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Vooraf
Over dit boek, de website en onze reistips

Het is een van mijn favoriete bezigheden in

Frankrijk: in de auto stappen en maar zien

waar je uitkomt, van dorp naar dorp, over

van die wegen waar er bij elke bocht wel

wat nieuws te zien is. Bij elk bordje dat naar

een bezienswaardigheid wijst afslaan om te

kijken wat voor opmerkelijk overblijfsel uit

de Franse geschiedenis er ligt. Een Romeins

badhuis, middeleeuws kasteel, verborgen

abdij of misschien wel een panoramapunt

waar je kunt genieten van ‘het mooiste

uitzicht dat je ooit hebt gezien’. Sinds 2014

plaats ik mijn persoonlijke ontdekkingen op

frankrijkpuur.nl. In dit boek ga ik een stapje

verder en deel ik mijn enthousiasme over

roadtrips door het Franse land met je. Zo

reis je mee langs de mooiste plekken in alle

hoeken van Frankrijk. Je kunt het gebruiken

als kant-en-klaar routeboek, maar we

hebben ook allerlei extra tips voor

bezienswaardigheden toegevoegd zodat je

elke route naar eigen smaak kunt aanpassen

en een streek in je eigen tempo kunt

ontdekken.

Mensen vragen vaak waar de liefde voor

Frankrijk vandaan komt. Bij mij is het een

combinatie van nostalgische herinneringen

aan zorgeloze vakanties die ik er als kind

doorbracht, de indrukwekkende

landschappen en de boeiende geschiedenis

waarvan je op elke straathoek sporen vindt.
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Ik prijs me gelukkig dat bij mijn vrouw

Marita de afgelopen jaren eenzelfde soort

liefde voor la douce France is ontstaan. Van

haar hand zijn de prachtige illustraties en

kaarten bij de routes in dit boek.

In 2019 kwam het eerste boek uit, Frankrijk

Puur, 50 bestemmingen om het pure

Frankrijk te ontdekken. Dit was een soort

bloemlezing van de eerste vijf jaar dat de

website Frankrijk Puur bestond, met daarin

de mooiste plekken verzameld. Het boek dat

je nu voor je hebt is wat praktischer van

aard. Het bevat vijftig van de

indrukwekkendste routes die we de

afgelopen jaren ontdekt hebben. Veel van de

routes in dit boek hebben we van a tot z

gereden, een aantal zijn gecombineerd uit

stukken die we in de loop der tijd gereden

hebben. We hopen dat dit boek je voor jaren

aan inspiratie zal geven om ook zelf het

Franse land te ontdekken.

Ga je een of meerdere van deze routes

volgen? We vinden het leuk om wat van je te

horen. Laat het weten via e-mail of sociale

media.

Bonne route !
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Hoe gebruik je dit boek?
Over de routes en de reistips

De routes downloaden

Bij elke route bieden we de mogelijkheid om

deze als GPX-bestand te downloaden. Dit

bestand is geschikt om in te laden in je

navigatiesysteem. Maar je kunt de

bestanden ook gebruiken om vooraf de

route te verkennen via Google MyMaps. Ga

daarvoor naar google.com/mymaps. Om de

routes te downloaden ga je naar

frankrijkpuur.nl/route/{nummer van route},

bijvoorbeeld https://frankrijkpuur.nl/

route/25/. Sla dit ZIP-bestand op je

computer op, open het en importeer het

GPX-bestand in je navigatiesysteem of op

Google MyMaps.

Campings

De campings die in dit boek vermeld

worden, zijn ofwel campings waar we zelf

hebben gestaan ofwel campings die we zelf

ook zouden uitkiezen om op te verblijven.

Het gaat daarbij om kleine tot middelgrote

campings met over het algemeen ruime

plekken en goede beoordelingen. Ook

hebben we bij elke route een of meer

campings opgenomen met

huuraccommodaties, zodat je de routes ook

(grotendeels) kunt rijden zonder eigen tent,

camper of caravan. Wij rijden regelmatig op

de bonnefooi naar een camping, maar met

name in het hoogseizoen kan het handig

zijn om te reserveren.



