij het stuwmeer van Naussac. 
Grootste attractie hier is de Train touristique des Gorges 
de l’Allier, een toeristentrein, die langs de rivier rijdt tot 
aan Langeac, een sensationele route van 67 kilometer. 
Onderweg kan uitgestapt worden in Monistrol d’Allier 
en Alleyras, om te raften, kanoën, canyoning of gewoon  
te wandelen in het indrukwekkende landschap. In grote 
delen van dit traject is de rivier of de trein trouwens de 
enige vorm van transport, omdat er geen wegen zijn. 
Wij rijden door naar Les Estables, een authentiek boeren-
dorp, gelegen aan de voet van de Mont Mézenc, waar we 
de camper neerzetten op de gratis camperplek, midden 
in het dorp. We hebben deze berg uitgezocht vanwege 

het uitzicht op zowel de lager gelegen Ardèche, als de 
Auvergne, dat eigenlijk één groot vulkanisch plateau is. 
Bij helder weer is hier zelfs de Mont Blanc te zien.

Lust voor het oog
De volgende ochtend rijden we naar boven, parkeren de 
camper op het grote terrein naast la maison Forestière 
du Mézenc en maken kennis met onze gids Sébastian. Al 
wandelend vertelt hij passionnement over de zeldzame 
vegetatie op ‘zijn’ berg. De séneçon argenté, die hier op 
de top groeit, is zelfs uniek in Frankrijk. Het vlees van 
de Aubrac-koeien, die hier op duizend meter hoogte het 
hele jaar door worden gehouden, schijnt ook een unieke 
smaak te hebben vanwege de cistre, wilde bergven-
kel, die hier welig tiert tussen het gras. Deze ongeveer 
zeshonderd koeien verdienen het predicaat fin gras, dat 
AOC-erkend is.

Waar vulkanen als het ware in een rij staan, waar het boerenleven nog hard is, waar de lunch 

een feestmaal is, waar pelgrims te voet op zoek zijn naar zichzelf en water zich onstuimig een 

weg baant in nauwe kloven, kortom waar het leven waard is geleefd te worden: de auvergne...
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1. IIn de Auvergne kun 

je onderweg zomaar 

een prachtige vestiging 

tegenkomen.

2. Overal zijn de  

pelgrims aanwezig.

Joie de vivre  
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3. Cani rando met 

Siberische husky’s.

4. Lunchen doe je zo.

5. Kathedraal in 

Puy en Velay:  

startpunt voor de 

pelgrims.

6. Lokaal voorgerecht in 

les Estables.
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Sébastian vertelt het met zo veel trots en overtuiging, dat 
we hem wel moeten geloven en later bij de lunch blijkt 
inderdaad dat hij geen woord te veel heeft gezegd. De 
hele lunch van drie gangen was trouwens een lust voor 
het oog, een feest voor de smaakpapillen en met een prijs 
van € 14 budgetvriendelijk. 
Parapenten, een soort vliegen met een parachute, is 
hier een veel beoefende sport en genietend van een vin 
blanc sec op ons terras, zien we vliegers naar beneden 
komen, sommigen vlak boven ons. Tot onze schrik vliegt 
er een recht in de dennenbomen voor ons en bungelt 
hulpeloos aan zijn touwen. Het duurt ruim een uur 
voordat de gendarmerie en de brandweer de pechvogel 
uit zijn benarde positie kan bevrijden. Voor ons een 
gratis show tijdens het uitbuiken.

Hond uitlaten
Na twee dagen laten we Les Estables achter ons en komen 
onderweg een aardige parkeerplaats aan de rand van het 
bos tegen. “Koffie”, roepen we tegelijk. Onze hond springt 
enthousiast uit de camper, maar wordt begroet met geblaf 
en gehuil als van een troep wolven en schiet met de staart 
tussen de poten terug de camper in. Wat blijkt: we staan 

vlak bij een plek, waar cani rando wordt beoefend. Cani 
rando...? Nooit van gehoord! Het is een soort hond uit-
laten, maar de vraag is: wie laat wie nou uit? De honden 
zijn Siberische husky’s, die worden aangekoppeld aan een 
tuigje, dat rond de heupen wordt gedragen.
We ontmoeten Christian Dolmarin, de baas van het spul, 
die ons uitlegt hoe het werkt. We worden ieder aan een 
husky gekoppeld, die ons enthousiast het bos in sleurt. 
Maar na wat oefenen en arrête, arrête roepen, lukt het 
toch om de hond onder controle te krijgen en beleven we 
een mieterse wandeling met deze prachthonden.

