TOERISME

Balanceren tussen Alpen en Provence

ʻDrômenʼ van Le Pays Diois
Waarschijnlijk omwille van zijn familienaam ‒ waarin weliswaar het juiste
Franse accent ontbrak ‒ ging de Nederlandse schrijver Gerard Reve ooit in
Le Poët-Laval, een dorpje in het departement van de Drôme, verblijven.
Maar een droomnaam heb je niet echt nodig om de charmes van deze mooie
streek te waarderen ...
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LE PAYS DIOIS

geeft. Met een ondeﬁnieerbaar groen-blauw

restaurantjes waarin traditionele gerechten de

Tussen Rhône en Alpen,

potlood tekent ze zwierig de hoofdkleur in

zon op je bord toveren, stille straatjes die aar-

aan de voordeur van de

een vallei waar wijnstokken al 2.000 jaar de

zelend hun weg zoeken tussen wijngaarden

Provence, etaleert de

hellingen bedekken.

en lavendelvelden, in het Pays Diois ervaart
de bezoeker een waaier aan diverse sensa-

Drôme haar schoonheid
in een verscheidenheid
van landschappen,
kleuren en geuren. Van het noordelijke heuvelland in de ʻDrôme des Collinesʼ over de

EEN LAND MET VELE
LANDSCHAPPEN

ties. Of het ooit in de Franse woordenlijst
zal worden opgenomen, valt te betwijfelen,
maar Dirk, de Vlaamse eigenaar van camping

Miljoenen jaren hebben riviertjes nodig

La Pinède in Die is de ﬁere uitvinder van het

machtige Vercors tot de Drôme Provençale

gehad om het bijzondere land rond de

werkwoord ʻparadirʼ. Vervoeg even mee,

waar de lucht zwanger is van zuiderse par-

hoofdstad Die te boetseren. Met zijn zachte,

en al bij de eerste persoon ‒ Je pars à Die ‒

fums, ervaar je die typische warme sfeer waar

diﬀuse licht en zijn geaccidenteerde reliëf

weerklinkt het Franse ʻparadisʼ. De Diois is

het Franse zuiden een patent op heeft. Wij

bevindt de vallei zich al met anderhalve voet

inderdaad een toeristisch miniparadijs,maar

gaan aankloppen bij het oostelijke deel van

in de Haute-Provence. Een combinatie van

dan eentje op mensenmaat. Tussen Saillans

dit departement, dat bekoort met de poëti-

Alpijns en mediterraan klimaat creëren er een

en de bron van de Drôme wonen grofweg

sche naam ʻLe Pays Dioisʼ, waarin de Drôme

intimistisch land waar dichters en schilders

8.000 mensen. Tijdens de zomermaanden

ontspringt. De rivier vervolgt er meer dan

graag vertoeven. Tijdloze dorpjes waar je niet

verdubbelt dat aantal zowat. Van echte toe-

100 km lang haar kronkelende loop tot ze

verwonderd zou zijn indien Fernandel er met

ristische invasies is in de Diois dus absoluut

moegestroomd haar water aan de Rhône af-

zijn koe Marguerite zou passeren, gezellige

geen sprake. Gelukkig maar!

De Drôme is een fantastische speelkameraad voor jong en oud.
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Na een bezoek aan de Distillerie des Quatre Vallées heeft lavendel geen
enkel geheim meer.

Het landschap rond de Col de Marignac straalt tijdloze rust en schoonheid uit.

EEN PROEVERTJE

van dit machtige land. Deze pittige tocht kan

legden zo de kiem voor het huidige Châtillon-

Het stadje Die aan de Drôme wordt de uitvals-

nadien perfect aangevuld worden met een

en-Diois. Al eeuwenlang hurken de huizen van

basis voor onze verkenningen. Het extreem

geleid bezoek aan de Capribouqʼ biohoeve

dit ʻvillage perchéʼ tegen de rotswand aan, be-

lage waterniveau van een van de laatste ʻwildeʼ

in Recoubeau. Je ontmoet er geiten, scha-

schermd door een kasteeltje, vandaar de naam

rivieren van Europa is wat schrijnend. Varen,

pen, ezels, varkens en je kan er proeven van

Châtillon. Toen in de 19de eeuw in de buurt zink

laat staan wildwatervaren, zit er dus niet in.