9

Rijrichting

Je kunt de routes in dit boek natuurlijk ook

in omgekeerde richting rijden. Bij sommige

routes, zoals die door de Gorges du Verdon,

hebben we bewust voor een bepaalde

rijrichting gekozen omdat je hier

bijvoorbeeld een beter zicht hebt op alle

bezienswaardigheden van de streek. Dit

staat dan ook bij de route vermeld.

Met de auto, camper, motor, caravan…

Wij hebben de afgelopen jaren alleen per

auto door Frankrijk gereden. De routes in

dit boek zijn dus ook in eerste instantie

geschreven met autorijders als doelgroep.

Alle routes zijn echter ook met een motor

en kleine camper te rijden. Heb je een

camper die hoger is dan ongeveer drie

meter en zwaarder weegt dan drieënhalve

ton, dan zouden we je in elk geval adviseren

om eerst goed te checken of een route te

doen is voor die categorie voertuigen. Voor

camperbusjes kleiner dan die afmetingen

voorzien we bij de routes in dit boek geen

problemen. Reis je met een caravan, dan

kun je het beste de caravan op een van de

campings in dit boek neerzetten en

vervolgens de vermelde route met de auto

rijden.

Tip: achter in dit boek vind je de locaties van alle foto’s
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Km.

1 Kapen van de Côte d’Opale Slagvelden en schitterende panorama’s 50

2 Kathedralenroute Van Amiens naar Reims 265

3 Slagvelden van de Somme Ontdek de loopgraven en herdenkingsplekken 75

4 Franse Ardennen Land van legendes 205

5 Wijndorpen in de Elzas Langs wijngaarden en kastelen 85

6 Noordelijke Vogezen Bossen vol met geschiedenis 175

7 Route des Crêtes De hoogste toppen van de Vogezen 90

8 Bergen van Normandië Suisse normande en Alpes mancelles 100

9 Landingsstranden In de voetsporen van de bevrijders 140

10 Krijtrotsen van de Côte d’Albâtre Inspiratiebron voor het impressionisme 100

11 Van Mayenne naar Bretagne Reis over oude wegen 395

12 Het einde van de wereld Ruige rotskusten in Finistère 220

13 Op weg naar de eeuwige heuvel Langs een strijdtoneel uit de Romeinse tijd 150

14 Door het hart van de Morvan Kraamkamer van Franse kerstbomen 135

15 Vallée de la Loue Ontdekkingstocht door een bochtig rivierdal 120

16 Kastelen en wijn Stroomopwaarts langs de Loire 390

17 Nantes naar Bordeaux Van wijnstreek naar wijnstreek 650

18 Het groene hart van Frankrijk Van de Limousin naar de Dordogne 180

19 De Dordognevallei Langs kastelen en schilderachtige dorpen 70

20 Bastides in de Périgord De mooiste dorpen in Zuidwest-Frankrijk 100

21 Langs de kust van Les Landes Het grootste aangelegde bos van West-Europa 190

22 Op bedevaart naar Rocamadour Langs bijzondere natuurverschijnselen 85

23 Meanders van de Lot Kronkelend langs middeleeuwse dorpen en steden 165

24 Rondje om de Causse Noir Door ruige rivierkloven met steile rotswanden 120

25 Van de tempeliers naar de wijn Dorre hoogvlaktes en vruchtbare dalen 250

Inhoud
Ontdek de routes in dit boek in een handig overzicht.
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Thema Dagen Regio Pagina

