
CHRISTEL BEDERT • Wij gingen langs in Aubrac,
op de grens van Aveyron en Lozère. Aubrac is
een klein dorpje met amper twaalf inwoners, in
een streek die door onze gids Gonzalo Diaz
wordt omschreven als een ‘un pays de paix et
serenité’. Maar elk jaar, eind mei, krijgt het
dorp tienduizenden bezoekers over de vloer.
Reden ? De Transhumance. Een periode waarin,
aldus Gonzalez, mens en dier onrustig worden,
aangetrokken door de lokroep van de bergen.
Het is de periode waarin les vaches de l’Aubrac,
het typische, bruine koeienras uit de streek,
worden opgetuigd en door de boeren en hun
families van uit de boerderijen in kudde naar
hoger gelegen graasgebieden worden geleid.
Vandaar ook de naam Transhumance, naar het
Latijnse trans humus, over grond. De koeien
verhuizen naar de bergweides waar in de zomer
voedzame grassen groeien, terwijl op de lager
gelegen weide het hooi wordt geoogst, dat hun
wintervoedsel zal worden. Aubrac ligt op het
kruispunt van hun kilometerslange tocht, het is
het centrum van de festiviteiten.

BLOEMEN EN KRANSEN

De Transhumance start al vroeg in de morgen.
Het is pas 7.30 uur als we arriveren in de boer-
derij van Serge Niel, veeteler met 85 koeien. De
dieren zijn al verzameld in de stallen en de
boerenfamilie tuigt hen op met bloemen en
kransen. Om 10 uur is het werk klaar en ver-
schijnen een eerste glas wijn en bord soep. In
de keuken wordt er gedanst en daarna gaan we
op pad op, eerst wat voorzichtig maar na nog
geen kilometer helpen we al mee een afge-
dwaald dier terug bij de groep jagen. Onderweg
ontdekken we ook orchideeën die er zomaar in
de berm van de voormalige Romeinse heerweg
groeien. In Aubrac zelf worden we opgewacht
door tal van bussen en campers, en duizenden
bezoekers die de passage van de kuddes door
het dorp toejuichen. Een man bezingt zijn lief-
de voor de bergen, begeleid door een accordeon:
La Montagne van Jean Ferrat... 
Terwijl de kuddes verder trekken, blijf ik nog

even meegenieten van de feestelijke taferelen en
verken ik het Salon du Terroir Aubrac, de
streekproductenmarkt. We bezoeken ook nog
het infocentrum Maison de l’Aubrac met de
Jardin Botanique en vernemen er dat de Dôme-
rie d'Aubrac werd opgericht door de ‘Vlaming’
Adalard. Het klimaat en de eigenheid van het
plateau waar we ons op bevinden – we ontdeken
er vier seizoenen in drie dagen - inspireerden
hem om in de jaren 1120 een abdij te stichten,
waar passanten op adem konden komen, onder
meer pelgrims op weg naar Santiago de Com-
postella.
Maar we blijven niet ter plaatse hangen, want
Gonzalo staat al te popelen om ons mee te
nemen voor het vervolg van de wandeltocht over
het 1.300 meter hoog gelegen plateau. De tocht
gaat naar het verderop gelegen Marchastel, de
streek is er bezaaid met granieten en basalten
stenen en restanten van een dorp dat dateert
van vóór de Gallo-Romeinse tijd. Een adder
kruist ons pad en we zien de gentiane in volle
bloei. Uit de wortels van deze plant wordt een
likeur gedistilleerd, iets wat we ons graag laten
smaken in Auberge de la Tourre langs onze
weg, in dit pays d’émotion. Het plateau de l’Au-
brac blijkt een (h)eerlijke ontdekking...

Feest in de Midi-Pyrénées
De Franse departementen Aveyron
en Lozère, in de Midi-Pyrénées, zijn
door hun overweldigende natuur en
culturele erfgoed gegeerde reisbe-
stemmingen, maar bij ons voorals-
nog minder gekend. 

Feestelijke taferelen
tijdens de Transhu-
mance in en rond het
dorp Aubrac. (Foto CB)

Orchideeën

groeien er in

de berm van

de voormali-

ge Romeinse

heirweg

LOGEREN

G La Grange d’Emilie,

chambres d’hôtes in

Lozère: Emilie en

haar man runden een

groot schoonmaakbe-

drijf, tot ze op een

dag de deur van hun

zaak dichttrokken en

Emilies ouderlijk huis

ombouwden tot

chambres d’hôtes.

Een oase van luxe en

rust, inclusief wel-

lnessgedeelte en

keuken met streek-

producten. De geur

van de vers gebak-

ken ontbijtpannen-

koekjes met honing

kriebelt nog altijd in

mijn neus.

www.chambreshote-

emilie.com

G Le Relais de Laguio-

le, een Best Western

in het centrum van

het stadje Laguiole.

Ideaal want centraal

gelegen voor een

bezoek aan Aubrac

en Compostella. Met

binnenzwembad.

www.relais-laguio-

le.com

G Domaine de Carrie-

re in Marvejois, een

gastenhuis met vijf

kamers in een voor-

malig kasteel. Het

restaurant serveert

een genereuze keu-

ken met seizoenspro-

ducten in een creatief

jasje. 

www.domainedecar-

riere.com

RELAX

Een bijzonder adresje

om te ontspannen :

thermaal station La

Chaldette waar we

een dompelbad en

rugmassage kregen

met... zicht op koe. 

www.lachaldette.

com

ETEN

G Le Buron du Bès in

Recoules d’Aubrac,

unieke locatie in een

authentieke berghut.

G Restaurant de l’Au-

brac, Maison Brouzes

Favier in de Allée de

l’Amicale in Laguiole.

G Restaurant La Dô-

merie à St.-Chély

d’Aubrac, temidden

het dorpje Aubrac.

WAAR-
HEEN ?

G meer info over
de streek :

www.tourisme-
aveyron.com

www.lozeretou-
risme.com

G meer over gelei-
de wandelingen:
aubrac.rand@
wanadoo.fr

G Ryanair vliegt
vanuit Brussel
Charleroi op de
luchthaven van
Rodez, Aveyron.
www.ryanair.
com

INFO

I TOERISME

Aligot, een aardappel- en kaasgerecht, is

een culinaire specialiteit uit de streek van

l’Aubrac. Het maken van de kaas was – en

is nog altijd – hard labeur. In de ateliers

van de coöperatieve Jeune Montagne à

Laguiole wordt de ‘Tome au lait cru en

entier’ nog op dezelfde manier bereid als

honderd jaar geleden. 

www.jeune-montagne-aubrac.fr

HARTIGE KAAS MET

AARDAPPELEN

Tip voor kinderen én hun ouders : bezoek

het Parc des Loups de Gévaudan in Saint-

Lucie (Lozère). Er leven meer dan honderd

Siberische, Canadese en Mongoolse wol-

ven in semi-vrijheid. Ze kwamen er terecht

via de Brigitte Bardot Foundation. Het

hoofd van de dierenverzorgers kan zelfs

met de dieren communiceren...

www.loupsdugevaudan.com 

HUILEN MET DE

WOLVEN

Zeg nooit zomaar mes tegen de handgemaakte

zakmessen van Laguiole. De ateliers lieten

destijds het merk te laat registreren zodat nu

nogal wat Laguiole zakmessen ‘made in China’

blijken te zijn. Maar wij brachten de enige echte

mee naar huis ! Voorzien van een authentici-

teitsattest, een carte de fidelité en levenslange

garantie bij coutellerie Benoit l’Artisan...

www.laguiole-benoit.com 

EEN MES OM TE

KOESTEREN


