
Meer dan ooit trekken we naar onbekende 
bestemmingen. Plekken waar het toerisme groen, de 

paden onbetreden en het eten puur is. Niet ver van de 
Ardèche vind je zo’n streek: de Lozère, waar geen 

toerist te bekennen is. Nóg niet.

De weldadige stilte van de
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S
inds we tweeënhalf uur geleden 
Montpellier achter ons hebben gela-
ten, is het al rustig op de weg. Maar 
nu we Lozère binnenrijden, is het zo 
goed als verlaten. Het landschap doet 
denken aan een scène uit The Lord of 

the Rings: afgeronde bergen bezaaid met weiden, 
graslanden en hier en daar enorme rotsblokken, 
 gevormd door vulkaanuitbarstingen in het verleden.
Net wanneer we denken aan het einde van de 
 wereld te zijn, doemen er ineens twee stenen 
 huizen op. We parkeren onze auto voor de deur en 
het licht springt aan. Maïté, de jonge eigenaresse 
van chambres d’hôtes Buron du Cap, verwelkomt 
ons met een grote glimlach. Haar ogen glinsteren 
wanneer ze de deur van het kleinste huisje open-
maakt. We stappen naar binnen in een prachtige, 
moderne studio, compleet met designmeubels. 
 Minimalistisch, maar tegelijkertijd knus, getuige de 
sloffen van schapenwol op de trap. De keuken en de 
slaap- en badkamer zijn op de eerste verdieping. 
‘We hebben alles vorig jaar gerenoveerd, zo duur-
zaam mogelijk’, vertelt de gastvrouw trots. ‘Het is 
stijlvol en nieuw, maar tegelijkertijd heeft het de 
charme van een berghut.’

Flowerpower
De Aubrac, het uitgestrekte hoogland waarin de 
kleine accommodatie zich bevindt, ligt aan de 
 uiterste westkant van de Lozère. Na Frans-Guyana 
is de Lozère met veertien inwoners per vierkante 
 kilometer het departement met de minste inwoners 
van Frankrijk. Sinds de jaren zeventig wonen er veel 
hippies in dit deel van de Lozère, vaak levend van 
kunst en duurzaam toerisme. Het gebied is erg 
vruchtbaar – het bestaat voor 43 procent uit bos – 
en geliefd bij wandelaars, fietsers en vissers. Boven-

Het restaurant zit stampvol locals.We krijgen 
de laatste tafel en op aanraden van Maïté 
proeven we de regionale specialiteit: aligot

Van boven naar 
 beneden: ambachtelijk 
gemaakte lekkernijen; 

Buron et Lac de Born is 
het enige restaurant in 

de omgeving en het  
zit altijd vol met locals; 
de uitgestrekte vlakten 

van de Lozère.  

Lozère
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dien zijn er veel ruïnes, kastelen, forten, kerken, 
grotten en kloven te zien. 
Nadat we ons hebben opgefrist en de klok negen 
uur heeft geslagen, stappen we het pikkedonker in 
om een hapje te gaan eten. We rijden pas vijf 
 minuten, als plotseling de weg ophoudt en we rijen 
met auto’s langs de weg geparkeerd zien staan. In 
het huis voor ons brandt licht, we horen gelach en 
het getinkel van messen en vorken op borden. 
Buron et Lac de Born is het enige restaurant in de 
buurt en bijzonder aan deze plek is de spectaculaire 
ligging aan het meer van Born, waar we op dit uur 
helaas weinig van zien. Het restaurant zit stampvol 
met mensen: voor even zijn we terug in de bewoonde 

wereld. We krijgen de laatste tafel en op aanraden 
van Maïté proeven we de specialiteit van de regio: 
aligot, een aardappel-kaaspuree geserveerd met 
charcuterie, brood, water en wijn – veel wijn.

Heilzame plant 
De volgende ochtend zijn het geen voorbijrijdende 
auto’s of het getril van een sms’je die ons wakker 
maken, maar rinkelende koebellen. Wifi hebben ze 
hier overigens niet, maar dat vinden we allesbehalve 
erg. Onze aangename digitale ontwenningskuur 
wordt niet veel later nog eens gecompleteerd met 
een fantastisch ontbijt, bestaande uit versgebakken 
stokbrood, huisgemaakte jam, gestoofde appels en 

