Het onontdekte deel van de Dordogne

Ten noorden
van de rivier
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Zeg Dordogne en je denkt aan alle bekende plekken ten zuiden
van de rivier. Maar wat weten we van de andere kant van het
water? KCK toog naar Frankrijk en maakte kennis met het
onontdekte noorden.
TEKST EN FOTOGRAFIE VICKY DE LA COTERA MANRIQUE MET DANK AAN ATOUT FRANCE

nze picknick had niet Franser
gekund. Compleet met roodwitgeblokt tafelkleed en rieten mand
gevuld met knapperig stokbrood, aardbeien en walnotenkaas. Het picknickkleed lenen we van het Britse duo Richard
en Olivia, op wiens veldje we onze etenswaren hebben uitgestald. De twee runnen
vakantiedomein Manoir de Longeveau in
Aubeterre-sûr-Dronne en zijn druk bezig
met het voorbereiden van een bruiloft,
waarvoor het voormalige cognac-landgoed vaak wordt ingezet. “Niet voor niets
heeft deze plek ook wel de bijnaam
‘Toscane’”, zegt Olivia, terwijl ze wijst
naar het uitgestrekte graanveld en het
heuvelachtige landschap voor ons. “Het
gevoel van Italië, maar dan in Frankrijk.”

O

EEN HEILIGE PLEK

Onze auto heeft al heel wat kilometers
gemaakt, want Aubeterre-sûr-Dronne
markeert de eindhalte van ons avontuur.
Drie dagen geleden startten we onze reis
in fotogeniek Périgueux, het hart van de
Dordogne en de hoofdstad van de landstreek Périgord. De spectaculaire kathedraal valt hier meteen op, ontworpen
door dezelfde architect die ook de Sacré
Coeur op zijn naam heeft staan: Paul
Abadie (1812-1884). Op het kerkplein voor
de kathedraal genieten een handvol
locals van de vroege ochtendzon; de
meeste luiken zitten nog potdicht. “Op
woensdag- en zaterdagochtend krioelt
het hier echter van de mensen”, zegt gids
Micheline. “Tijdens de Marché des
Saveurs. Mijn favoriete markt.”
FIETSEN LANGS DE BRUINE RIVIER

Smullen van een vegetarische
pastainrestaurantCommelaMaison
in Brantôme
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Na honderd kiekjes te hebben geschoten
van pittoresk Périgueux (elk pleintje en
iedere binnenplaats steelt je hart) sjezen
we met kleurrijke e-bikes de heuvel weer
af naar beneden, richting de bruingekleurde Isle. De kleur van deze zijvertakking van de Dordogne geeft aan dat het
de laatste dagen veel geregend heeft; geen
wonder dat alles zo groen is. We fietsen
een stukje van de tachtig kilometer lange
fietsroute V80 langs de Isle, maar stoppen

al gauw voor een verfrissend drankje op
de meest prestigieuze plek van Périgueux:
Guinguette de Barnabé.
ONTMOETINGSPLEK VOOR JONG EN OUD

Dit was dé plek waar heel Périgieux en
omgeving naartoe kwam om zwemlessen
te nemen in de rivier en waar spectaculaire bals en jazzconcerten in de openlucht werden georganiseerd. Van 1935 tot
2017 werd Barnabé door dezelfde familie
gerund, tot het werd overgenomen door
een nieuwe eigenaar. Toch lijkt het alsof
de tijd hier heeft stilgestaan, te zien aan
de nostalgische inrichting en de klassieke
jazzklanken die net door de band worden
ingezet. In de tuin hoor je een lachsalvo
van een groepje locals. “Dat is nou zo
leuk aan Barnabé”, vindt Micheline. “Dat
het een ontmoetingsplek is en blijft voor
jong én oud.”
ECOLOGISCH EN LOKAAL

De volgende ochtend ontbijten we in het
zonnetje met Françoise en Stephan, eige-

naren van camping Parenthèses Imaginaires in Milhac-de-Nontron, op veertig
kilometer ten noorden van Périgueux.
“Alles is lokaal”, vertelt Stephan. “De
honing komt van onze imker, de walnotenkaas van de markt in Périgueux en de
aardbeien zijn gariguettes, een speciaal
soort uit dit deel van de Dordogne.” Tot
nu toe hebben de twee voornamelijk
Fransen op de camping gehad, omdat ze
pas net begonnen zijn met een Engelstalige website. “Maar ik denk dat het ecologische aspect van de camping veel
toeristen uit andere delen van Europa zal
aantrekken.”
VENETIË VAN HET NOORDEN

