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VOORWOORD

V

an jongs af aan ben ik geboeid door Frankrĳk.

als samen met anderen. Met de auto, wandelend, fietsend,

Dat begon al wandelend aan de hand van mĳn

en een enkele keer met de trein of het

ouders en met urenlange autoritten over de

vliegtuig. Tegenwoordig ga ik bĳna maandelĳks wel een

Franse wegen. Daarbĳ sloeg mĳn fantasie bĳ ieder bordje

keer naar Frankrĳk toe. Ik houd ervan om niet te

met bezienswaardigheden op hol. Nog steeds zou ik het

vastomlĳnde plannen te maken in de voorbereiding van

liefst elk zĳweggetje inslaan naar het zoveelste romaanse

mĳn reizen, omdat dat de meeste vrĳheid en leukste

kerkje, vĳftiende-eeuwse kasteeltje, karakteristieke dorpje,

ervaringen oplevert.

panoramapunt of Romeinse badhuis. Eigenlĳk is dat
volgens mĳ ook de beste manier om het land écht te

Na vĳf jaar zĳn er voor mĳ nog steeds genoeg onbekende

beleven.

gebieden en is mĳn verlanglĳstje met Frankrĳkplekken
groter dan ooit. Toch vind ik dit een mooi moment om

Vĳf jaar geleden maakte ik een keuze die mĳn leven zou

mĳn schatkist met ontdekkingen voor je te openen.

veranderen. Ik besloot mĳn Frankrĳkervaringen op te

Daarom heb ik in dit boek vĳftig bestemmingen

schrĳven en mĳn foto’s een platform te geven op een

verzameld die voor mĳ ‘puur Frankrĳk’ zĳn. Ik hoop dat

reisblog. Frankrĳk Puur was geboren. Inmiddels kan ik

je er veel nieuwe inspiratie uit haalt om ook zelf op zoek

van mĳn blog leven en daardoor heb ik alle tĳd om

te gaan naar het pure Frankrĳk.

Frankrĳk nog beter te leren kennen. De afgelopen jaren
heb ik veel mooie bestemmingen in Frankrĳk bezocht en

Bonne route !

lange tochten door het land gemaakt, zowel in mĳn eentje
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OVER DIT BOEK

V

oorafgaand aan een reis naar Frankrĳk vind ik

Extra tips

het altĳd leuk om inspiratie op te doen door te

Bĳ elk van de vĳftig bestemmingen die ik in dit boek

zoeken naar alle streken en plekken die me de

uitlicht, vind je drie extra tips voor dingen die er in de

moeite waard lĳken. Waar zĳn er relatief onbekende

nabĳe omgeving nog meer zĳn te ontdekken. Zo weet je

pittoreske dorpjes, wandelgebieden, of mooie natuur voor

direct wat er in de buurt van dat ene mooie plekje

bĳvoorbeeld een roadtrip? En hoe kan ik ook in de

allemaal te zien en te doen is.

bekendere gebieden méér zien dan alleen de grote
publiekstrekkers?

De bestemmingen in dit boek heb ik opgedeeld in de vier
seizoenen. Je kunt ze natuurlĳk op elk moment van het

Dit boek, Frankrĳk Puur, is bedoeld als inspiratiebron om

jaar bezoeken, maar volgens mĳ hebben de bestemmingen

je te oriënteren op fijne plekjes in Frankrĳk, of je nu voor

juist dan iets extra’s. Op de volgende pagina’s vind je een

een weekend, een week, twee weken of een maand op reis

overzichtskaart zodat je eenvoudig kunt zien waar in

wil. Het is dus geen complete reisgids met alle details over

Frankrĳk de genoemde plekken zich bevinden. Achterin

een bestemming. Je leest in dit boek tips voor plekken

het boek staan een index met namen van plaatsen en

waar ik de afgelopen jaren het ‘Frankrĳk Puur’-gevoel heb

streken die in dit boek vermeld zĳn, een groepering per

ervaren.

soort activiteit én routetips voor als je een roadtrip door
Frankrĳk wilt plannen.

Wat dat gevoel precies is? Dat is moeilĳk in woorden te
vatten, maar denk bĳvoorbeeld aan een combinatie van

Foto’s spelen een grote rol in dit boek. Door middel van

mooie natuur of architectuur, bĳzondere geschiedenis en

fotografie zie je volgens mĳ het beste wat je van een

plekken waar je gemakkelĳk met gewone Fransen in

bepaalde bestemming kunt verwachten. En bovendien is

contact kunt komen. Plekken waar toerisme niet het enige

het ook gewoon heel leuk om zo’n boek met mooie foto’s

hoofddoel geworden is.

van Frankrĳk door te bladeren.
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LENTE

De lente, Frankrĳk komt tot bloei. In de meer
gematigde gebieden ontluiken de bloemen al
vroeg in het seizoen. In de berggebieden zĳn de
contrasten groter. De ene dag kan het in het
zonnetje al ‘s zomers aanvoelen, de andere dag
is het guur. In de Alpen en Pyreneeën kan er in
de eerste helft van de lente nog volop geskied
worden.
In het voorjaar is het overal in Frankrĳk nog
lekker rustig. Tĳd om leuke dorpjes te
ontdekken en bĳ een lentezonnetje mooie
wandelingen in de natuur te maken. Met een
beetje geluk ontdek je vanaf ongeveer april de
mooiste wilde orchideeën en andere zeldzame
planten en dieren.
De periode mei en begin juni is mĳn favoriete
tĳd om Frankrĳk te verkennen. Het liefst ga ik
dan wat verder naar het zuiden om te profiteren
van de aangename temperaturen en de
mediterrane sfeer. Maar ook voor een leuke
roadtrip door bĳvoorbeeld Normandië is de
lente het ideale seizoen.

Bloeiende orchidee (Purperorchis) in de Gers

12

DEPARTEMENT: DORDOGNE
ACTIVITEIT: STADJE BEKĲKEN
TĲDSDUUR: HALVE DAG
HOE KOM JE ER: AUTO

klooster aan de rand, genesteld tegen de kliffen

noorden van het departement Dordogne,

en groene helling in de bocht van de rivier. Het

ligt het leuke plaatsje Brantôme. Het oude

klooster is meteen ook een van de eerste dingen

stadscentrum wordt omringd door water, het is

die je kunt bewonderen, wanneer je, zoals ik, de

gevestigd op een eilandje in de rivier. Niet voor

auto parkeert op de grote parkeerplaats aan de

niets noemt men het wel eens het Venetië van de

zuidwestkant van het stadje.

Périgord. Als je Venetië kent, vind je die
benaming misschien een beetje overdreven,

Ik loop over een mooie gewelfde stenen brug

maar door het vele water onderscheidt het zich

richting het klooster en geniet van de stilte en

in elk geval wel van de andere mooie stadjes en

rust, begeleid door het kalme ruisen van de

dorpjes in de Dordognestreek. De grootste

rivier die hier een stroomversnelling heeft. De

bezienswaardigheid van Brantôme is - naast de

plek waar nu Brantôme ligt, was al in de

fraaie ligging aan het water - het eeuwenoude

prehistorie bewoond. Getuige daarvan is een

BRANTÔME

I

n een bocht van de rivier de Dronne, in het
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