
Op ontdekkingstocht in de bossen van Les Landes
Pijnbomenparadijs
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voelt opeens minder zwaar. Dan pedde
len er twee kano’s voorbij. “Jaaa, dat gaan 
we morgen doen!”, roept Sacha enthou
siast. “We kunnen vanaf hier naar het 
kanoverhuurbedrijf lopen en dan een trip 
maken. Helemaal naar het meer van 
Léon, da’s zo’n zes kilometer...” Voor ik 
iets kan terugzeggen, is er al een nieuw 
plan ontstaan: “Wacht, ik weet iets 
beters. We rijden morgen naar Lac de 
Léon en daar láten we ons varen. Veel 
beter in deze warmte”, knipoogt ze.

LibeLLen en wiLde rozen

Napoleon heeft dan misschien z’n best 
gedaan met het aanplanten van dennen
bomen, niet overal is het moeras verdwe
nen. We varen met een klein roeibootje 
(een galupe) door de beschermde natuur 
van Courant d’Huchet. Je mag in dit 
gebied niet zelf kanoën of roeien. En 
misschien maar beter: zelfs voor onze 
jonge, gespierde bootman Michael is het 
soms moeilijk manoeuvreren over de 

Tips van Ellen (49) en 
Wolter (45) Royaards uit 
Muiden en hun zoon 
Lorenzo (9) op camping 
Huttopia Lac de Léon:
“Er heerst hier door alle surfers 
echt zo’n laid back hippiesfeertje. 
Je ziet hier niet veel Nederlanders, 
de meesten knallen door richting 
Spanje. Zonde! Dit gebied heeft 
veel: de bergen zijn dichtbij, maar 
het strand en het bos ook.”
Ellen: “In Léon kun je lekker lun-
chen en op zondag is er een gezel-
lige markt.” 
Lorenzo: “Ik vind kanoën het aller-
leukst. Af en toe was het wel span-
nend, als je recht omlaag ging. Ik 
ben helaas niet omgeslagen.”

oorafgaand aan mijn trip naar Les 
Landes had ik van goedbedoelende 
kennissen al enkele niet erg nuttige 
tips gekregen. “Les Landes? Tja... 

dat ken ik uit mijn jeugd. Daar scheurden 
we met de auto altijd heel snel door
heen.” Of deze: “Heel veel bomen. Dat 
herinner ik me vooral. Heel veel bomen.”
In Dax, een gezellige stad ten zuiden van 
Bordeaux, word ik opgehaald door Sacha 
Heit (56). Ze is Nederlandse, maar woont 
al meer dan dertig jaar in Les Landes. Als 
we onderweg zijn naar een restaurant 
voor de lunch, vertel ik haar maar met
een over de weinig opbeurende woorden 
die ik heb meegekregen. Ze zucht, maar 
lacht gelukkig ook: “De verhalen ken ik 
natuurlijk. Een groot bosgebied kan 
inderdaad saai overkomen als je erdoor
heen scheurt. Maar ik ga je laten zien wat 
er allemaal achter die eindeloze rijen 
bomen te ontdekken is!”
Kijk, dat klinkt goed. Voor ik kan vragen 
wat we dan allemaal gaan ontdekken, 
krijg ik eerst een lesje bosontstaans
geschiedenis. “Driekwart van Les Landes 
is bos; het is het grootste aangeplante bos 
van Europa. De eerste bomen werden 
aangeplant in de 18e eeuw om de duinen 
te stabiliseren en te voorkomen dat de 
achterliggende dorpen telkens onder een 
dikke laag zand verdwenen.” Daarna 
kwam Napoleon in 1857 met grover 
geschut: hij besloot tot een massieve aan
plant van pijnbomen om zo het moeras
gebied droog te leggen. Na een paar jaar 
was de zompige grond bijna verdwenen. 
Met de hars uit de boomstammen werd 
al snel goed geld verdiend. En de aange
plante kurkeiken leverden... kurk. Best 
handig in dit wijngebied.

zo ruikt Frankrijk

Wat zoveel bos met je doet, ontdek ik die 
middag wanneer we aankomen op cam
ping Huttopia Lac de Léon. Het eerste 
wat me opvalt is die warme, zoete geur 
van pijnbomen. Dan realiseer ik me dat 

het hier redelijk koel is: die bomen 
 werken als natuurlijke parasolletjes. Het 
geluid van de ruisende bomen en de 
 krekels; dit is Frankrijk zoals ik het graag 
zie, ruik en voel. Overal bungelen hang
matten tussen de bomen. Even een dutje 
doen, dat lijkt me een uitstekend 
plan. De lunch was op z’n Frans namelijk 
nogal overdadig: behalve een hoofd
gerecht van eend met sinaasappel was er 
ook nog een voorafje en een stevig 
 dessert. Maar Sacha heeft andere plan
nen – niks middagdutje. “Kom, we gaan 
het bos verkennen!”
We wandelen over de ruim opgezette 
camping en ontdekken dat er helemaal 
achteraan een beekje stroomt. We zoe
ken een geschikte plek om zonder strui
kelen in het verkoelende, heldere water 
te stappen. En daar staan we dan, broeks
pijpen opgerold, tot onze knieën in het 
water. IJskoud zoals alleen stromende 
beekjes koud kunnen zijn, maar heerlijk 
verkwikkend. Die eend van de lunch 