verschillende streekproducten. De befaamde

werd gevonden, gaf dit een duwtje aan de ont-

Fietsen kan je in de Diois des te meer. Een

geitenkaas picodon is natuurlijk dé ster van het

wikkeling van het dorp en verschenen nieuwe

korte rondrit via de Col de Marignac is alvast

culinaire veld. Het verhaal over de wolven uit

huizen onder de middeleeuwse kern. Het zijn

een ideale kennismaking met het heuvelland.

de buurt ‒ niet die uit de sprookjes maar de

echter vooral de ʻviolsʼ, smalle steegjes in het

Terwijl we langzaam uit de vallei klimmen, sup-

echte ‒ die regelmatig hun geitje of schaapje

oude centrum, die talrijke bezoekers aantrekken.

porteren de krekels langs de weg. We rijden

lusten, zal je niet onberoerd laten.

Een mediterrane zon verzacht de ruwe stenen

door een rustgevend landschap waar wij ons
onmiddellijk thuis voelen. Flinke hellingen,
mooie afdalingen, pittoreske dorpjes zoals

van de gevels in dit bebloemde oord. Het water

DORP VAN FONTEINEN

van negentien fonteinen spettert vrolijk in de
stenen bekkens en op de achtergrond maakt

Saint-Julien-en-Quint met zijn kerk, protestant-

Ietwat verwijderd van de Drôme, in een vallei

het magniﬁeke Vercors-massief het plaatje

se tempel en vijftien huizen dienen zich aan.

geboetseerd door het riviertje Bez, stichtten

weer eens compleet. In dit land met een over-

de Romeinen een handelsnederzetting en

vloed aan tijd en ruimte past Châtillon perfect.

HET ECHTE KLIMWERK

Vanuit Recoubeau nodigt een autobreed baantje ons uit om de Col de Pennes te veroveren.
Als introductie schittert het kleine Jansac al na
een paar kilometers hoog op zijn heuveltop.
Koninginnenpages ﬂadderen vederlicht in het
rond en de beschermde stekelige bloem van
de cardabelle of gouddistel steekt her en der
de kop op. Eens de top bereikt laten we de
Drômevallei achter ons en duiken gezwind
de groene wereld van de Roanne-vallei in.
Wat volgt is een 14 km lange vijfsterrenafdaling
doorheen een ruw geërodeerd rotsland waar
je letterlijk en ﬁguurlijk duizelig van wordt.
Alleen de paar huizen van Aucelon en van
Pennes-le-Sec doorbreken de verlatenheid
De abdij van Notre-Dame de Valcroissant, dromend van een groot religieus en cultureel verleden.
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Pennes-le-Sec slijt een stil bestaan hoog boven de vallei van de Roanne.

Als een slang kronkelt de weg zich langzaam
naar de top van de Col de Rousset.

Die is ﬁer op zijn Mosaïque des Quatre Fleuves uit de 12de eeuw.

Al sinds eeuwen is de wekelijkse markt van Die dé aantrekkingspool voor
de hele Diois.

Aan het einde van de Gorges des Gâts schittert Glandage in al zijn
schoonheid.

Die, een stadje om op neer te kijken, maar dan wel met bewondering.
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Zigzaggend zoekt de Drôme haar weg doorheen het heuvelland.

Het dorp is trouwens eerder een begin- dan
een eindstation als het om imponerende
natuur gaat. We vervolgen onze weg en rijden
doorheen de Gorges des Gâts. Indien je bij
het woord gorges de link legt met Ardèche of
Verdon, dan mik je wel wat te hoog. Die van
de Gâts zijn nederiger, minder spectaculair,

De Diois is inderdaad een
toeristisch miniparadijs,
maar dan eentje op
mensenmaat.

Zelfs na de oogst creëren de lavendelvelden een bijzonder landschap in de Diois.