Met de klok mee: Cécile 
toont het lokale kruid  
dat veel heilzame eigen-
schappen schijnt te bezit-
ten; dorpsgezicht met 
authentieke ‘en pierre’ 
huizen; het gedroogde 
kruid wordt gebruikt 
voor  kruidenthee die zou 
 helpen tegen buikpijn. 
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kaas. Maïté vertelt ons dat deze accommodatie en 
het restaurant waar we gisteren hebben gegeten, 
voormalige kaasmakerijtjes zijn. Deze burons  
bestaan uit huisjes met daken van grote, platte 
 stenen, waarin herders hun toevlucht zochten om  
beschutting te zoeken tegen de gevreesde westen-
wind, en om kaas in te maken en te bewaren.
We beginnen de dag in het dichtstbijzijnde plaatsje, 
het bescheiden dorp Nasbinals, acht kilometer  
verderop. Robuuste muren van vulkanisch gesteente 
kenmerken de huizen en op het kerkplein zijn een 
paar bewoners bezig met het opzetten van een  
kleine markt. Luiken en ramen gaan open, het  
dorpje ontwaakt. We bekijken het schouwspel met 
een kopje thee vanuit La Grange Aux Thés, een 
 winkel met eigen producten van de thé d’Aubrac. ‘Dit 
kruid groeit alleen in deze regio’, vertelt eigenaresse 
Cécile, terwijl ze ons de limoen- en muntachtige 
geur van de plant laat ruiken. ‘Mijn oma ging 
 vroeger al het beukenbos in om het te plukken en  
bewaarde het kruid voor de winter. De stof die erin 
zit, werkt goed tegen buikpijn en slapeloosheid.’
Cécile begon met het maken van thee van de 
 gedroogde bladeren, tot ze ontdekte dat ze er veel 
meer mee kon doen. Samen met ambachtelijke  
bedrijfjes uit de buurt maakt ze er de creatiefste 
dingen van: van koekjes tot likeur en van bodylotion 
tot zeep. Het heilzame kruid blijkt namelijk niet  
alleen goed voor de stoelgang, de geur zorgt ook 
voor ontspanning. 

Grand Canyon
Niet veel later ervaren we zelf de ontspannende 
werking van de thé d’Aubrac, wanneer we de middag 
doorbrengen in La Chaldette. Dit wellness- en reha-
bilitatiecentrum voor mensen met ademhalings-
problemen ligt in het hart van de Aubrac, vlakbij een 
natuurlijke bron en een kolkende rivier. Niet alleen 
is de ligging van La Chaldette spectaculair, het 
 centrum is zo ontworpen dat iedere behandelkamer 
één groot glazen raam heeft dat uitkijkt op het 
dennenbos dat erachter ligt. Het aangrenzende 
hotel laat patiënten er drie weken verblijven, tot ze 
van hun ademhalingsproblemen af zijn. Na een 
 massage met thé d’Aubrac komen we volledig tot 
rust in de thermen, die bestaan uit een paar zwem-
baden, jacuzzi’s, sauna’s en hamams. Helemaal week 
van het warme water verlaten we aan het einde  
van de middag de Aubrac en rijden we richting de 
Gorges du Tarn in het zuidoosten, waar we een heel 
andere kant van de Lozère te zien krijgen.
De Gorges du Tarn, niet ver van het Nationale Park 
de Cevennen, is een vijfhonderd meter diep inge-
sneden kloof die tussen twee grote, droge kalk-

plateaus ligt. Door de kloof stroomt de Tarn, de 
reden waarom de Lozère zo vaak wordt vergeleken 
met de Ardèche. Het bijzondere aan de Gorges du 
Tarn is echter dat de weg zowel halverwege de  
helling als onderin de kloof loopt, waardoor je het  
gevoel krijgt opgeslokt te worden door het 

Cécile maakt de creatiefste dingen met het 
heilzame en geurige kruid thé d’Aubrac: van 
koekjes tot likeur en van bodylotion tot zeep

