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Roadtrip Morvan & Limousin

Dit boekje hoort bij de rondreis Morvan en Limousin van Dorpen in Frankrijk in
samenwerking met Moulin de Chavennes en La Grange Vieille. Hier vind je alle
informatie van de reis en veel meer. Zo kun je je lekker inlezen en de voorpret
stimuleren maar neem het vooral mee op reis zodat je je kunt voorbereiden op
de dagen die komen. Mijn eraving is dat je veel meer ziet hoe meer je van een
dorp weet.
In deze rondrit over het Franse platteland zal
je een flink aantal dorpen en andere mooie
plekken zien. Hierbij staan twee streken centraal; de Morvan en de Limousin.
De Morvan is een gebergte in Bourgondië
tussen Dijon en Parijs. Het landschap is lekker
groen, heeft veel water en staat vol prachtige
dorpen.
De mooiste daarvan is Vézelay, een stadje
met een lange geschiedenis dat is gebouwd
op een heuvel met een prachtige abdijkerk.
Naast middeleeuwse geschiedenis heeft
deze streek nog een veel ouder verhaal te
vertellen. In het zuiden van de Morvan bevond zich één van de grootste Gallische steden voordat de Romeinen het hier voor het
zeggen kregen.
Nu is de stad, Bibracte, de grootste archeologische opgraving van Frankrijk waar internationale teams aan het werk zijn. Een unieke
plek waar je archeologie in actie kan zien en
een prachtige museum.
Tijdens de dagen in de Morvan logeer je bij
chambre d’hôtes van Ineke Moulin de Chevannes. De tweede uitvalsbasis ligt in het zuiden van de Limousin. Hier is La Grange Vieille
het logeeradres. Eigenaren Carin en Paul zijn
heel gezellig en volgens ingewijden kan je

Paul zo’n beetje alles vragen over geschiedenis. Nu kan je dat aan iedereen, vragen maar
van hem krijg je altijd een zinnig antwoord.
Genoeg gespreksstof dus tijdens het glas
wijn dat ongetwijfeld zal worden genuttigd.
In de Limousin staan naast een aantal prachtige dorpen ook een bezoek aan Oradoursur-Glane op het programma. Oradour is
alles behalve een mooi dorp maar het is
waarschijnlijk wel het Franse dorp dat op mij
het meest indruk heeft gemaakt. Het werd op
10 juni 1944 door de SS verwoest waarna het
nooit meer is opgebouwd. Het is geen vrolijk
verhaal maar wel een hele indrukwekkende.
Ik hoop dat je geniet van de mooie en bijzondere plekken die ik heb uitgekozen en dat
ik een klein beetje de passie die ik heb voor
het Franse platteland heb kan overbrengen.
Ik zou het ontzettend leuk vinden als je mij
laat weten hoe de reis is geweest. Wat indruk
heeft gemaakt en wat misschien wel beter
kan. Stuur mij je ervaringen naar rogier@dorpeninfrankrijk.nl.
Veel plezier!
Rogier Swagerman
Dorpen in Frankrijk
ps. Het is een vol programma maar je hoeft
niet overal heen. Overslaan mag!

Morvan

Limousin

Eerste dag
Aankomst Moulin de Chavennes
Tweede dag
Noyers sur Serein
Vézelay
Derde dag
Bibracte
Autun

Vierde dag
Aankomst La Grange Vieille
Vijfde dag
Oradour-sur-Glane
Rochechouart
Ségur-le-Château
Zesde dag
Rocamadour
Gouffre de Padirac
Collonges la Rouge

Logeren Morvan

Moulin de Chevannes

In het zuidoosten van de Morvan (Saone et Loire) ligt heerlijk rustig, maar niet
afgelegen ons molencomlex op een terrein van ruim 4 ha begrenst door een
kabbelend riviertje La Braconne.
Ons domein bestaat uit een groot woonhuis
met 3 kamers chambres d’hotes met privé
badkamers, vakantiehuis le Papillon een
boerderij van 120 m² met 3 slaapkamers 2
badkamers en 2x apart toilet voor maximaal 8
personen.
Vakantiehuis le Moulin, de oude watermolen
van 90 m² met 2 slaapkamers, badkamer
en een apart toilet. Beide gites zijn uitgerust
met een tv met Ned. zenders, wifi en een
sony stereo-installatie. Zo ook in de open
keuken een vaatwasser, magnetron, koel/
vries combinatie en een kooktoestel met 4
pitten en een oven en verder wat er in een
keuken thuis hoort. 3x in de week kan er na
reservering aangeschoven worden voor de
gezamenlijke maaltijd met de heerlijke Bourgondische wijn.
In de buurt Mont Beuvray met zijn Keltische
opgravingen (een echte aanrader), de Boedistische tempel van de 1000 Boeddha’s, een
park met wel 10 labyrinten, diverse rassen
vee een grote picknickplaats, geschikt voor
het hele gezin. 2 x in de week is er in het
stadje Autun markt in de markthal

Informatie
– Ineke
– Gites en chambre d’hôtes
– Mooi gelegen aan een riviertje
Op de donderdagavond vanaf 18:00 uur is er
in de maanden juli en augustus een dorpsfeest, telkens in een ander omliggend dorp
met rommelmarkt,muziek en dans en je kan
er voor weinig iets eten of iets te eten kopen
bij de artisans die dus met zelfgemaakte
etenswaren of drank daar staan.

Scan de code met je telefoon om het adres van
Moulin de Chevannes in maps te openen

De slaapkamer heeft een prachtig uitzicht op het landschap.