Marcel, de enige overgebleven Romeinse
toegangspoort in de Diois. Al in de 3de eeuw

BIJ DE CISTERCIËNZERS

Tussen de grijze rotsen van het eenzame

had Die een imposante omwalling waarvan

heuvelland rond Die eindigt een dood-

er nog delen te zien zijn. Een geleid bezoek

lopend weggetje bij de ruïnes van de

brengt je terug naar de middeleeuwen,

Abbaye Notre-Dame de Valcroissant.

maar daarom niet minder aangenaam.

toen Die een belangrijk bisdom was. Vooral de

Wellicht als penitentie voor onze zonden

Beetje bij beetje krijgen de rotswanden

12de-eeuwse Mosaïque des Quatre Fleuves,

hebben de Cisterciënzers rond 1200 dit

groeischeuten en enkele tunnels verder ligt

de mozaïek van de vier stromen, is een

erg steile ﬁetsbaantje uitgezocht om hun

het landschap rond het mooie bergdorp

blikvanger. Maar laat ons terugkeren naar

abdij te vestigen. Vooruitziend waren ze

Glandage te schitteren in de zon. Weer een

het sprankelende onderwerp waarvoor Die

wel. De respectabele leeftijd van 800 jaar

dag in de Diois die niet meer stuk kan ...

bekend is, zijn befaamde Clairette en Crémant.

heeft duidelijk zijn sporen nagelaten op de

Plinius de Oudere spreekt al bijzonder lovend

gebouwen. Godsdienstoorlogen, pest en

over deze parelende wijn in zijn encyclopedie

plunderingen hadden tot gevolg dat de

uit 77 voor onze jaartelling. Wie zijn wij om die

monniken verdwenen, waarna de boeren de

Heb je het over de Clairette de Die, dan rinkelt

wijze man tegen te spreken? De Clairette de

abdij als veestallen gingen gebruiken. Wie

er bijna altijd een belletje bij je toehoorders.

Die, een zachte mousserende wijn, is de be-

zich interesseert voor religieuze architectuur,

Het stadje Die blijkt echter heel wat minder

kendste en oudste AOC van de streek. In het

zal van de deskundige uitleg van de huidige

faam te bezitten. De 5.000 inwoners van de

gloednieuwe Muséobulles, een annex van het

boer-eigenaar heel wat opsteken. Het oogt

levendige hoofdstad van de Diois verdienen

coöperatieve wijnhuis Caveau de Jaillance,

wat vreemd strobalen en tractorbanden

beter. Voor het ontstaan van Die verwijzen

kan je zien en horen (in het Nederlands)

aan te treﬀen in de hoofdbeuk van een

we naar het verhaal van Châtillon. Ook hier

wat de Clairette en de Crémant zo bijzon-

voormalige abdijkerk en zwaluwen te zien

lag een Romeinse site aan de oorsprong van

der maakt. Na de proeverij die volgt op het

vliegen in de kapittelzaal. De uitzonderlijk

het stadje. Getuige daarvan zijn opgegraven

geleide bezoek zal je Plinius gegarandeerd

mooie locatie zal iedereen aanspreken.

altaarstenen, zuilen en vooral de Porte Saint-

gelijk geven.

Tijdens de zomermaanden fungeert de

WIE? DIE!

abdijrefter met zijn bijzondere akoestiek als
concertzaal. Genieten van klassieke muziek
in een historisch-religieus kader, bestaat er
iets mooiers?

ACTIEF BERGOP

De Col de Rousset ten noorden van Die
vormt de poort naar de Vercors. De berg
heeft een unieke eigenschap, hij houdt je
namelijk een hele dag actief. Eerst wacht
je een 20 km lange, pittige klim naar de
top. Behalve een paar dolgedraaide motorrijders die het bochtige parcours voor hun
privéspeeltuin houden, valt het verkeer
best mee. Eens boven wordt je inspanning
beloond met een panoramisch uitzicht om
u tegen te zeggen. Het plaatselijke skistationnetje biedt ook in de zomer enkele leuke
activiteiten aan. Een stoeltjeslift brengt je,
al dan niet vergezeld van een trottinʼherbe
(een soort autoped met ﬂinke remmen),
Op weg naar Vallon de Combau zweeft het gehucht Bénevise tussen hemel en aarde.

KAMPEERTOERIST DECEMBER 2017 | 33

De evolutie van de Picodon geitenkaas van rechts
naar links: van zacht supervers tot hard belegen.

De Drôme Diois, een uitgelezen decor waar romaanse kerkjes en kapelletjes tot hun recht komen.

Op zoek naar de marmotten in Vallon de Combau.