 De woeste Atlantische golven 
trekken kleine en grote surffans.

 Sacha Heit woont al 30 jaar in Les 
Landes en houdt een (Nederlands) 
blog bij over haar avonturen in de 
streek: www.alalandaise.nl
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Eén van de grootste bossen van Europa vind je in Les Landes. Met 
dank aan Napoleon. Maar dit groene gebied tussen Bordeaux en 
Biarritz is méér dan een verzameling dennenbomen: je ontdekt er 
beschermd natuurgebied, verlaten picknickstrandjes en hoge 
 surfgolven. 

TeksT en foTografie Resi LankesteR

V

De warme, 
zoete geur van 

pijnbomen
 Kleinschalig en midden in het bos: camping Huttopia Lac de Léon.
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 Bootman Michael hard aan 
het werk in de hitte.

smalle stroming. Onderweg wijst 
Michael ons enthousiast op blauwe libel
len, waterratjes, bevers en wilde rozen. 
“Zie je hoeveel er te beleven is achter al 
die bomen?”, zegt Sacha tevreden. “En 
dan heb ik het niet alleen over knappe 
bootmannen”, grijnst ze met een knipoog 
naar Michael, die inmiddels zijn shirt 
heeft uitgetrokken. “Het ís ook warm”, 
knikken wij begripvol. 

Strandhoppen

Voordeel of nadeel: doordat we hier aan 
de Atlantische kust zitten, waait het over 
het algemeen harder dan richting de 
Méditerranée. Perfect voor wie van 
 surfen houdt. “Wist je dat badplaats 
 Hossegor minstens zo populair is als het 
beroemde surfstrand Biarritz?” vertelt 
Sacha. Een favoriet van haar is het strand 
van Moliets. “Omdat daar de stroom van 
de Courant d’Huchet eindigt. Zo bijzon
der om na een boottochtje door de dicht
begroeide bossen opeens op dat enorm 
weidse strand aan te komen.”
Nu we toch aan het strandhoppen zijn, 
wil ik ook nog even langs het wat noor
delijker gelegen La Lette Blanche. Op de 

camping kreeg ik die tip van Jur (60) en 
Joke (63) Kruit uit Barendrecht: “Dat is 
nou een mooi en rustig strand, er is hele
maal níks. Het is een kleine klim over de 
duinen, maar da’s goed voor de conditie!” 
Onderweg naar boven komen we drie 
vissers tegen: José, José en Antoine. Ze 
gaan vissen, ‘surfcasten’, naar zeebaars en 
dorade, vertellen ze. 
Bij SaintGironsPlage, nog wat verder 
noordelijk, is de sfeer in vergelijking met 
het lege La Lette opeens flink toeristisch. 
Hier vind je volop terrassen, ijssalons en 
surfshops. Gezellig, maar ik wil door, nóg 
een strandje zien. 
We vertrekken naar Contis Plage. Hier 
wordt jaarlijks het internationale film
festival gehouden. “Weet je wat we 
doen?”, zegt Sacha. “We beklimmen de 
oude vuurtoren, daar loop je zo heen 
vanaf het strand. Heb je een waanzinnig 
uitzicht over het bos en de zee.” Terwijl 
de zon onder gaat, kijken we vanaf de 
55 meter hoge Phare de Contis uit over 
het omvangrijke bosgebied. Ik voel me 
bevoorrecht: ík weet inmiddels wat er 
allemaal onder dat groene naaldbomen
oppervlak te beleven is. •

komt al meer dan tien jaar op camping Eurosol.
De familie Geleijnse uit Almere

Paul (53): “Deze camping is als een geoliede 
machine. Alles werkt zoals het moet.”
“Nou, 100 jaar geleden was het hier nog 
moeras hoor”, lacht campingeigenaar 
Patrick. Hij runt de camping al sinds 1994 en 
kent inmiddels een groot deel van de (Neder-
landse) gasten. Marie (33): “Wat ons vooral 
zo aantrekt, is dat de Atlantische Oceaan hier 
gewoon recht tegenover ligt.” “De woeste gol-
ven doen ons aan Zuid-Afrika denken”, vindt 
Paul, die geboren is in Durban. “Een rustige 
zee is saai!”, knikken de kinderen Raine (19), 
Ryan (10) en June (9) instemmend. De hele 
familie heeft dan ook bodyboards waarmee 
ze minstens een keer per dag het water ver-
kennen. En is de oceaan echt een keertje te 
wild, dan is er altijd nog keuze uit een van de 
vier zwembaden op de camping.