Lozère

Linkerpagina: verstild 
dorpsgezicht in de kloof. 
Deze pagina: ruige 
begroeiing in allerlei 
kleuren; pootjebaden  
in een ondiep deel van  
de Tarn.>
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 gebergte. De versmallingen in de kloof bevinden 
zich bij Les Détroits en La Malène, en bij het laatst-
genoemde dorp parkeren we de auto om de Gorges 
du Tarn per boot te ontdekken. 
Met een lief echtpaar uit Engeland varen we met 
onze zeilpunter door het spectaculaire landschap 
van kalksteen, mergel en dolomieten-kliffen. Afge-
zien van een paar vissers is er niemand te bekennen 
op de rivier. ‘Wat een rust, hè?’, zegt de schipper in 
gebroken Engels. ‘In het hoogseizoen ben je nooit 
alleen op de rivier.’ De rivier kenmerkt zich door een 
groot diepteverschil: het water kan van acht centi-
meter diep ineens veranderen in vier meter diep. 
We varen in stilte – wat een puurheid en wat een 
serene sfeer. Hoe kan het, dat dit pure stukje van 
Zuid-Frankrijk, op 140 kilometer van de populaire 
Ardèche, nog zo onontdekt is?
De vaartocht eindigt bij Les Détrois, ook wel de 
‘Grand Canyon van de Lozère’ genoemd. Dit is de 
diepste versmalling van de Gorges du Tarn, waar 
avonturiers zich kunnen wagen aan een bungee-
jump of de steile rotswanden beklimmen. Een busje 
brengt ons terug naar La Malène, een spectaculaire 
rit vlak boven de rivier. Die avond slapen we in het 
charmante hotelletje La Lozerette in Cocurès, een 
uur rijden ten oosten van La Malène. Het hotel heeft 
kleine, knusse kamers met balkon, een terras aan de 
voorzijde, een zeer goed restaurant en een privé-
panoramapunt dat uitkijkt op de Gorges du Tarn.
Met een laaghangende bewolking en dreigende 

Met de klok mee: vissen 
is uitermate populair bij 
de lokale bevolking; het 
terras van Les 4 Voutes 

ligt er prachtig bij;  
Les Détroits, ook wel de 

‘Grand Canyon’ van  
de Lozère genoemd.  

Lozère
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Hoe is het mogelijk dat dit pure stukje  
Zuid-Frankrijk, zo dichtbij de populaire 
Ardèche, nog zo onontdekt is?

lucht boven ons rijden we de volgende ochtend 
terug in de richting van La Malène. Voordat de 
 eerste druppels uit de lucht komen vallen, maken 
we nog even snel een stop bij Castelbouc. Boven dit 
idyllische dorpje, balancerend op een klif, staat de 
ruïne van wat ooit een prachtig kasteel was, getuige 
het informatiebord op het uitzichtpunt. Na vier 
 eeuwen werd het kasteel echter door oorlog ver-
woest, net als de andere achttien kastelen die langs 
de 53 kilometer lange rivier stonden. Dan barst de 
hemel open, stappen we snel in de auto en staren 
naar het gekletter op de voorruit. Gelukkig is de bui 
snel voorbij en kunnen we onze weg vervolgen naar 
Sainte-Énimie. Het dorp wordt gerekend tot de 
mooiste plaatsjes van Frankrijk en wanneer we het 
dorp naderen, snappen we waarom. De kloof met 
een diepte van 1200 meter is hier op z’n smalst en 

steilst, wat het middeleeuwse dorp een spectacu-
laire aanblik geeft. Het hoog gelegen centrum 
heeft karakteristieke, smalle en geplaveide 
 straatjes met kleurrijke balkons, souvenirwinkels 
en bijouterieën. Een Romeins aquaduct aan de 
voet van het dorp inspireert de paar aanwezige 
toeristen tot talloze kiekjes.

Pakezeltjes
Naast de Gorges du Tarn heeft dit deel van de  
Lozère nog een andere trekpleister, namelijk de  
Stevenson-route. Robert Louis Stevenson was een 

Boven: veel huizen in de 
omgeving zijn gemaakt 
van leisteen, graniet en 
mergel, drie steensoorten 
uit de Lozère.>
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jonge Schotse schrijver die hier in 1878 een paar 
dagen ging wandelen met zijn ezel. Twaalf dagen 
ging hij op pad, vanaf de vulkaanplateaus van de 
Velay tot aan de Cevennen, dwars door de kloven 
van de wilde Loire. Hij schreef er een boek over, dat 
ook in het Nederlands vertaald is, als Reis met een 
ezel door de Cevennen (met een voorwoord van Kees 
van Kooten) . Het boek is vaste literatuur geworden 
voor wandelfanaten die – nog steeds vergezeld door 
pakezeltjes – de 252 kilometer lange route afleggen.
‘Meestal wordt de route in tien dagen gelopen, van 
Le Puy en Velay naar Alès’, vertelt gids Anne de 
 volgende ochtend. ‘De beste tijd om te lopen is eind 
september of begin oktober’, aldus Anne. ‘In het 
hoogseizoen kom je met name families tegen die 
hun bagage op traditionele wijze meedragen op 
pakezeltjes. De ezels kun je huren op verschillende 
plekken langs de route.’ 
Met onze voeten in stevige wandelschoenen wagen 
we ons aan een klein deel van de Stevenson-route, 
het deel van de Mont Lozère. De rood-witte 
 vlaggetjes op de bomen geven de route aan en de 
onverharde bospaden gaan over in verharde wegen, 
die ons langzaam omhoog leiden. Na ongeveer vijf 
kilometer arriveren we bij La Ferme de Cévennes, 
een herberg en B&B voor wandelaars. De eigenaren 
begonnen in 1995 met twee kamers, inmiddels is de 
accommodatie uitgebreid met meerdere rustieke 
kamers en een boerderij met kippenerf, geiten, ezels 
en ganzen. Samen met de eigenaresse wachten we 
in de huiskamer met een kopje koffie tot de mist is 
opgetrokken. ‘We krijgen in juli en augustus veel 
 families die hier overnachten’, zegt ze. ‘Ik heb hier 
nog weinig Nederlanders gezien. Maar zo gek is dat 
niet: ik ken zelfs nauwelijks Fransen die de Lozère 
kunnen aanwijzen op de kaart.’

