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2460

m lang is het Viaduc de 

Millau, de langste hangbrug 

ter wereld

De Ardèche in cijfers

2
Werelderfgoederen van de 
UNESCO telt de regio, van de 42 
die Frankrijk er in totaal heeft: 
in 2011 werden de Causses en 
de Cevennen op de Werelderf-
goedlijst geplaatst, in 2014 viel 
die eer te beurt aan de Grotte 
Chauvet.

3
maanden is de minimale 
rijpingstijd van roquefort in 
kalksteengrotten.

8
nationale parken zijn er in 
Frankrijk, met inbegrip van 
overzeese gebiedsdelen elf. Het 
Parc national des Cévennes, in 
1970 opgericht, beslaat een 
oppervlak van 320.000 ha.

13
departementen, van metropool 
Lyon tot de landelijke Ardè-
che, vormen de Franse regio 
Auvergn e-Rhône- Alpes. Het 
departement Lozère maakt  
deel uit van de regio Occitanie.

15
inwoners per km2 telt het 
departement Lozère, waarmee 
het een van de dunstbevolkte 
gebieden van Frankrijk is. Ter 
vergelijking: Nederland heeft 
een bevolkingsdichtheid van 
517 inwoners per km2.

40
m hoog worden de grootste bam-
boesoorten in de Bambouseraie 
bij Anduze.

87
minuten en 50 seconden is de 
recordtijd van profs, maar ama-
teurs doen ongeveer 6 uur over 
de Gorges de l’Ardèche.

130
km lang vormt de Rhône  
de oostgrens van het  
departement  
Ardèche.

500
m diep is de spectaculaire kloof 
die de Tarn in het kalklandschap 
heeft uitgesleten. 

1754
m hoog is de Mont Mézenc, de 
hoogste berg van de regio. Hier-
na volgen de Mont Lozère met 
1699 m, de Mont Aigoual met 
1567 m en de Mont Gerbier de 
Jonc met 1551 m.

2500
zonuren krijgt het zuiden van 
de Ardèche gemiddeld per jaar – 
waarmee de streek in Frankrijk 
alleen de Côte d’Azur en Corsica 
voor moet laten gaan.

10.000
ton tamme kastanjes produceert 
Frankrijk, de helft daarvan in de 
Ardèche. De mondiale productie 
bedraagt bijna twee miljoen ton, 
waarvan 90 % uit China komt.

326.000
inwoners telt het departement 
Ardèche, eind 19e eeuw waren 
dat er nog 365.000. Het depar-
tement Lozère heeft 77.000 
inwoners, tegenover 145.000 
halverwege de 19e eeuw. 

Corona
Wij hebben 
deze gids in 
januari 2022 
volledig geac-
tualiseerd. Ech-
ter, vanwege 
corona kunnen 
voornamelijk 
openingstijden 
afwijken. Kijk 
daarom altijd 
eerst op de 
website.
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15 manieren om je onder te dompelen in de streekHet kompas van de Ardèche

#13
Onder rondcirkelende 
gieren – Gorges de la 
Jonte

#1
In het rijk van de 
tamme kastanje – 
Parc des Monts 
d’Ardèche

#15
Stad van de 
kaaskelders – 
Roquefort

#14
Stad van rotsen op 
de Causse Noir – 
Montpellier-le-Vieux

#12
Weids uitzicht over 
Zuid-Frankrijk – Mont 
Aigoual

#11
Tijdperk van de gods-
dienst oorlogen – de 
cami sards van Anduze

#10
Een overweldigende 
canyon – Gorges du 
Tarn

# 9
Via de Chemin de 
Stevenson – naar de 
Mont Lozère 

# 8
Een betoverd bos –  
Bois de Païolive

#7
Prehistorische 
tekeningen van dieren 
– Caverne du Pont 
d’Arc

# 6
Het Louvre van de 
ondergrondse wereld 
– Aven d’Orgnac

# 5
Stroomafwaarts – in 
een kano door de 
Gorges de l’Ardèche

# 4
Plaatjes van dorpen – 
Balazuc en Vogüé

#3
In het teken van Bac-
chus – de wijnboeren 
van Plateau de Gras

#2
Bij de bron van de 
Loire – Mont Gerbier 
de Jonc
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In een kano door de Gorges de l’Ardèche  #5

