
Frankrijk
Deel 2: De Cevennen

17 april t/m 1 mei 2016
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Zondag 17 april Saint Remy de Provence - Nant  203 km
Om half 10 verlaten we de camping La Bastide en vertrekken richting Nant in de Cevennen. Na zo’n 3 uurtjes rijden komen we zonder problemen aan
op de camping Les 2 Vallées in Nant, waar nog één andere kampeerder staat.
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Maandag 18 april Liacous - Eglazines - St. Marcellin - Grotte Aménagée Des Paillasses - Liacous

15 km Laagste punt: 473 m Hoogste punt: 941 m Totale stijging/daling: 610 m Weer: half bewolkt

We trekken de eerste dag gelijk de
wandelschoenen aan voor een
wandeling, maar eerst rijden we naar
het piepkleine plaatsje Liacous waar
op de parkeerplaats genoeg plek is om
de auto te parkeren.

We beginnen aan onze tocht om eerst
dit kleine plaatsje te bekijken en weer
kijken we onze ogen uit.



3



4

Als we het dorpje achter ons hebben gelaten beginnen we aan de klim over een smal goed te belopen keienpad
met rechts van ons in de diepte de rivier de Tarn en aan beide zijden prachtige rotspartijen.



5

Ooit hebben hier, in het gehucht Eglazines, mensen gewoond, voor ons
onbegrijpelijk dat men hier in deze woestenij kon bouwen en leven.
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We lopen weer verder langs de
indrukwekkende mooie rotspartijen.



7

Al snel komen we op de plek waar we
een pauze houden.

Hier in St. Marcellin, hebben de
bewoners vroeger ook nog een kerkje
gebouwd met een heel klein kerkhof
en er staat zelfs een huis bij dat
volgens ons nog als vakantiehuis
wordt gebruikt.
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Vanaf de pauzeplek hebben we een mooi zicht op het dal met de Tarn
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Voordat we het pad langs de Tarn verlaten zien we hoog boven
ons een grotwoning die zo te zien gerestaureerd wordt.
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Na een uurtje een pad gevolgd te hebben door bosgebied komen we aan bij de Grotte Aménagée Des Paillasses.
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Aan het eind van de wandeling worden we nog even getrakteerd op weer een aantal mooie rotsen.



13

Dinsdag 19 april Vissec - Cirque de Navacelles (zuidkant) - Moulin de la Foux - Vissec

16 km Laagste punt: 328 m Hoogste punt: 704 m Totale stijging/daling: 560 m Weer: zonnig

Ook nu rijden we eerst een stuk met de auto en zetten deze neer op een plek naast de weg met zicht op het plaatsje Vissec.
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Onze wandeling begint met een behoorlijk stijging om vervolgens op een
hoogtevlakte te komen.

Hoewel de foto’s het misschien niet echt laten zien is het een heel mooi
gebied om doorheen te lopen.
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16

Lopend over deze hoogvlakte staan we ineens aan de rand van een cirque. Prachtig om te zien, moeilijk om te fotograferen.
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We lopen nog even verder over de hoogvlakte om deze dan te verlaten en over een asfaltweg naar een toeristisch punt te lopen.



18

De Cirque de Navacelles, een hoogtepunt van deze wandeling. Hier houden we een pauze met zicht op het dorpje Navacelles.
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De afdaling naar het plaatsje is lang niet zo moeilijk
als de borden doen vermoeden.



20

Aangekomen in Navacelles bekijken we dit plaatsje en ondanks dat veel toeristen dit doen ziet het er niet toeristisch uit.
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Net buiten het dorpje lopen we via deze prachtige brug de Vis over.



23

Nu gaan we verder over een mooi, vrij vlak pad waar bouwers
van steenmannetjes zich uitgesloofd hebben.



24

Dan komen we weer op een toeristisch punt en wel bij
de Moulin de la Foux, waar nog veel van bewaard
gebleven is.

Zo zijn de molenstenen nog te zien en de woning met
stookgat.