Veel tijd om te genieten van de serene
rust en al het moois dat Stephan en François aan hun gasten bieden (yoga op een
platform met uitzicht op de groene vallei,
een wandelroute langs de kunstwerken
van François zelf, een cabane du pêcheur
pal aan het meer) hebben we niet, want
22 kilometer verderop popelt Fabrice om

Elk pleintje
in Périgueux
steelt je hart

4x zien & doen
langs de route
1. Huur een fiets van Christophe bij Espace Vélocafé,
net onder de kathedraal van
Périgueux, en trek de omgeving in.
2. Fiets voor een drankje naar
Guinguette de Barnabé, een
plek van historische waarde
voor Périgueux.
3. Prik een vorkje bij Comme la
Maison, één van de pittoreske guingettes (restaurants aan het water) in
Brantôme, ook wel Venetië
van het noorden genoemd.
4. Leer alles over cognac in het
oudste cognac-huis van de
regio: Martell.
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Brantôme, het
Venetië van
de Périgord

ons door ‘zijn’ geliefde Brantôme rond te
leiden. De bijnaam ‘Venetië van het noorden’ is te danken aan het feit dat het historische centrum op een eilandje ligt en
volledig omringd wordt door water. De
beste manier om het stadje te ontdekken? Met een traditionele rondvaartboot
of kano.
VEGETARISCHE HOOGSTANDJES

Trekpleisters van Brantôme zijn onder
meer de Benedictijner abdij (gesticht in
de achtste eeuw door monniken) en het
bijbehorende Belfort. Daarnaast is
Brantôme voor velen een goede uitvalsbasis om de Vallei de Dronne te ontdekken, populair vanwege het viertal
kastelen en een druipsteengrot met prehistorische kunst, de Grot van Villars. We
strijken neer voor een lunch bij Comme
la Maison, een typische guingette (restaurant aan de rivier). Opvallend is het grote
aanbod aan vegetarische gerechten; waar
in andere streken nog steevast wordt
geluncht met canard en foie gras, krijgen
wij een dampend bord met pasta met
groene asperges, truffels en champignons
voorgeschoteld.
EEN WERELDBEROEMD COGNAC-HUIS

Streetart in Angoulême
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Zo’n heerlijke lunch sluit je traditioneel
af met een stukje chocola en glaasje cog-

nac. We zijn immers maar op anderhalf
uur rijden verwijderd van de plek waar
het allemaal wordt gemaakt. Voor ons
uitstapje naar Cognac de volgende ochtend laten we de Dordogne achter ons en
rijden we Charente binnen, tot we arriveren bij het oudste cognac-huis van de
regio: Martell. Een proeverij in de ochtend? “Juist, want dan zijn je smaakpapillen nog niet aangetast.” Gids Jeremy leidt
ons door de wijnkelders en vertelt dat
25 procent van de wereldwijde cognacindustrie van Martell afkomstig is, waaronder de wereldberoemde Cordon Bleu.
ONDERGRONDSE KERK

Terug naar de trouwlocatie in Aubeterresûr-Dronne dan, het eindpunt van onze
route. Voorafgaand aan de picknick
moésten we een kijkje nemen in dit
dorpje, dat wordt beschouwd als één van
de mooiste dorpen van Frankrijk. De
charmante, houten balkons en de pittoreske pleinen betoveren menig toerist,
maar de troef van Aubeterre is toch wel
de ondergrondse kerk van Saint-Jean, uitgehouwen uit een rots. We zouden hier
veel langer willen blijven, maar helaas,
we moeten gaan. Op de terugreis genieten we na met de restjes van onze Franse
picknick – in stilte. Want betoverd, dat
zijn we zeker. •