de absolute topdagen, zoals Pinksteren, duwen 
brandweerlieden de kano’s langs de smalste ge-
deelten om ervoor te zorgen dat er ten minste 
enige beweging in zit. Zonder reservering is er 
op zulke dagen geen boot meer te krijgen. Het 
is dan zo druk dat je bij wijze van spreken over 
het water zou kunnen lopen.

Avontuurlijke stroomversnellingen
Bij de meeste stroomversnellingen moet je om 
een rots in het water heen varen of een smalle 
passage nemen. Welke plekken een echte uitda-
ging zijn, zoals een scherpe bocht in combinatie 
met rotswanden waarin grotachtige ruimten 
zijn uitgesleten, blijkt meestal wel uit de vele 
 omstanders die hier op het kapseizen van hun 
lotgenoten wachten. Maar met voldoende vaart 

n Stroomafwaarts – in 
een kano door de 
Gorges de l’Ardèche
De bochtige weg die boven langs de rand van 
de Gorges de l’Ardèche loopt, biedt een tiental 
uitkijkpunten met een fraai uitzicht op de me-
anderende rivier, maar een kanotocht door de 
canyon – een beschermd natuurgebied – is toch 
het mooist. Over een afstand van 32 km maken 
bijna even zo vele stroomversnellingen de tocht 
tot een waar avontuur.

Met de kano door de rotspoort
In het zuidelijke deel heeft de Ardèche een 
indrukwekkende canyon in de rotsen uitgesle-
ten. Het meest overweldigende stuk ligt tussen 
Vallo n-Pont-d’Arc en Pont-St-Esprit. Vlak na het 
startpunt in Vallon-Pont-d’Arc 1 kom je al bij een 
eerste stroomversnelling, de Rapide Charlemag-
ne 2, en daarna zie je de Pont d’Arc 3. Deze 
imposante natuurlijke boog, die 66 m hoog is 
en als een brug over de Ardèche ligt, moet haast 
wel het meest gefotografeerde object in de 
Ardèche zijn. Rond de Pont d’Arc is het meestal 
een drukte van belang op en langs het water, 
want je kunt hier ook via de weg vlakbij komen 
en het is een populaire zwemlocatie. Hierna vol-
gen tot wel 300 m hoge rotswanden en verder 
stroomafwaarts de Cirque de la Madeleine 4, 
een adembenemende bocht van de Ardèche.

Kanodrukte in de canyon
In het laagseizoen zijn er in de canyon alleen 
kajakkers en een paar wandelaars te bekennen. 
Dan staat het sportieve vermaak op de voor-
grond. Maar in de maanden juli en augustus 
weergalmt het geroep en gegil van de bezoe-
kers en het geluid van de peddels die tegen hard 
plastic slaan. Bij een lage waterstand kunnen er 
zelfs files ontstaan bij de stroomversnellingen  – 
 in deze zomermaanden varen er maar liefst 
drieduizend kano’s per dag door de Gorges! Op 

# 5

Je kunt het landschap 
echt op je gemak 
bewonderen wanneer je 
een overnachting in de 
canyon plant. Voor de 
beide bivakken (bivouac) 
Gaud 1 en Gour-
nier 2, met drinkwater, 
sanitair, koude douches 
en barbecueplaatsen (ko-
len zijn aanwezig), moet 
je je vooraf aanmelden 
(tel. 04 75 88 00 41, 
rbivouacs@pontdarc- 
ardeche.fr, per nacht 
€ 8/10, in het weekend 
€ 14, kinderen en jon-
geren € 5-14). Gournier 
ligt grofweg halverwege 
de tocht, Gaud bereik je 
al na een derde van de 
afstand.