kust, oorlog 3 Hauts-de-France 20

architectuur, oorlog 4 Hauts-de-France, Grand-Est 25

oorlog 1 Hauts-de-France 30

bos, rivier 3 Grand-Est 35

wijn, kastelen 3 Grand-Est 40

bos, kastelen 3 Grand-Est 45

bergen, bos 1 Grand-Est 50

heuvels, rivier 2 Normandie, Pays de la Loire 54

oorlog, kust 2 Normandie 59

kust 1 Normandie 64

kust, kastelen 6 Pays de la Loire, Normandie, Bretagne 69

kust 2 Bretagne 76

geschiedenis 2 Bourgogne-Franche-Comté 81

bos, geschiedenis 3 Bourgogne-Franche-Comté 86

rivier 1 Bourgogne-Franche-Comté 91

wijn, kastelen 4 Centre-Val de Loire, Bourgogne-Franche-Comté 96

wijn, kust 5 Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine 101

bos, geschiedenis 4 Nouvelle-Aquitaine 108

kastelen, rivier 1 Nouvelle-Aquitaine 114

geschiedenis 1 Occitanie, Nouvelle-Aquitaine 119

bos, kust 2 Nouvelle-Aquitaine 124

geschiedenis 1 Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 129

rivier, geschiedenis 2 Nouvelle-Aquitaine, Occitanie 135

rivier 1 Occitanie 140

geschiedenis, wijn 3 Occitanie 145



12

Km.

26 Uitzicht over de wilde Cevennen Van het Romeinse Nîmes naar de Mont Aigoual 145

27 Gemoedelijke Gers Bastides, zonnebloemen en uitzicht op de Pyreneeën 255

28 Bergen van de Haut-Languedoc Monts de Lacaune en Monts de l’Espinouse 120

29 Door de groene Pyreneeën Van bisschopsstad Saint-Lizier naar hertogdom Foix 135

30 Van Catalonië naar de Ariège Langs de Canigó, trots van de Catalanen 170

31 In het spoor van de katharen Van Carcassonne naar Queribus 145

32 Kleurrijke Côte Vermeille Zee, bergen, wijn en vissersdorpen 80

33 Vulkanen van de Auvergne Het platteland van Puy-de-Dôme en Cantal 345

34 Door de oude landstreek Forez Langs wijngaarden, dorpen en vergezichten 260

35 De bergen van de Ardèche Puntige oude vulkanen en ruige dalen 140

36 Door de Gorges de l’Ardèche Grotten, uitzichtpunten en een bijzondere rots 80

37 Vercors, een natuurlijke vesting Langs glooiende hoogvlaktes en steile rotswanden 150

38 Rust en ruimte in de Bauges Van Annecy naar Chambéry 150

39 De hoogste bergen van de Savoie Naar de Vanoise over de Route des Grandes Alpes 215

40 Cols van de Oisans Rondrit via hoge bergpassen 175

41 Van Gap naar de Mercantour Door de dalen van de Ubaye en Haut-Verdon 195

42 Gorges van de Cians en Daluis Rode rivierkloven aan de rand van de Mercantour 80

43 Grand Canyon van Frankrijk Indrukwekkende uitzichten op de Gorges du Verdon 140

44 Pays de Mont Ventoux Wijngaarden, lavendel en Provençaalse dorpen 100

45 Van Avignon naar Sisteron Langs de Luberon naar de Alpen 160

46 Naar de Vallée des Merveilles Door het bergachtige achterland van Nice 90

47 Rondom Corsica’s hoogste berg Langs ruige rivierkloven en schitterende rotskusten 250

48 De Agriates en Nebbio Een vissershaven en bijzonder kerkje 155

49 In vier dagen naar het zuiden Dwars door Frankrijk naar de Pyreneeën 1215

50 Naar de Franse Alpen Via de Lorraine, Vogezen en Jura 575
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Thema Dagen Regio Pagina

geschiedenis, bos 2 Occitanie 151

wijn, geschiedenis 3 Occitanie 156

bergen 1 Occitanie 162

bergen, geschiedenis 2 Occitanie 167

bergen 2 Occitanie 172

geschiedenis 3 Occitanie 177

kust, wijn 1 Occitanie 183

bergen 4 Auvergne-Rhône-Alpes 188

wijn, bergen 3 Auvergne-Rhône-Alpes 194

bergen 1 Auvergne-Rhône-Alpes 200

rivier 1 Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie 205

bergen 2 Auvergne-Rhône-Alpes 210

bergen 1 Auvergne-Rhône-Alpes 215

bergen 1 Auvergne-Rhône-Alpes 220

bergen 1 Auvergne-Rhône-Alpes 225

bergen 1 Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d’Azur 230

bergen 1 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 235

bergen, rivier 1 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 240

wijn, lavendel 1 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes 245

heuvels, lavendel 1 Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes 250

bergen 1 Provence-Alpes-Côte-d’Azur 255

bergen, zee 1 Corse 260

bergen, zee 1 Corse 265

alternatieve route 4 Diverse regio’s 270

alternatieve route 2 Diverse regio’s 276
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Reizen door Frankrijk
Praktische info voor tijdens je roadtrips