Als we dit moois allemaal hebben gekeken is het hierna nog
een paar kilometer naar de auto en daar aangekomen
komen we tot de conclusie dat deze wandeling bijzonder
mooi was.
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Woensdag 20 april La Blaquererie - La Salvetat - Belvezet - La Blaquererie

13 km Laagste punt: 737 m Hoogste punt: 874 m Totale stijging/daling: 330 m Weer: meestal bewolkt

Voor vandaag staat er een korte wandeling op het programma en ook de autorit is niet zo heel ver naar het plaatsje La Blaquererie.
Daar start onze wandeling. Een relaxte wandeling door een relatief vlak landschap.
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Bij het plaatsje La Salvetat kijken we even hoe deze
schaapherder zijn hond aan het trainen is.

Met dit uitzicht houden we een pauze.



31

Hierna dalen we al naar het plaatsje Belvezet waar men van alles bewaart wat wel en niet van waarde is.

Vanaf hier volgt nog een korte stijging naar de auto.
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Donderdag 21 april Nant
Vandaag bewolkt en later een beetje regen. We lopen vanaf de camping door Nant
en doen daar boodschappen.
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Vrijdag 22 april La Couvertoirade en omgeving

9 km Laagste punt: 746 m Hoogste punt: 833 m Totale stijging/daling: 200 m Weer: bewolkt

We rijden met de auto naar het oude toeristische plaatsje La Couvertoirade dat we graag willen gaan bekijken,
maar voordat we dat gaan doen gaan we eerst een korte rondwandeling doen.

Voor de rondwandeling vertrekken we vanaf de parkeerplaats aan de rand van het stadje.
Een leuke relaxte wandeling.
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Vlak voordat we La Couvertoirade gaan bekijken gaan we eerst naar Le Rédounel, een mooie boven het stadje gelegen oude molen.
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Vanaf de molen heb je een mooi zicht over La Couvertoirade.
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Daarna dalen we af naar het plaatsje en bekijken dit mooie oude plaatsje met zijn kleine winkeltjes en restaurantjes.
Wel toeristisch maar geen uitbundige toestanden.



43
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Zaterdag 23 april Nant
Vandaag weer een campingdagje.
’s Morgens bewolkt, even boodschappen doen. ’s Middags onder de luifel met uitzicht (op de foto) en drank (niet op de foto).
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Zondag 24 april Nant - Roc Nantais - Cantobre - Nant

18 km Laagste punt: 476 m Hoogste punt: 854 m Totale stijging/daling: 900 m Weer: meestal bewolkt

Al vanaf het begin van ons verblijf op camping Les2Vallées zien we hoog boven ons een paar rotspartijen en dat is waar we vandaag naar toe willen.
Tevens staat er nog een bezoekje op het programma aan het oude plaatsje Cantobre.

Onze wandeling begint vanaf de camping en nadat we Nant via zijn oude brug hebben verlaten komen we al snel op een smal pad dat ons naar
boven leidt. Soms gaat de klim geleidelijk maar soms is het ook behoorlijk steil.
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Boven aangekomen op Roc Nantais hebben we een prachtig zicht op de omgeving en op het
plaatsje Nant.
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Hierna gaan we richting Cantobre door een
mooi bosgebied over een langzaam dalend
pad.
Onderweg nog een verlaten boerderij waar
men aan herstelwerkzaamheden is begonnen.

Vlak voordat we op de asfaltweg naar Cantrobe komen moeten we nog even een steil en smal pad
naar beneden nemen.
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En dan komen we aan bij Cantobre, een piepklein, maar goed onderhouden oud plaatsje op de rand van een rots
waar alle huizen zijn bewoond.
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52



53
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Nadat we al dit moois hebben
bekeken gaan we weer richting Nant.

Het eerste deel lopen we over een
stijgend pad door het bos, maar dan
is daar ook weer het open gebied dat
wij altijd weer mooi vinden.
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Maandag 25 april Blandas - Rigalderie - Cirque de Navacelles (noordkant) - Blandas

15 km Laagste punt: 552 m Hoogste punt: 730 m Totale stijging/daling: 380 m Weer: zonnig

Het belooft een zonnige dag te worden dus pakken we onze rugzakken weer in en trekken de wandelschoenen aan. Maar eerst rijden we naar
Blandas om vandaar uit onze wandeling te beginnen.