MOEILIJK KIEZEN

te voet verder om er de marmottenfamilies

Een keuze maken uit het aanbod van mooie

te gaan bezoeken. Heb je die dag dan nog

het geaccidenteerde terrein naar beneden

routes in de Diois valt niet gemakkelijk, want

niet genoeg gereden en gestapt, dan wacht

snorren. Een vierseizoenenrodelbaan laat je

ze zijn allemaal aan elkaar gewaagd. Wie graag

de beklimming van de Col de Menée je als

bruingebrande gezicht bij momenten spier-

een dag ontspannen ﬁetst doorheen een

stevige afsluiter. Een andere aantrekkelijke rit

wit uitslaan. Natuurlijk kan ieder mens met

grandioos landschap, adviseren we de vol-

volgt vanuit Pont dʼEspenel het riviertje de

meer gezond verstand dan adrenaline ook

gende aantrekkelijke combinatie van rust en

Roanne. Voorbij het gehucht Saint-Benoît-

gewoon naar beneden wandelen. Een elek-

imponerend bergland. Tussen haakjes, voor

en-Diois wijst een bord aan dat je de Drôme

trisch ondersteunde mountainbike huren

wie het niet zo op ﬁetsen begrepen heeft,

Provençale inrijdt. Je hoeft echter geen grens-

behoort eveneens tot de mogelijkheden. Je

alle hier aangehaalde routes kunnen even-

formaliteiten te vervullen en je zal merken

kan op de terugweg naar Die een geurige

eens met de auto worden afgelegd. Als start

dat het eerste dorp langs je weg, het stem-

halte houden in het dorpje Chamaloc. In

raden we een leuke rit vanuit Châtillon naar de

mige Saint-Nazaire-le-Désert, al helemaal

de Distillerie des quatre Vallées zal Alain

Cirque dʼArchiane aan. Je kan halt houden in

Provençaals kleurt.

je met plezier inleiden in zijn welriekende

het gehucht Archiane, waar de weg eindigt,

wereld van de lavendel. Deze ʻbloem van

en daar enkele mooie wandelingen maken.

1.000 deugdenʼ heeft heel wat meer in petto

Niet te lang echter, want de volgende trip is

dan alleen lekker ruiken. Zo helpt lavendel-

echt veelbelovend. Rij vervolgens richting

extract doeltreﬀend tegen brandwonden,

Col de Menée en neem net na Les Nonnières

Naast het beroemde duo Clairette en

insectenbeten en werkt het zeer relaxerend

het doodlopende weggetje tot de parking

Crémant zal de picodon, een geitenkaasje

bij stress. Met een wolk frisse lavendelgeur

van Vallon de Combau. Gegarandeerd hou je

met uitgesproken smaak, de lekkerbekken

in de neus rij je al ﬂuitend en volkomen ont-

onderweg meermaals halt om het grandioze

vast bevallen. In combinatie met lamsvlees

spannen terug Die binnen.

landschap te bewonderen. Je kan in de vallei

van de Vooralpen verzekert koken met de

naar nog hogere regionen. Eens boven
kunnen jij en je autoped liefst samen over

SMAKELIJK ETEN

Ook op culinair vlak zit je goed in de Diois.

subtiele en geurige witte look van de Drôme
een uitstekend resultaat. Misschien wat
onverwacht, maar overal in de restaurants
serveert men er verschillende soorten heerlijke ravioli. Zongerijpte perziken of een zoete
meloen Drômois smaken onweerstaanbaar
lekker. Deze zinnenprikkelende streek heeft
dus heel wat meer troeven dan alleen maar
sprankelende wijnen. Een rijke geschiedenis,
prachtige natuur, artistieke accenten garanderen je een geslaagde combinatie van een
luie zomervakantie met mooie wandelingen,
pittige ﬁetstochten, ezeltochten of een kanoervaring op de Drôme. Wie door dit land reist,
kan zijn verblijf in twee woorden samenvatten: rust en verwondering. Indien het waar is
dat God in Frankrijk leeft, zal Hij beslist in de
Drôme Diois in al Zijn gulheid graag nog een
plaatsje met je willen delen.
De vallei van de Roanne, een groene oase van rust en stilte.
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INFO
ADRESSEN

over de bezienswaardigheden in de buurt.

