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In het Zuid-Franse Occitanië weten ze dat 
de liefde door de maag gaat. Je struikelt er 

over de gepassioneerde makers:
of het nu om wijn of zout gaat.

Tour 
d’Amour

EEN EN AL LIEFDE IN OCCITANIË

DENK AAN DE CORONAMAATREGELEN
Bij het ter perse gaan van deze Kampioen werden alle niet 
noodzakelijke reizen afgeraden. Dit artikel is daarom be-
doeld ter inspiratie voor wanneer het weer kan.
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VAKANTIE – ZUID-FRANKRIJK

LINKS Cordes-
sur-Ciel is een 
middeleeuws 
dorpje vol uit-
kijkpunten ...
RECHTS … en 
smalle straatjes.

ee, het was niet de liefde waar wijnboer 

Lucas Schutte (1957) naar op zoek was 

toen hij twintig jaar geleden de wereld 

over begon te reizen. Wijn, dat zocht 

hij. Hij reisde naar Italië, Argentinië, 

Nieuw-Zeeland, maar belandde na jaren in – hoe kan 

het ook anders – Frankrijk. Daar wilde hij in eerste 

instantie een château (als in: wijnhuis – geen kasteel) 

kopen waarmee hij zeker wist dat hij commercieel 

succes zou hebben. Maar het lot besliste anders, of 

beter gezegd: hij volgde zijn hart. En dat hart bleek 

helemaal niet zo commercieel. Zo belandde hij in Gail-

lac, een wijnstreek in de buurt van het gelijknamige 

dorp. De druiven die hier groeien zijn divers: van de 

bekende sauvignon en shiraz tot de onbekendere en 

poëtische genaamde ‘Loin de l’Oeil’. Lucas: ‘Gaillac-wij-

nen zijn relatief complex. Dat is voor mij als wijnma-

ker een heerlijke uitdaging: om bijzondere, maar toch 

toegankelijke wijnen te maken.’ En dat lukt, want na 

de productie van de eerste flessen in 1999, is hij nog 

steeds succesvol wijnboer. Met zijn geliefde Ineke, 

die zeven jaar geleden tijdens een – jawel – wijnreis 

letterlijk bij hem op de stoep stond. Als we later die 

dag het schattige Cordes-sur-Ciel verkennen, een mid-

deleeuws dorpje vol smalle straatjes en uitkijkpunten 

met adembenemende uitzichten, beseffen we: Occi-

tanië ádemt liefde en passie, schoonheid en puurheid. 

En dat gevoel wordt die middag bevestigd in Albi; de 

‘rode stad’ waar het heerlijk ronddwalen is door de 

klassiek-romantische tuinen van Berbie, mét uitzicht 

op de rivier de Tarn.

What’s not to like?
Wijn, mooie dorpjes en steden. Maar zóut: kun je daar 

ook verliefd op worden? Zeker, vertelt Rubin Benne, 

terwijl hij uitkijkt over de 40 vierkante kilometer 

zoutvlaktes van Salin de Gruissan. We kijken door 

de ogen van deze zoutwinner naar de omgeving: 

kilometers lichtroze water – de kleur ontstaat door 

een alg. Een zacht briesje, dat over onze huid aait. De 

warme zon, die nog feller schijnt omdat-ie weerkaatst 

op de miljarden zoutkristalletjes op het water en het 

fijne zand. En verderop: de geur van gegrilde vis en 

oesters en een aanlokkelijk terras met houten tafels 

dat uitkijkt over de spiegelgladde zoutwatervlakte. 

Inderdaad: what’s not to like? Ondertussen vertelt 

Rubin over het productieproces en loodst ons daarna 

naar het museumpje achter de winkel bij de ingang, 

zodat we vol algemene kennis over zoutwinning en 

met zakjes zout, koekjes en zoute karamel doorrijden 

naar een wijnhuis aan zee: Château le Bouïs. Audrey 

‘De zon weerkaatst 
op de miljarden 

zoutkristalletjes op het 
water’

Resi Lankester
‘Hoe mooi de kleine 

dorpjes hier ook zijn: 
vergeet de steden niet! 

Carcassonne is prachtig 
en in Narbonne verbaas-
de ik me over de vele in-

vloeden uit de Romeinse 
tijd die je nog ziet. 

Dáárom wordt de stad 
dus “de oudste dochter 

van Rome” genoemd.’

NOOIT GEWETEN ...
… dat ze in Occitanië (sinds 2016 de benaming voor de regio’s Languedoc-Roussil-
lon  en Midi-Pyrénées) een eigen taal hebben: het Occitaans. Eeuwenoud en ver-
want aan het Catalaans. Denk aan de troubadours, de middeleeuwse artiesten die 
de hoofse (‘hoffelijke’) liefde bezongen: dat deden ze dus in het Occitaans! 
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  MEER TIPS & TRIPS: ANWB.NL/
TIPSOCCITANIE

Sénéchal is hier een van de wijnmakers – al genera-

ties lang wordt dit château door vrouwen geleid – en 

ze laat ons graag ervaren hoe het moet: wijn maken. 

We mogen zelf aan de slag met verschillende drui-

ven mixen. Mijn blend van shiraz, grenache en de 

terug-van-weggeweest-druif carignan leidt volgens 

Audrey zowaar tot een stoere, complexe wijn. 