Opmars
Het mag misschien nu nog het stilste plekje van 
Frankrijk zijn, maar aangezien de trend van duur-
zaam toerisme alleen maar populairder wordt, zal 
de Lozère naar verwachting wel snel een opmars 
maken. Met die gedachte genieten we nog maar 
even extra van de rust voordat het vliegtuig ons 
terug naar Nederland brengt. Onze reis door de 
 Lozère was als geestelijk detoxen. Toen we met 
onze voeten in het koele water van de Tarn stonden, 
dachten we aan een beroemde uitspraak van  
Stevenson: ‘To forget oneself is to be happy.’  
De Schotse schrijver had groot gelijk.

Met dank aan Destination Sud de France

Het boek van Stevenson is vaste literatuur 
voor wandelfanaten die, nog altijd met 
pakezeltjes, de 252 kilometer lange route lopen

Lozère

Linkerpagina: zwemmers 
aan de oever van de 
Tarn. Deze pagina, met 
de klok mee: een van de 
natuurlijke badplaatsen 
van de Gorges du Tarn; 
Chez les paysans, 
 restaurant in het 
levendige Florac; een 
wandelaar die met zijn 
ezel het spoor volgt van 
de schrijver Stevenson.



vervoer
☛	 Er zijn twee grote treinstations in Lozère: 
Mende en Marvejols. De trein gaat via een 
overstap in Parijs en eentje in Clermont-
Ferrand. Je kunt ook vliegen naar 
Montpellier, Toulouse of Rodez en dan per 
(huur)auto verder.

logeren
☛	Chambres d’hôtes Buron du Cap  
in Combatut biedt moderne, gerenoveerde 
kamers in idyllische berghutjes. 
www.buron-aubrac.fr 

☛	La Lozerette biedt charmante, knusse 
kamers, een fijn terras en culinaire 
hoogstandjes in het restaurant.
www.lalozerette.com 

☛	Logis Hôtel des Gorges du Tarn in 
het levendige dorpje Florac is dé uitvalsbasis 
voor wandelaars van de Stevenson-route.
www.hotel-gorgesdutarn.com 

eten & drinken
☛	La Route d’Argent in Nasbinals is een 
gezellig restaurant dat aligot, de lokale 
specialiteit van de regio, aanbiedt.

☛	Chez les Paysans is dé restauranttip in 
het levendige dorpje Florac.

☛	Wandel een deel van de Stevenson-route 
en eindig in La Ferme de Cévennes, een 
B&B en herberg in La Borie.

zien & doen
☛	 Een must-see: Cascade du Déroc,  
een spectaculaire waterval in het hart van de 
Aubrac.

☛	Ontspannen en tot rust komen doe je in 
het wellnesscentrum La Chaldette in Brion.
www.lachaldette.com

☛	De Gorges du Tarn ontdek je per boot,  
te huur bij Les Bateliers in Malène.
www.gorgesdutarn.com

☛	Niet te missen, een van de mooiste 
dorpen van Zuid-Frankrijk: Sainte-Enimie.

☛	Maak een stop bij het panoramapunt  
van Castelbouc, waar de laaghangende 
bewolking het landschap nog dramatischer 
maakt.

☛	Het middeleeuwse dorpje  
Le Pont-de-Montvert ligt vlakbij een 
natuurlijke badplaats en is alleen om het 
idyllische aanzicht al een bezoek waard.

☛	 In Le Bédouès, vlakbij Florac, vind je  
de oude parochiekapel Saint-Saturnin.  
Het interieur is volledig van hout, je kijkt  
je ogen uit.

tips & adressen

Lozère
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