Restaurants

Een van de beste manieren om met de cultuur en

gebruiken van een streek kennis te maken, is uit

eten gaan in een restaurant met streekgerechten op

de kaart. Daarom hebben we in dit boek bij elke

route een of meer restaurants opgenomen. Bij de

meeste restaurants kun je tussen twaalf en twee

terecht en ’s avonds vanaf een uur of zeven. In

Frankrijk is het gebruikelijk dat je in een restaurant

een menu tegen een speciale prijs kunt krijgen,

bestaande uit een hoofd- en nagerecht of een voor-,

hoofd- en nagerecht. Dit wordt ook wel eens

aangeduid als formule. Natuurlijk kun je in de meeste

restaurants ook gewoon los van de kaart bestellen.

Bijzondere vermelding in dit boek verdienen de

Bistrots de Pays. Dit label is in het leven geroepen ter

promotie van kleine restaurants in landelijke dorpen,

waar je kunt genieten van gerechten met goede

producten uit de streek. Deze restaurants hebben

ook een sociale functie in het dorp en je vindt er wat

schappen met kruidenierswaren en kranten.

Wegenatlas

Wij gaan vrijwel nooit naar Frankrijk zonder de

Wegenatlas van Michelin mee te nemen. Hier vind je

bijna elk weggetje op terug en het leuke is vooral dat

er heel veel bezienswaardigheden op staan

aangegeven, zoals kastelen, kerken en kloosters.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van de bekende

sterrenwaardering van Michelin: drie sterren is de

reis waard, twee sterren is de omweg waard en één

ster is interessant als je in de buurt bent. Extra leuk

is ook de groene markering van wegen die een mooi

uitzicht hebben en door een natuurgebied voeren.

Snelwegen en tolwegen

Wij reizen relatief weinig over de Franse snelwegen

en in dit boek hebben we dan ook gekozen voor

routes over kleinere wegen. Het vermijden van de

autoroutes heeft verschillende voordelen. Je ziet

allereerst veel meer van Frankrijk en kunt

gemakkelijk ergens onderweg stoppen. Je bespaart

er ook nog eens geld mee, op benzine en tol. Dat

geld kun je tijdens je vakantie heel goed voor leukere

dingen gebruiken.

Overnachten

In Frankrijk zijn veel toeristische gebieden waar het

stikt van de hotels en campings. Tijdens de routes in

dit boek doorkruis je ook gebieden waar minder

faciliteiten zijn. In het boek zijn per route een paar

campings opgenomen. Maar er zijn natuurlijk nog

veel meer mogelijkheden. In Frankrijk vind je

bijvoorbeeld relatief veel bed and breakfasts, ook wel

chambres d’hôtes genoemd. Ook in minder

toeristische streken zie je langs de kant van de weg

vaak bordjes naar chambres staan. Reis je met de

camper, dan heb je het nog gemakkelijker. Op Franse
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parkeerplaatsen langs de weg mag je namelijk in je

auto of camper overnachten, behalve als dit expliciet

verboden is, bijvoorbeeld in natuurgebieden of in

steden en dorpen. Er zijn veel apps die je de mooiste

gratis overnachtingsplekken voor campers wijzen.

Een goed voorbeeld hiervan is park4night. Deze app

is dan ook onmisbaar als je met de camper Frankrijk

in trekt en niet gebonden wil zijn aan campings. Tot

slot zijn er uiteraard ook veel hotels in Frankrijk. Een

bekende keten waar wij regelmatig gebruik van

maken is Logis. Deze kleinschalige en sfeervolle

hotels vind je zowel in landelijke als in meer

toeristische gebieden.