Gigantische lavarotsen
We rijden naar Le Puy-en-Velay, een van de vijf 
startpunten in Frankrijk van de pelgrimsroute 
naar Santiago de Compostella in Spanje. Het 
startpunt hier is de kathedraal, die boven op 
de heuvel ligt. Deze kathedraal staat op de 
Werelderfgoedlijst en dateert uit de elfde 
eeuw. Via de Rue des Tables en 134 treden 
komen we heel bizar midden in de kathedraal 
binnen. De trap en de zuilen blijken het fundament 
te zijn voor de helft van de kerk, die dus eigenlijk buiten 
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de berg uitsteekt. Een bouwkundig hoogstandje. 
De stad wordt gedomineerd door twee gigantische 
lavarotsen, die boven de stad uittoornen. Op de ene staat 
een reusachtig roodkleurig Mariabeeld en op de ander de 
kapel van St. Michel uit de tiende eeuw. Beide moeten ui-
teraard beklommen worden, wat een ware aanslag op de 
kuitspieren is. Het uitzicht vergoedt alles en is adembene-
mend. De stad is een mengelmoes van gezellige pleintjes 
met markten en terrasjes, winkelstraten en steegjes en 
overal is wel iets te ontdekken dat te maken heeft met de 
pelgrimage, die hier start voor zo’n 40 duizend pelgrims 
per jaar.

adrenaline
In september zijn de jaarlijkse Fêtes renaissance du Roi de 
l’Oiseau, feesten waarbij het leven in de middel eeuwen 
wordt nagebootst met kledij en voorstellingen, die dui-
zenden toeschouwers trekken.
We blijven twee dagen op de camping Bouthezard aan 
de voet van de rots Aiguilhe, maar het pelgrimgevoel wil 
maar niet komen, dus trekken we verder... met de camper.
Via landelijke wegen, waar regelmatig koeien de weg ver-

sperren, komen we aan in Langeac, want we willen toch 
nog even de gorges in. De weg is bochtig en de tunneltjes 
zijn krap, maar we komen zonder kleerscheuren aan in 
Prades, een schilderachtig bergdorpje. Hier maken we 
kennis met hydrospeeding: op de buik liggend op een mi-
nivlotje, met flippers aan de voeten om te kunnen sturen,  
meegesleurd worden met de woeste stroom, proberend de 
rotsen te ontwijken en het hoofd boven water te houden, 
om vervolgens opgelucht te drijven naar de volgende 
stroomversnelling. Gelukkig wel met een warm wetsuit 
aan en een stevige helm op je hoofd. Dat is even wat 
anders dan een beetje kanoën. Dat is voor watjes, stellen 
we achteraf rillend, maar tevreden vast.
Na deze adrenalinekick gaat een liqueur de verveine, een 
streeklikeurtje met een bite, er vlotjes in en brengen we 
de rest van de dag relaxed door met uitzicht op de Roche 
Servière, een gigantisch blok vulkanisch graniet, dat hoog 
boven het dorp uitsteekt.
We zeggen adieu tegen de Auvergne, maar nemen ons 
voor om hier terug te komen, want er zijn nog andere 
puys, andere streekgerechten en andere uitdagingen te 
ontdekken in deze fascinerende streek van de vulkanen. 

7. De kapel van St. 

Michel in Puy en Velay 

staat op een hoge rots 

van gestold lava.

8. Koeien hebben  

alle tijd.

9. Hydrospeeding: in een 

wetsuit op een mini-

vlotje langs de rotsen in 

een stroomversnelling.
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InForMatIeF

www.aoc-fin-gras-du-mezenc.com
www.marzoenature.com
www.auvergnevacances.com
www.domainedesmarmottes.fr
www.ot-lepuyenvelay.fr

www.vaubarlet.com
www.plusfrance.com
www.franceguide.com/nl
www.auvergne-toerisme.nl
www.terralannoo.nl

Toeristische informatie over de Auvergne is te vinden 
op de volgende websites::