De mooie tuin is een heerlijke plek om van alle indrukken bij te komen.

Tweede dag / Noyers sur Serein ****

Sfeervol dorp in Bourgondische landschap

Het dorp Noyers ligt op een soort schiereiland in de rivier Le Serein mooi te
zijn in het landschap van Bourgondië. Het dorp kent een lange geschiedenis,
maar is vooral mooi, rustig en sfeervol. Noyers sur Serein heeft een rijk verleden. In de middeleeuwen was het dorp één van de best verdedigde bolwerken, later werd Noyers een belangrijk centrum voor de wijnhandel. Een prima
bestemming voor een leuke dag, maar ook groot genoeg voor een paar dagen.

Noyers is voor een dorp redelijk fors. Tot nu
toe heb ik geen grotere ‘plus beaux village’
bezocht. Dat vinden ze daar in Bourgondië
zelf ook want ze noemen zichzelf ‘Ville de
Noyers’, een stad dus. Gezien de gebouwen (grote kerk!) en de geschiedenis van de
plaats is dat ook wel te begrijpen. Aan de
andere kant kan je een nederzetting van nog
geen 700 inwoners echt geen stad noemen.
Stadspoorten
Het eerste wat opvalt als je Noyers nadert,
zijn de prachtige stadspoorten waardoor
je het dorp binnenkomt. Deze vormen een
onderdeel van de ommuring van het dorp die
het ooit beschermde. Naast de muur stroomt
rivier de Serein die aan drie kanten Noyers
omringt, net als bijvoorbeeld Cohors dat ook
heeft. De rivier en de muur tezamen, maakten van het dorp een onneembare vesting. Te
meer daar de enige toegang over land werd
beschermd door een groot kasteel dat boven
op een flinke heuvel stond met nogal steile
hellingen. Over het kasteel lees je later meer.
Wij bezochten Noyers in de eerste week
van mei. Het weer was niet al te best, maar
gelukkig was het gedurende de uren dat we
het dorp bezochten net droog. Dankzij al dit
water stond het dorp vol met bloemen en
bloeiden de blauwe regen er rustig op los.
De bevolking leek net wakker te worden van
een lange winterslaap en maakte zich op

Noyers sur Serein
– Rivierkade
– Opgravingen kasteel
– Straatjes
voor een nieuw seizoen met toeristen. In
de straatjes en op de pleintjes liepen hier
en daar wat toeristen, maar verder was het
rustig en konden wij de auto makkelijk bij de
kerk parkeren. Ik denk dat dit in de zomer
wel anders zal zijn en dan zul je de auto buiten de muren moeten zien kwijt te raken.
Het centrum kent een doolhof van kleine
straatjes, pleintjes en steegjes met prachtige oude vakwerkhuisjes en mooie arcaden.
Er is zelfs een klein museum met lokale
volkskunst en een ruimte waar de plaatselijke kunstenaars hun werk tonen. Helaas was
het dicht bij ons bezoek.
De inwendige mens hoeft zich hier nooit te
vervelen, want het dorp bezit redelijk wat
eethuisjes, brasserie’s en restaurantjes. Aangezien het midden in een goed wijngebied
ligt, zit het met het drinken ook wel snor.
Wij kozen ervoor om te picknicken aan de
oever van de rivier, maar na bestudering van
de menukaarten hadden we hier toch wel
spijt van. Je kan in Noyers volgens mij prima

eten!
De huizen zijn van het type vakwerk die je
wel meer in het noordelijke gedeelte van
Frankrijk tegenkomt. Ze zijn bijzonder oud,
sommige uit de vijftiende eeuw, en veel zijn
rijk versierd met houten beelden. De mooie
huizen laten de rijke geschiedenis van het
dorp zien. In de late middeleeuwen ontwikkelde Noyers zich tot een marktplaats voor
wijn en andere landbouwproducten. Het
jaarlijkse truffelfestival in November is daar
nog een voorbeeld van.
Genoeg te doen in de zomer
In de zomer is het alles behalve een saaie
boel in het dorp. In juni zijn er brocante
markten waar ook professionele handelaren
op afkomen. Je zou daar zomaar wel iets
bijzonders kunnen scoren. In juli is er een
muziekfestival en in de eerste week van augustus wordt dit nog eens dunnetjes overgedaan.
Volgens verschillende reisgidsen moet het
dorp dankzij de sfeervolle verlichting na
zonsondergang bijzonder mooi zijn. Wij hebben dat helaas niet meegemaakt.
Na een bezoek aan het centrum is een wan-

deling langs de oostelijke kant van het dorp
de moeite waard. De rivier de Serein loopt
hier vlak langs het dorp en er staan nog een
aantal oude torens van de muur. Aan de
andere kant van het water is een weide waar,
toen wij er waren, net een koe een kalfje
had geworpen. Na een half uurtje kon het
jonge beest na zware aanmoedigingen van

“De mooie huizen laten
de rijke geschiedenis
van het dorp zien”
zijn moeder op vier poten staan en besloten
wij door te lopen.
Ruïne
Aan het einde maakt de straat een scherpe
bocht en voert je weer het centrum in. Als
je een beetje condititie hebt, is het raadzaam om rechtdoor te lopen waar een soort
bospad loopt. Na ongeveer 200 meter zie
je aan je linkerhand een steile trap die je
naar de ruïne van het kasteel brengt. Dit is
een behoorlijke klim op een trap van houten

Éen van de twee stadspoorten van Noyers-sur-Serein

