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De 483 km lange meanderende Dordogne, die ontspringt op de noordflank van de Puy de 

Sancy in het Centraal Massief, verbindt 

groene natuurparels, charmante dorpjes en 

historische steden. Het stadje Saint-Privat 

was ons uitgangspunt om deze streek vol 

verrassende bezienswaardigheden te 

ontdekken. In de onmiddellijke omgeving 

bezochten we “Les fermes du Moyen Age”, 

een ecomuseum in “la Xaintrie”, sinds 10 jaar 

in ontwikkeling. Met zijn boerderijen, zijn 

molen, een kapel en een kruidentuin kregen 

we er een terugblik in de middeleeuwen en 

inzicht hoe de mens toen leefde.  
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In het dorpje Collonges-la-Rouge werden 

we betoverd, eerst onder lichte regen en 

daarna onder een aangenaam zonnetje, 

door de schilderachtige charme en 

beroemde rode zandsteen waaruit bijna 

alle gebouwen zijn opgetrokken. Dit 

geeft dit mooie Franse dorp een typisch 

sfeertje. Niet toevallig werd hier het 

concept “de mooiste dorpen van 

Frankrijk” bedacht.  

 

Zeer spectaculair was de “Gouffre de 

Padirac”, een enorme kalksteengrot 

vlakbij de Dordogne in het departement 

Lot. We daalden af naar de bodem en 

konden vanop een bootje genieten van 

één van Europa’s mooiste grotten, een 

echt natuurwonder! 

 

Heel pittoresk en fotogeniek is ook 

Rocamadour, een eeuwenoud stadje, 

vastgepind op een kalkklif en beroemd 

om de Notre-Dame kapel. De ligging en 

de bouw zijn zeer merkwaardig. In de 

middeleeuwen stroomden pelgrims naar de zwarte madonna van Roc-Amadour, een 

mariabeeld uit de 12
e
 eeuw, dat zijn naam ontleent aan Saint-Amadour, een vermeende 

leerling van Jezus wiens graf gevonden werd in de bergwand. Eveneens in Rocamadour was 

een bezoek aan de “Ferme des Campagnes” best interessant. Een filmpje toonde ons hoe deze 

boerderij op menselijke maat een breed scala aan producten op basis van eend ontwikkelt 

(zoals foie gras, confit, rilette, gésiers, 

cassoulet, …). Alles wordt exclusief op de 

boerderij bereid en is afkomstig van hun 

eendenfokkerij. Hun bezetting van elfduizend 

eenden wordt in deze regio als kleinschalig 

beschouwd! De proevertjes van hun eend- en 

wijnprodukten smolten in onze mond. 

 

Jammer dat het weer zich niet altijd van zijn 

beste kant liet zien zoals tijdens ons bezoek 

aan de nog enig overblijvende leisteengroeven 

in Donzenac. Het was koud en het regende 

pijpenstelen maar de boeiende uitleg bij de 

rondleiding over de ontginning en het 

bewerken van leisteen in “Les Pans de 

Travassac” maakte veel goed. Al drie eeuwen 

lang wordt in de regio leisteen gewonnen voor 

de restauratie van historische gebouwen. Ook 

de strooien daken van de huizen werden in de 

loop van de geschiedenis vervangen door 

leien daken. Een andere traditie is de oudste notenlikeurstokerij van Frankrijk die zich in de 



binnenstad van Brive-la-Gaillarde bevindt. De vriendelijke ontvangst in de kleine 

distilleerderij “Denoix” was zeer aangenaam. De 

dame vertelde gepassioneerd en enthousiast over 

het familiebedrijf dat reeds sinds 1839 in 

eigendom is. Het was fijn om te horen hoe de 

notenlikeur (l’eau de noix) en andere likeuren 

door de eeuwen heen gemaakt werden en vooral 

heerlijk om de aangeboden drankjes te mogen 

proeven en deskundig te leren drinken. 