Carcassonne
De volgende ochtend rijden we naar Carcassonne: ook 

al zo’n stad om verliefd op te worden. Met name tegen 

de avond, als de laaghangende zon de vele torens en 

stadsmuren van de prachtig geconserveerde, middel-

eeuwse binnenstad zachtgeel kleurt. De wetenschap 

dat er hier nog steeds het eeuwenoude Occitaans 

wordt onderwezen, maakt de omgeving nog idylli-

scher en authentieker. En nee, verzekerde de gids ons 

al: ‘We hebben geen plannen om ons op een dag te 

gaan afscheiden als “Occitaniërs”. We koesteren de 

taal omdat-ie zo mooi is en niet vergeten mag worden.’ 

Dat gevoel, dat al het mooie geëerd en gekoesterd 

wordt en dat er ruimte en tijd wordt ingeruimd om 

alles van waarde te behouden; dát nemen we mee van 

deze reis.

3x doen met het gezin 

1 KLAUTEREN Een bizar 
natuurverschijnsel: in 

het gebied Sidobre liggen 
gigantische keien kris kras 
verspreid, alsof reuzen met 
kiezeltjes hebben gegooid. 
De ‘Peyro Clabado’ is een bij-
na zwevend rotsblok dat toch 
echt 800 ton weegt. 

2 ONTDEKKEN Toulou-
se staat bekend als 

‘luchtvaartstad’ en daarom is 
een bezoek aan Cité de l’es-
pace – een themapark over 
ruimtevaart – hier helemaal 
op z’n plek. Even voelen hoe 
het is om astronaut te zijn, 
spannend!

3 ZWEVEN La Passerelle 
is een loopbrug van 

maar liefst 140 meter lang 
op 70 meter hoogte: dat is 
genieten van het uitzicht én 
prettig huiveren boven de 
Arnette-kloof. De (steile) wan-
deling erheen door het bos is 
ook een aanrader. 

              LEDEN
AANBIEDING

15-daagse rondreis 
Zuid-Frankrijk v.a. € 498,- p.p.

MAGNIFIQUE!
Een rondreis door het authentieke Zuid-Frankrijk via kleine dorpen en steden naar het 

middeleeuwse Carcassonne. Je sluit af met een week genieten van zon, zee en strand aan 
de Middellandse Zee.

Hoe langer je ANWB-lid bent,
hoe meer extra’s je krijgt.

Wat krijg je?
Je verblijft in luxe stacaravans op drie 
verschillende campings met zwembaden: 
Albirondack Park in Albi (4*), Yelloh! Village 
Le Domaine d'Arnauteille (5*) bij Carcasson-
ne en Yelloh! Village Le Sérignan Plage (5*) 
direct aan de Middellandse Zee. De stacara-
vans hebben twee of drie slaapkamers, een 
badkamer en volledig ingerichte keuken. Je 
ontdekt de Franse schoonheid in de mooie 
oude straatjes van Cordes-sur-Ciel. Vergaap 
je aan de schoonheid van de kathedraal in 
Albi en ga terug in de tijd in het kasteel van 
Carcassonne. Geniet nog een week lang 
van zon, zee en strand én al het moois dat 
de kust en het achterland van de Langue-
doc te bieden heeft.

BLAUW
• 14 nachten in een 3- of 4-kamer-
   stacaravan/chalet
• 2x welkomstcadeautje (1 per verblijf)                                                           
• bezoek aan caravanatelier My Drop
• livetips ter plaatse (via WhatsApp)
+ interactief bezoek wijnhuis Château le 

Bouïs
BRONS
+ ANWB Extra reisgids Languedoc-
   Roussillon (1 per boeking)
ZILVER
+ ritje met het toeristentreintje in 
   Cordes-sur-Ciel
GOUD
+ toegang tot het koor en de schat van 
   kathedraal Sainte-Cécile in Albi
PLATINA
+ toegang tot het kasteel en de stads-            

wallen van Carcassonne

Wat kost het?
3-kamer stacaravan (2 slaapkamers)
bij 2 personen van € 498,- tot € 1.303,-
bij 4 personen van € 285,- tot € 688,-
Aankomstdag: zondag.
Kijk op de website voor diverse varianten 
van deze rondreis, de volledige prijsinfor-
matie bij aankomst van 25 apr. t/m 12 sep. 
en prijzen van de 4-kamerstacaravan.

Ga je mee? 
Boek op anwb.nl/k2occitanie of bel 
ANWB Ledenreizen op 088-269 0269, 
keuzenr. 5. 

Bovenstaande vanafprijzen zijn p.p. o.b.v. beschik-
baarheid van een 3-kamer stacaravan. Incl. CO2-com-
pensatie. Exclusief: toer. bel. € 0,40 tot € 0,66 p.p.p.n., 
borg, handdoeken, bedlinnen, eindschoonmaak (ter 
plaatse te betalen), SGR-bijdrage € 5,- p.p., Calamitei-
tenfonds € 2,50 en res. kosten € 25,- per boeking.

D
eze uitvoerder is aangesloten bij AN

VR, SGR en Calam
iteitenfonds

BOEK MET ZEKERHEID!
Tot 30 dagen voor vertrek  
gratis annuleren.
Check anwb.nl/zekerheden

8180