Atout France

Goed om weten: speciaal voor de liefhebbers

1050 Brussel

worden in de maand juni 2018 op de cam-

T 02 505 38 28

ping vier bridgeweken georganiseerd onder

www.france.fr/nl

Nederlandse bridgeleiding; alle detailinfo vind

DRÔME DES COLLINES
PLAINE DE VALENCE
ROYANS-VERCORS
VALLÉE DE LA DRÔME DIOIS
DRÔME PROVENCALE

je op de website.
DIE

Oﬃce de Tourisme du Pays Diois
Rue des Jardins

Aire Naturelle - Camping Domaine du Mûrier

F-26150 Die

10150 Chemin Chandillon, Quartier du Perrier

T +33 4 75 22 03 03

F-26150 Die

www.diois-tourisme.com

T +33 4 75 21 30 16 of T +33 632 75 57 31
www.domainedumurier.com

INTERESSANTE WEBSITES

Open: Paasweekend tot eind september

www.valdedrome-tourisme.com

Kampeerterrein (aire naturelle) langs de oevers

www.abbayedevalcroissant.eu

van de Drôme. 25 heel ruime toerplaatsen,

www.museededie.org

deels beschaduwd liggen verspreid over een

www.jaillance.com

supergroot terrein. Goed onderhouden sanitair.

www.capribouq.e-monsite.com

Tweemaal per week kan je vrijblijvend deelne-

www.lavandes.fr

men aan een table dʼhôte, georganiseerd door

1

C

A

8
E

DIE

Drôme

9

D

de eigenaars. Het centrum van Die ligt op wan-

KAMPEREN
In bijna elk stadje of dorp langs de Drôme

delafstand. Geen animatie. Gratis wiﬁ. 3 gîtes
en een ingerichte lodgetent te huur. Info over
de omgeving en wandelkaarten worden bij de

6

10

Bez

11
5

receptie gratis uitgeleend.

vind je een of meerdere campings.
Keuze te over dus. In het hoogseizoen is

ANDERE CAMPINGS IN DE BUURT VAN DIE

reserveren aangeraden.

Camping Chamarges**

3

B

7

2

4

Roanne

12

DRÔME

Route de Valence

1. Saint-Julien-en-

7. Glandage

BEZOCHTE CAMPINGS

F-26150 Die

Camping La Pinède****

T +33 4 75 22 14 13

135 Impasse du Pont Neuf

www.camping-chamarges-die.fr

2. Recoubeau

9. Archiane

F-26150 Die

open: begin april tot eind september

3. Jansac

10. Pont dʼEspenel

4. Aucelon

11. Saint-Benoit-

Quint

T +33 4 75 22 17 77

8. Chamaloc

www.camping-pinede.com

Camping Municipal de Justin**

5. Pennes-le-Sec

Open: eind april tot half september

Quartier du Pont Rompu

6. Châtillon-en-

De camping van de Vlaamse Maryline, Dirk en

F-26150 Die

Liselotte Vanhee ligt net voor het stadje Die,

T +33 4 75 22 14 77

aan de oevers van de Drôme. Je dient eerst een

www.camping-die.com

smalle tunnel (max hoogte 2,90 m, gespan-

open: 30 april tot 30 september

Diois

steek je een al even smal oud geklasseerd
bruggetje over, om tenslotte het grote terrein

le-Désert

BERGEN
A. Col de

C. Col de Rousset

Marignac

nen met een breedte van 2,50 m vermijden
deze tunnel best) door te rijden, vervolgens

en-Diois
12. Saint-Nazaire-

ZWERFAUTOPLAATS

B. Col de Pennes

D. Col de Menée
E. Vallon Combeau

te bereiken. Gezinscamping met georgani-

Motorhomeplaats in het centrum van Die

seerd amusement. De kinderanimatie wordt

Avenue du Maréchal Leclerc

VKT-leden kunnen de brochures

verzorgd door Nederlandstalige begeleiders.

F-26150 Die

ʻCampings Pays Dioisʼ en ʻGuide

Om 23 uur dient het stil te zijn op de camping.

T +33 4 75 21 08 77

(Half)beschaduwde plaatsen, twee zwem-

gps: N 44°
45'3.2", O 5°
22'22.2"

voudig downloaden via het ledenluik op

baden, spa, restaurant, winkel ter plaatse.

Het hele jaar geopend.

www.vkt.be.

Er zijn ook 70 bungalows te huur. De directie

10 plaatsen, vers water tanken, loosplaats

is graag bereid je de nodige info te geven

cassette en afvalwater.

De Diois zet aan tot poëtische ontboezemingen en zo wordt een lelijke
muur plots aantrekkelijk ...

Camping-Cariste Pays Dioisʼ een-

Het kleine Jansac lijkt tegen een achtergrond van grijze Vercorswanden
aan te plakken.
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