Veilig rijden

Of je nu met de auto, camper of motor naar Frankrijk

gaat, je moet als bestuurder veilig kunnen rijden.

Daarom kun je een boete krijgen bij gevaarlijk

rijgedrag dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld

telefoneren, roken, eten of drinken achter het stuur.

Je mag niet met kapotte lampen of een beschadigd

wiel rijden, dus zorg voor een reservewiel en

reservelampen.

Auto

Als je met de auto naar Frankrijk gaat, ben je

verplicht om een veiligheidshesje voor de bestuurder

en een gevarendriehoek bij je te hebben. Zorg dat je

veiligheidshesje binnen handbereik ligt: in de

kofferbak is niet voldoende om een boete te

ontlopen. De gevarendriehoek mag je alleen

gebruiken als dit voor jezelf geen gevaar oplevert, op

de autoroute is het zelfs verboden.

Motor

Ga je deze roadtrips op de motor rijden, dan zijn een

veiligheidshesje voor de bestuurder en

handschoenen met een CE-markering verplicht (ook

voor passagiers). Overdag moet je dimlicht voeren.

Camper

Ook als je met een camper op avontuur gaat, zijn een

veiligheidshesje en gevarendriehoek verplichte

bagage. Achter op campers zwaarder dan 3500 kilo

moeten stickers met 80, 100 en 110 worden geplakt,

te koop bij tankstations in Frankrijk. Dit zijn de

maximumsnelheden die gelden buiten de bebouwde

kom, op wegen met gescheiden rijbanen en op

snelwegen.

Milieusticker

In bepaalde gebieden is een milieusticker verplicht,

voornamelijk rond de grote steden. De milieusticker

kun je alleen bestellen via een speciale website van

het Franse Ministerie van Verkeer.
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Kapen van de Côte d’Opale1.

Veel mensen rijden Calais voorbij, maar de stad

verdient het om te worden verkend. Loop een rondje

door de binnenstad, waar onder andere een

dertiende-eeuwse wachttoren, een veertiende-

eeuwse kerk en het stadhuis met opvallende

klokkentoren de aandacht trekken. Rondom het

centrum vind je verder nog overblijfselen van de

vestingwerken, waarvan de oorsprong bij sommige

stukken waarschijnlijk al in de Romeinse tijd ligt.

Houd je ervan om een museum binnen te stappen?

Calais heeft een museum waarin mode en kantwerk

centraal staan.

Zet in de middag over de D940 koers richting

Escalles, aan de voet van de Cap Blanc-Nez. Bij deze

kaap werd in de Tweede Wereldoorlog zwaar

gevochten. Nog steeds vind je in het landschap de

sporen hiervan, in de vorm van honderden kleine

bomkraters. Aan de rand van de rotskliffen zijn ook

nog een paar Duitse bunkers intact gebleven. Rond

Cap Blanc-Nez zijn wandelroutes die je soms dicht

langs de rand van de kliffen voeren. Bekijk verder het

monument op de top en het uitzicht vanaf Mont

Dubert aan de overkant van de weg.

Thema
kust

oorlog

50
km

3
dagen

HAUTS-DE-FRANCE
Pas-de-Calais

Dag 1

Dag 2
De volgende dag trekken we verder langs de

rotskust. Ben je hier in de lente of het najaar, dan

heb je kans grote groepen trekvogels tegen te

komen, die hier aan de kust uitrusten van de lange

Een glooiend landschap met groene velden, adembenemende rotskliffen, sfeervolle
dorpen en steden en een woelige geschiedenis. De Opaalkust in Noord-Frankrijk leent
zich goed voor een roadtrip. Geniet van de uitzichten over de zee, de afwisselende
keuken (veel vis en fruits de mer) en het rijke culturele leven. Het gebied is ook nog
eens goed bereikbaar vanuit Nederland en Vlaanderen, ideaal voor een weekend weg.