 

Maar wat is er leuker dan door een historische 

stad te kuieren, wat cultuur op te snuiven en op 

ontdekking te gaan! Onze gids Fons leidde ons 

door het centrum van Tulle, prefectuur van de 

Corrèze in de regio Limousin. Een wandelingetje 

door de historische wijk bood ons de 

gelegenheid om monumentale bouwwerken 

tegen steile heuvelwanden te bewonderen. De 

romaans-gotische kathedraal Notre-Dame staat 

met haar hoge spitse toren in het centrum van de 

stad en is gebouwd tussen de 12
e
 en de 14

e
 eeuw. 

Grenzend aan de kathedraal ligt het gotische 

klooster uit de 13
e
 eeuw. Dit overblijfsel van een 

voormalig benedictijnse abdij heeft een 

prachtige kapittelzaal, versierd met 

muurschilderingen en een vredig middeleeuwse tuin. 

 

 

Een sfeervol dorpje aan de oevers van de Dordogne is Argentat. Met haar kades van 

kiezelstenen, haar huizen met overdekte terrassen, houten balkons en lauze daken is de oude 

dorpskern net een ansichtkaart, ware het niet dat de regen tijdelijk alweer een spelbreker was! 

Argentat is ook bekend als thuishaven van de vele rivierschippers die met de gabares over de 

Dordogne hoofdzakelijk hout vervoerden. Ook wij mochten even door de Dordognevallei 

meevaren met zo’n traditionele schuit, waarbij een zuiderse komische acteur-verteller ons 

entertainde en amusement verzekerd was. Nog een oud middeleeuws plaatsje is Salers, een 

zwarte parel op een 

basaltplatteau. Dit 

schitterende oude stadje 

ligt in het departement 

Cantal in de Auvergne, 

ook wel bekend als “le 

Pays vert” vanwege haar 

prachtige groene velden 

en weiden. Onze laatste 

dag van deze reis was de 

meest zonnige en 

heldere! Salers is erin 

geslaagd om zijn erfgoed 

en authenticiteit tot op 

vandaag te bewaren: 



fraaie huizen in renaissance-stijl met muren van lavasteen in combinatie met stadsmuren die 

de eeuwen overleefden en een weids en prachtig vergezicht op de vallei van de Maronne. De 

weilanden worden er bevolkt door de lichtbruine koeien die de melk leveren voor de bekende 

Salers-kaas. Ons laatste bezoek was dan ook een typische authentieke boerderij-kaasmakerij 

waarbij we onthouden dat de Salers-koe een ras apart is en de aanwezigheid van het kalf moet 

ervaren om gemakkelijk en voldoende melk te geven. 

 

We genoten alleszins van een leerrijke reis met een brok geschiedenis over allerlei tradities en 

ambachten, van een prachtige natuur die tot de verbeelding spreekt en van een streek met 

karakteristieke dorpjes en steden die middeleeuwse geschiedenis ademen.   Op gastronomisch 

vlak is deze regio een hoogvlieger. We genoten van de animatie- en de folklore-avond in ons 

hotel “Auberge de la Xaintrie”, van de aangename groepssfeer en absoluut ook van de laatste 

avond waarbij we chauffeur Bert en gids Fons verrasten en bedankten want ook dankzij hun 

goede samenwerking en humor werd het een heel gezellige, aangename en goed gestoffeerde 

reis in la Douce France! Alweer een ervaring rijker! 

 

Voetnoot: 

 

Vergeten we ook niet dat onze reis nog interessanter werd gemaakt door de aangebrachte  
extra aanpassingen van Ludo en André tijdens het opstellen ervan in de maand november 
2018. Onze reis is nu ook officieel opgenomen in de reisbrochure van Rantour. 
 
 
 

 
 

 

 

 

vtbKultuur Affligem keerde tevreden terug 

en meteen kwam de vraag:  waar gaan we 

volgend jaar naartoe? 

 

 