Het eerste deel van de wandeling lopen we door bos, maar dan komen we in open gebied waar we ook hier weer de vele hopen keien zien. Waarom
deze keien van het land zijn gehaald en op een hoop zijn gegooid weten we niet zeker maar we denken om meer begrazing voor vee te creëren.
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Even later komen we aan bij de Cromlech de Lacam de la Rigalderie, een steencirkel met een diameter van 90 m die al vele jaren geleden is
aangelegd.
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We vervolgen ons pad en lopend over deze vlakte hebben we ook uitzicht op rotspartijen.



58

Inmiddels is het één uur geworden en we beginnen aan een smal pad hoog langs de Cirque de Navacelles (niet geschikt voor mensen met
hoogtevrees en loslopende kleine kinderen!).
Op 19 april liepen we langs de zuidkant, nu aan de noordkant.
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Lopend over het smalle pad langs de rotsen hebben we een fantastisch zicht op Navacelles diep beneden ons.
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Maar helaas, ook aan dit pad komt een eind en daarna is het
nog een klein stukje lopen naar Blandas.

Een prachtige wandeling.
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Dinsdag 26 april Nant
Vandaag weer een campingdagje.

Woensdag 27 april Meyrueis - Causse Méjan - Salvinsac - Meyrueis

15 km Laagste punt: 701 m Hoogste punt: 1033 m Totale stijging/daling: 540 m Weer: half bewolkt

Allereerst rijden we met de auto naar het stadje Meyrueis en zetten de auto neer op één van de parkeerplaatsen die het stadje rijk is.
We lopen door de hoofdstraat al snel dit leuke plaatsje uit.
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Dan beginnen we gelijk maar aan een behoorlijke
klim en al gauw ligt het stadje al een behoorlijk
eind onder ons.

Tijdens de klim hebben we een mooi zicht
over de omgeving.



64

Ook het pad zelf met verschillende rotspartijen is weer de moeite waard.
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Na de klim komen we op een hoogvlakte, genaamd Causse Méjan.
We lopen nu boven de 1000 m en ondanks de zon is het niet echt warm.
Ik doe dan ook mijn wanten maar aan.
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Bij het wandelbordje Salvinsac verlaten we de hoogvlakte
en via een mooie route dalen we af naar dit plaatsje.
Inmiddels is het behoorlijk warm geworden en kunnen we
onze jas in de rugzak stoppen.
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Voordat we weer in Meyrueis arriveren moeten we nog een klim overwinnen en daarna kunnen we zonder obstakels af dalen tot bij de auto.

Op de terugweg naar de camping rijden we weer (zie 24 april) langs het prachtige plaatsje Cantobre en kunnen we het niet laten om het nog maar
eens op de foto te zetten.
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Donderdag 28 april nabij Saint André-de-Vézines - Saint-Véran - Montméjean - Roques Altes - Saint André

17 km Laagste punt: 543 m Hoogste punt: 856 m Totale stijging/daling: 610 m Weer: zonnig

Het belooft vandaag een zonnige dag te worden en niets staat ons in de weg voor een mooie wandeldag. We beginnen weer met een
autoritje en in de buurt van Saint André-de-Vézines zetten we de auto langs de kant van de weg om van daaruit aan onze wandeling te
beginnen.
Het eerste gedeelte loopt relaxed door de weilanden over bijna vlak terrein.
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Na een poosje laten we dit terrein achter ons en dalen fors af naar het prachtige plaatsje
Saint-Véran.
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Hierna volgt weer een klim om vervolgens
weer af te dalen en aan te komen bij
Montméjean.

Montméjean is een piepklein dorpje waar
men een aantal huizen aan het restaureren
is.

Het (onbemande) VVV-kantoortje.
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De botanische tuin van dit dorpje wordt gepromoot, maar helaas wordt alles
overwoekerd door andere planten daar degene die deze tuin in zijn beheer had in
2015 is overleden.

Het kasteel dat iets hoger boven het dorpje is gelegen, is helaas vervallen tot
een ruïne.
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Als we nog even hebben genoten van de afdaling
beginnen we aan de forse klim tot boven op een
hoogvlakte.
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Op 17 km afstand zien we het bekende viaduct van Millau.
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Even later komen we bij een fantastische
verzameling van rotspartijen waar we niet weten
waar we kijken moeten.