Genieten
van een
ochtendwandeling
103

Info
AFSTAND

Utrecht – Périgueux 954 km
Beste reistijd

Het klimaat in de Dordogne
kan per plaats erg verschillen, maar reken op warme
zomers en milde winters.
De beste reistijd is mei, juni
en september.
i france.fr
i anwb.nl/kamperen/frankrijk/dordogne
Lezen

ANWB Extra Reisgids
Dordogne, € 10,50
(niet-leden € 10,95).
Bestel ’m online via:
i anwb.nl/webwinkel

De vier kleuren van
Périgord
Het landschap van Périgord, de
noordelijke landstreek waar de
Dordogne doorheen stroomt, is zo
verschillend dat de locals het liever aanduiden op basis van kleur.
Zo wordt het noorden als vert
bestempeld, de regio waar de
meeste regen valt – het groenste
gedeelte van Périgord. Het zuidwesten is pourpre, wat slaat op
de paarse kleur van de druivenbladeren rondom Bergerac, dé
wijnstreek van dit gebied. Het
zuidoosten wordt gelinkt aan
noir, vanwege de uitgebreide
eikenbossen en de zwarte truffel
die daar gevonden wordt (eveneens de belangrijkste vindplaats
van truffels in Frankrijk – de toevoeging à la Périgourdine betekent dan ook dat een gerecht
truffel als garnituur heeft). Tot
slot wordt het middelste gedeelte
als blanc bestempeld, verwijzend
naar de witte kleur van de kalkplateaus die het landschap in
grote mate bepaalt.

Campings
Domaine de Corneuil

1 Ruimopgezette,kleineen
rustige camping op een groot,
heuvelachtiglandgoedaande
randvaneenbos.Grotendeelsautovrijestaanplaatsenvoortentof
caravanindebeschuttingvanbomen,ophethogeredeelinmeer
openterrein.Ookmogelijkheidtot
hurenvan(safari)tent.Restaurant,
verwarmdzwembad,gratiswifi,
speeltoestellenengemarkeerde
wandelroutesrondomdecamping
aanwezig.Versebroodjesworden
elkedagdoordebakkeraangeleverd bij de receptie.
adresSaint-Sulpice-de-Mareuil
F-24340 Mareuil en Périgord
t (0033) 553 607 948
i anwbcamping.nl/74798
gps 45.46637, 0.504653
open16junit/m16september
terreinkleinecamping,34toeristische staanplaatsen en

20 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE
Yelloh! Villages les

2 Gorges du Chambon
Tegeneenheuvelgelegenterrein,
omringddoorbossenenweilandenengelegenaaneenrivier,ideaalvoorwatersporten.Speelseindelingvande90staanplaatsenop
hetgrasinzowelzonalsschaduw.
Charmecamping!Gerunddoor
eenNederlandsstel.Verwarmd
buitenzwembad,kinderbad,minigolfbaan,volleybalveld,speeltuin,
tennisbanen,restaurant,snackbar,
winkeltje,fietsverhuurenkanoverhuur. Wifi tegen betaling.
adres 861 Rue de la Tardoire,
Le Chambon
F-16220 Eymouthiers
t (0033) 545 707 170
i anwbcamping.nl/50831

Camping Gorges du Chambon
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gps 45.657402, 0.555938
open27aprilt/m15september
terrein middelgrote camping
met95toeristischestaanplaatsen
en 37 huuraccommodaties
kampeerkorting ANWB
Kampeerkaart CKE, ACSI
Camping Parenthèses

3 Imaginaires

Rustigedriesterren-natuurcamping/glampingvoorfamilies.Rond
eenvogelreservaat,metfocusop
duurzaamheidenecotoerisme.
Mogelijkheidtothurenvanhouten
chaletsinhetbosenbovenhet
meervoor4-8personen,ofeen
privé-vissershutjedirectaanhet
water.Buitenzwembadengratis
wifibeschikbaarronddereceptie.
Mogelijkheidtotondernemenvan
activiteitenalszwemmen,vissen,
wandelen,geocaching,landarten
levensgrote games.
adres Fontaine de Cardissou
F-24470 Milhac de Nontron
t (0033) 610 036 704
iparentheses-imaginaires.com
gps 45.480063, 0.800223
open 27 april t/m 14 oktober
terreinkleinterrein(deelvaneen
groterterrein)met30staanplaatsenenwathuuraccommodatie