O
OVERIGENS

File? Bij de stroom-
versnellingen zijn er 
twee mogelijkheden: 
onverstoorbaar blijven 
doorpeddelen of eerst 
eens vanaf de oever 
kijken hoe anderen het 
doen. Vlak voor een 
smalle passage is het te 
laat om te twijfelen!
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Mont Aigoual  #12

na een grootschalige herbebossingscampagne 
aan het einde van de 19e eeuw. Boeren die het 
land bewerkten, herders met hun schaapskudden 
en houthakkers die brandhout verzamelden had-
den er tot die tijd aan bijgedragen dat de bomen 
op de berg waren verdwenen. 

Overal water
Rondom de Mont Aigoual ontspringen talloze 
riviertjes, die alle kanten op stromen en zich 
algauw met andere waterstromen verenigen. 
Daarbij vormt de Col de la Sereyrède 3 (1299 m) 
de waterscheiding tussen de rivieren die uitmon-
den in de Atlantische Oceaan (Dourbie, Bonheur) 
en de rivieren die uitmonden in de Middellandse 
Zee (Hérault). Bijzonder is de Abîme de Brama
biau 4, een smalle kloof ten noordwesten van 
de Mont Aigoual. Hier komt de voor een deel on-
dergrondse rivier de Bonheur weer uit de  rotsen 

In hartje zomer zul je 
het nauwelijks kunnen 
geloven, maar op de 
Mont Aigoual kan het 
flink koud worden. Meer 
dan honderd dagen per 
jaar ligt er sneeuw of 
daalt de temperatuur tot 
onder het vriespunt. Op 
de tot nog toe koudste 
dag sinds het begin van 
de metingen daalde 
het kwik op de top tot 
-28 °C. 

V
VORST

n Weids uitzicht over 
Zuid-Frankrijk – Mont 
Aigoual
Niet alleen een weg, maar ook een wandelpad 
voert naar de 1567 m hoge top. Op heldere 
dagen, wanneer de Mont Aigoual eens niet in 
wolken is gehuld, is het uitzicht indrukwekkend: 
met enig geluk kun je dan over een zee van 
bergkammen tot aan de Alpen, de Middellandse 
Zee en de Pyreneeën kijken. 

De Mont Aigoual krijgt zo veel neerslag te ver-
duren dat de berg de bijnaam Montagne de 
l’Eau (berg van het water) heeft gekregen. Met 
gemiddeld 170 regendagen per jaar is deze berg-
top een van de natste locaties van heel Frankrijk. 
Ook de windomstandigheden op de berg zijn ex-
treem: op sommige dagen worden windstoten 
met orkaankracht gemeten. 

Dicht bij het weer
Het in 1887 gebouwde Observatoire météorolo
gique 1 boven op de Mont Aigoual levert Météo 
France klimaatgegevens en registreert de wind-
snelheden, die hier vaak meer dan 100 km/u 
bedragen, met uitschieters tot 250 km/u. In het 
observatorium vind je een expositie met oude 
meetinstrumenten, meetgegevens en foto’s van 
het massief vóór de herbebossing. Pas halverwe-
ge de 19e eeuw deden weersta tions van de staat 
hun intrede – de eerste op de Pyreneeën en in 
1893 een volgende op de Mont Blanc.

Uitstapje naar de Tuin van God
Circa 1,5 km voor de top voert vanaf de D 269 
het Sentier des Botanistes naar het arboretum 
HortdeDieu 2 (‘Tuin van God’; 20 min.), met 
een verzameling van alle planten die op de berg 
groeien. Op initiatief van de botanicus Charles 
Flahault werd hier een testaanplant gedaan om te 
zien welke boom soorten zich konden aanpassen 
aan de bodem en het gure klimaat. De huidige 
aanblik heeft de Aigoual namelijk pas gekregen 

# 12

Snel van het uitzicht 
genieten voordat het 
volgende front komt 
opzetten ...
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