We houden hier dan ook een lange pauze.
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Als we weer verder wandelen zien we even later deze prachtige oude boerderij bij de Roques Altes. Deze boerderij is onbewoond op een heel klein
stukje na.
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Daarna is het niet zo heel erg ver meer lopen naar de auto en hebben we er een absolute topwandeling opzitten.
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Vrijdag 29 april Homs - Mas Gauzin - Grailhe - Sauclières - Homs

9,7 km Laagste punt: 740 m Hoogste punt: 852 m Totale stijging/daling: 260 m Weer: zonnig

Vandaag staat onze laatste wandeling van deze vakantie op het programma.
Een korte wandeling met niet al teveel hoogteverschillen.
We beginnen deze keer in het plaatsje Homs.

We laten vanaf het
parkeerplaatsje het dorpje
achter ons om over een smal
pad naar het dorpje Mas
Gauzin te lopen.
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Aangekomen in Mas Gauzin zien we ook weer oude schuren en een oude
Renault die het geluk heeft om binnen te mogen staan.
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Wanneer zal deze kapotte paal gerepareerd worden?

Vlak voor  Grailhe wordt onze route versperd door dit hoge hekwerk
en dus zit er niets anders op om dit hek maar te volgen.
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Nadat we eindelijk van het hek zijn verlost wordt onze route weer
absoluut de moeite waard totdat we weer in Homs arriveren.
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We zien hier dat de postbode in Frankrijk het best wel gemakkelijk heeft.

Als we richting de camping rijden besluiten we als afsluiting van deze
mooie twee weken in de Cevennen te gaan eten op het dorpspleintje
van Nant.
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Zaterdag 30 april Nant - Saint-Florentin  576 km

Aan alles komt een eind, zo ook aan deze vakantie. Gisteravond hebben we de luifel al afgebroken en we zijn deze morgen dan ook zo startklaar om
richting huis te gaan. Om half 9 starten we de auto en verlaten de camping Les2Vallées waar we met plezier hebben gestaan.

In het begin van de rit is het nog droog, maar al gauw komt de regen.
Deze houdt de hele dag aan en zelfs in de Cantal op zo’n 1100 m hoogte
krijgen we ook nog eens te maken met een behoorlijke sneeuwbui.

Gelukkig gaat de reis verder zonder problemen en om kwart voor 6 komen we aan
op de camping van Saint-Florentin, een mooie camping met grote plekken zodat we
de caravan niet af hoeven te koppelen.
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Zondag 1 mei Saint-Florentin - Heel  505 km

Als we deze morgen wakker worden is het droog en schijnt de zon. Om kwart voor 9 vertrekken we voor de laatste rit van deze vakantie. De reis
verloopt prima, alleen voor Luik komen we in een file terecht die ervoor zorgt dat we drie kwartier later thuiskomen. Tegen half 5 zetten we de caravan
naast ons huis en zit deze vakantie er weer op.

Het was weer een tijd geleden dat we met de camper/caravan in Frankrijk met vakantie waren geweest. Na de nodige brainstormsessies hadden we
besloten om naar de Provence te gaan en wel naar het gebied Les Alpilles. Een klein bergebied in de uitlopers van de Alpen. Het is een goede keuze
geweest. Het plaatsje St. Remy de Provence is een heel goeie uitvalsbasis voor mooie wandelingen en ook de camping Parc de la Bastide was voor
ons perfect. Een rustige camping met mooie grote plekken. Vanuit St. Remy was het goed te doen om met de auto naar de Camargue te gaan en het
was de moeite waard om daar rond te fietsen.

Na twee weken Provence zijn we naar de Cevennen gegaan. Een gebied wat totaal nieuw voor ons was en het heeft ons heel erg positief verrast.
Wat een prachtige natuur en ongelofelijk afwisselend. We hebben van iedere wandeling genoten. Omdat  we om bij de Gorges te gaan wandelen wel
wat lang met de auto moesten rijden hebben we dit maar twee keer gedaan. Die omgeving bewaren we voor een andere keer.
De camping Les2Vallées in Nant is een mooie kleine camping met ook weer mooie grote plekken.

We kunnen niets anders zeggen dat het een zeer geslaagde vakantie is geweest ondanks dat de wind soms wel wat teveel aanwezig was. Maar de
omgeving is zeker voor herhaling vatbaar.