Info
aFStand utrecht - dax 

1.200 kilometer
 

webSiteS

i www.tourismelandes.com 
i www.reservenaturelle-
couranthuchet.org  
i www.lavelodyssee.com
i canoeland.com
i www.aupontneuf.fr
i www.bateliers-courant-
huchet.fr 
i www.hossegor-surfclub.
com
i cinema-contis.fr

Proeven! 
Niet overslaan als je in 
Les Landes bent: 
•	  Een Assiete de Pays bij een 

 restaurant dat dit ‘bord van 
de streek’ serveert. Wanneer 
je hiervoor kiest, weet je 
zeker dat je streekproducten 
eet, waarvan het grootste 
deel direct van de producent 
komt. Wij aten bij Les Forges 
in  Castets en bij L’Estanquet 
in Lit-et-Mixe.

•	  Een vin de sable, oftewel 
zandwijn. Wijn verbouwen op 
zand? Ja, dat kan. Bezoek de 
honderd jaar oude wijnboer-
derij van Bernard Desbieys 
(foto pag. 87). Aan websites 
of e-mails doen ze niet, 
langsrijden dus: Domaine de 
Montgrand, Quartier Mont-
grand, Fr-40560 Vielle-
Saint-Girons.

•	  Een simpele, verse lunch aan 
het meer bij Why Not, op 
loopafstand van camping 
Eurosol.

•	  Een pastis, een cakeachtig 
taartje. Koop ’m bij Landélis 
op de zondagsmarkt in Léon. 

Campings

1
Camping Eurosol
Dit Nederlandse familie

bedrijf bestaat in 2017 vijftig jaar 
en trekt veel Nederlandse gasten. 
Groot, groen terrein waar de zee 
om de hoek ligt, maar als die te 
woest is, zijn er ook nog 4 zwem
baden. Populair bij wandelaars 
die de Pelgrimsroute lopen en 
fietsers die de Vélodyssée doen.
adres  FR40560 VielleSaint
Girons
t (0033) 558 479 014
i www.anwbcamping.nl/52157 
www.campingeurosol.com 
gps 43.951486, 1.363973
open 9 mei t/m 17 september
terrein 15 ha, 160 huuraccom
modaties en 350 staanplaatsen. 
Veel seizoensplekken.

kampeerkorting ANWB Cam
ping Key Europe, ACSI

2
Camping Sandaya Le 
Col Vert 

Deze camping ligt uitgestrekt 
op de oever van Lac de Léon en 
heeft dus veel staanplaatsen 
aan de waterkant. De camping 
is enorm groot, maar door de 
groene beschutting voelt het 
toch niet massaal aan. Bijzonder: 
de luxe spa én de boerderij met 
pony’s, varkens en kippen.
adres 1548 Route de l’Étang, 
 FR40560, VielleSaintGirons 
t (0033) 558 429 406
boek deze camping via 
www.anwbcamping.nl/52181 
i www.colvert.com 

gps 43.903843, 1.315675
open 31 maart t/m 10 sep.
terrein 350 staanplaatsen, 450 
mobilhomes
kampeerkorting ANWB 
 Camping Key Europe, ACSI

3  Huttopia Lac de Léon
Nieuwe camping (2016).  

Voorheen was hier camping 
Indigo LandesSud gevestigd. 
Kleinschalige, puurnatuursfeer. 
Geen animatie, wel handboogles 
voor kinderen. Op zaterdagavond 
is het zwembad tot 22.30 uur 
open. Hier kun je lekker luieren in 
de hangmat of de omgeving ver
kennen; het Lac de Léon ligt op 
5 km. De camping is onderdeel 
van het Huttopiaconcern. 
adres 450 Route Leon, 
FR40550 SaintMichelEscalus
t (0033) 558 902 630
boek deze camping via 
www.anwbcamping.nl/200789
i europe.huttopia.com/nl
gps 43.879715, 1.236153
open 11 mei t/m 18 september
terrein 5,5 hectare, 210 plek
ken waarvan 46 huuraccom
modaties
kampeerkorting ANWB 
 Camping Key Europe, ACSI

 Vanaf camping Le Col Vert plons je zó het meer van Léon in
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