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Reisimpressies uit de Auvergne  
 
Uiterst gevarieerd, zo is het toeristische, culturele en gastronomische aanbod van Auvergne, één groot natuurpark met verrassend              

afwisselende landschappen. We vertoefden er samen 7 dagen lang in de “Puy-de-Dôme”, het meest vulkanische departement van Frankrijk 

en een waar geologisch openluchtmuseum met tientallen uitgedoofde vulkanen en idyllische kratermeren. De schoonheid van het uitzicht 

bezorgde ons een heerlijk gevoel en was gewoon een meerwaarde voor een prachtige vakantie. We konden ons vergapen aan talloze 

slapende vulkanen en groene valleien. Verspreid over de regio vonden we 

diverse historische juweeltjes in de vorm van romaanse kerken, kastelen en 

karakteristieke dorpjes die het label “les plus beaux villages de France” mogen 

dragen. 

 

De eerste dag begon met het economische hart van de Auvergne, Clermont-

Ferrand, de stad van Michelin, waar de eerste fiets- en autobanden werden 

gemaakt. In “’l Aventure Michelin”, een mooi en leerzaam museum van 2000 

m², krijg je een goed overzicht van de geschiedenis van deze fabrikant en zijn 

invloed op het verkeer en de mobiliteit. In en rond Clermont-Ferrand werden 

de lavastenen gebruikt bij de bouw van huizen en vooral de imposante 

kathedraal “Notre-Dame-de-‘l Assomtion” valt op door haar zwarte kleur. 

 

De volgende dagen lieten we ons onderdompelen in een authentieke sfeer en 

werden we geroerd door wolkenschaduwen over hellingen en dalen. We 

stortten er ons in de prachtige natuur van de Puy’s, waar slechts weinig 

bezoekers de rust verstoren. Dankzij een dynamische film volgden we het lot 

van de vulkaan van Lemptégy en zijn ‘buren’ vanaf hun uitbarsting tot heden. 

Met een rondrit per treintje ontdekten we de binnenkant van de vulkaan en drongen we door in de geheimen van de opmerkelijke rariteiten 

van deze regio. We genoten ook van kleine dorpjes, compleet verscholen in het indrukwekkende berglandschap. In de schaduw van de 

kerk, een romaans juweeltje uit de 12
e
 eeuw, ligt Orcival, een schitterend bergdorpje met leistenen daken. In de Middeleeuwen was het een 

belangrijk bedevaartsoord voor noodlijdenden en zieken. Het interieur is sober en donker, maar de lichtinval is hier toch wel bijzonder. Onze 

gids Alfons gunde ons nog een toemaatje in het pittoreske dorpje Saint-Saturnin, rijkelijk bedeeld met een kasteel en een prachtige basiliek. 

Grote schilders werden bekoord door de charme van deze plek. 

 

Bij het binnenrijden van het authentieke dorpje Saint-Nectaire kan je niet naast de bordjes ‘dégustation et vente’ kijken, waar zowel de 

schilderachtige ligging van het boerderijtje als de Saint-Nectaire, de koning der kazen in de Auvergne, ons deden watertanden. In de loop 

der tijden zijn er op de hellingen of aan de voet van de vulkanen dorpjes en later kuur- en ski-oorden ontstaan. Het bergdorp Le Mont-Dore 

bv. ligt in een beboste vallei aan de voet van Le Puy-de-Sancy, met z’n 1885 m de hoogste bergtop in het Centraal Massief. En ook Besse, 

een pittoresk middeleeuws plaatsje, waar nog tal van oude straten bewaard zijn gebleven, kon ons bekoren. Misschien wat jammer voor de 

foto’s, maar de zon liet ons in de steek zodat het Lac Pavin, het 92 m diepe kratermeer, toch wel een geografische bijzonderheid, wat 

grauwer leek. In dit vulkanische cirkelvormig meer, op 1197 m hoogte en eromheen, is een compleet ecosysteem ontstaan, waar het 

prachtig wandelen is. 

 

In het departement Haute-Loire, het zuidelijkste gedeelte van de Auvergne, wachtte ons een verrassing van formaat: Le Puy-en-Velay, een 

beschermde stad met een unieke ligging en uitzonderlijk heilig erfgoed; een landschap waar heel wat vulkanische formaties te zien zijn en 

 



 

 

waarop de mooiste bezienswaardigheden zijn gebouwd. Zo werd de  Saint-Michel kapel  neergepoot op een smalle en hoge lavarots. Een 

beetje verder lijkt een groot Mariabeeld op de Rocher Corneille over de stad te waken en de prachtige kathedraal van Le Puy, uitgeroepen 

tot UNESCO-werelderfgoed, herbergt o.a. een kloostergang en een zwarte madonna. Le Puy-en-Velay is ook wereldwijd bekend als 

vertrekpunt van de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. 

 

Naast grandioze landschappen, prachtige kerken en weggemoffelde dorpjes zijn ook kastelen in de Auvergne in grote getale aanwezig. We 

moesten het zelfs niet ver gaan zoeken. Het kleine ‘Versailles’ van de Auvergne, nl. het 17
e
 eeuwse kasteel Parentignat, bevindt zich op 4 

km van Issoire, onze verblijfplaats. We kregen er een leerrijk en aangenaam gegidst bezoek. Het kasteel behoort nog steeds tot dezelfde 

familie ‘de Lastic’ en herbergt één van de grootste privé-collecties van de grote meesters van de Franse 17
e
 en 18

e
 eeuw. Het Engels park, 

op natuurlijke wijze geïntegreerd met het omliggende platteland, dateert uit de late 18
e
 eeuw. Het was alleszins een heel leuke passage en 

ook deze dag was in een oogwenk voorbij. 

 

Onze laatste dag zorgde voor wat spanning want de mist rond de top van de Puy-de-Dôme, met z’n 1465 m de blikvanger en de bekendste 

vulkaan in de Auvergne, voorspelde niet veel goeds, maar rond de middag baadde de top in een schitterende zon en een trein met de naam 

“Panoramique des Dômes” bracht ons binnen 20 minuten op de top waar we wandelend konden genieten van een weergaloos 

maanlandschap met kraters en kegels, een adembenemend uitzicht over de keten van de Puy’s, de 80 vulkanen die de Auvergne telt. 

Gelukkig kantelde het weer zodat we dit pareltje niet moesten missen. 

 

Het was heerlijk om samen de charme, de gemoedelijkheid en de toeristische troeven te ontdekken van deze regio. De Auvergne heeft ons 

met haar ongerepte, betoverende natuur en haar geologische rijkdommen verleid. Waanzinnig mooie dorpjes en kleine steden, omringd 

door een feeëriek landschap, laten een onvergetelijke indruk na. We werden ook vriendelijk en met open armen ontvangen in ons hotel en 

maakten kennis met een zeer gevarieerde gastronomie, zowel bij de middag- als de avondmalen. Er zijn geen adjectieven genoeg om deze 

vakantie te omschrijven; het was werkelijk een totaalplaatje en het smaakt naar nog! 

 

Heeft deze reisimpressies bij u het verlangen opgewekt om er volgend jaar ook bij te zijn, kijk dan regelmatig  naar deze website. Weldra 

wordt de 8-daagse trip naar Zuid-Tirol meegedeeld.  


