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REIZEN

Avignon is niet het enige wat de Vaucluse te bieden 
heeft. Deze pausenstad bereik je gemakkelijk binnen vijf 
uur met de tgv, maar voor wie de streek wil verkennen, 
is een huurauto het gemakkelijkst. Een verslag van een 

 vierdaagse roadtrip in het hart van de Provence. 
7HNVW�/XW�*H\SHQV�

DAG 1: AVIGNON
,M�XMZQWLM�\][[MV����!�MV������Q[�LM�MVQOM�QV�LM�SMZSMTQRSM�OM-
schiedenis waarin de paus niet in Rome zetelde. Zeven opeenvol-
OMVLM�.ZIV[M�XI][MV�PQMTLMV�ZQRSMTQRS�PWN � QV�)^QOVWV�MV�LZ]S-
ten hun stempel op de stad en haar omgeving. Het imposante 
8I][MVXITMQ[�QV�PM\�KMV\Z]U�^IV�)^QOVWV�OM\]QO\�^IV�LM�UIKP\�
van de kerkvaders. Het interieur werd grotendeels gestript in de 
loop van de geschiedenis, op enkele originele muurschilderingen 
VI��UIIZ�UM\�\IJTM\�MV�SWX\MTMNWWV�SZQRO�RM�MMV�UWWQM�M^WKI\QM�
van het leven destijds. Momenteel wordt gewerkt aan een recon-
structie van de tuinen, zij het met andere planten dan destijds 
omwille van de klimaatverandering.
7X�LM�[NMMZ^WTTM�XTMQV\RM[�QV�LM�[KPIL]_�^IV�LM�SI\PMLZIIT�Q[�PM\�
IIVOMVIIU�[TMV\MZMV��7WS�MMV�JMbWMS�IIV�LM�W^MZLMS\M�UIZS\�
4M[�PITTM[�L¼)^QOVWV�UM\�\aXQ[KP�8ZW^MVtIIT[M�TMSSMZVQRMV�Q[�MMV�
aanrader, een regelrecht feest voor de zintuigen.
4QMNPMJJMZ[� ^IV� QVVW^I\QMN � \PMI\MZ� S]VVMV�MTS� RIIZ� QV� R]TQ�P]V�
PIZ\�WXPITMV�IIV�PM\�JMZWMULM�\PMI\MZNM[\Q^IT�^IV�)^QOVWV��7X�

REIZEN

Roadtrippen 
in de Vaucluse

^MZ[KPQTTMVLM�XTII\[MV�QV�LM�[\IL��_IIZWVLMZ�PM\�JQVVMVXTMQV�^IV�
het Pausenpaleis, tonen internationale – vaak ook Belgische – 
gezelschappen hun nieuwste creaties. 
=Q\MZIIZL�Q[�MMV�JMbWMS�IIV�LM�JMbWVOMV�8WV\�L¼)^QOVWV�MMV�U][\��
al was het maar voor het fantastische zicht op de Rhône. Gratis dan-
[MV�SIV�MZ�PMTII[�VQM\�UMMZ��^IV_MOM�JM\ITMVLM�\WMOIVO��

DAG 2: PAUSENLAND
)IV� LM� W^MZbQRLM� ^IV� LM� :P�VM� ^QVL� RM� PM\� UQVLMZ� JMSMVLM�
Villeneuve-lès-Avignon. In tegenstelling tot wat de naam 
doet vermoeden, is dit een middeleeuws stadje met ook hier 
voornamelijk kerkelijke sporen. 
,M�IJLQR�;IQV\�)VLZu�Q[�̂ WWZIT�QV\MZM[[IV\�̂ IV_MOM�PM\�IKP\MZTQO-
gende verhaal en de heerlijke tuinen.Ze werd gesticht door een 
^ZW]_MTQRSM�ST]QbMVIIZ��JM_WWVL�LWWZ�JMVMLQK\QRVMZ�UWVVQSMV�\W\�
IIV�LM�.ZIV[M�:M^WT]\QM��MV�S_IU�QV�PM\�JMOQV�^IV�LM���[\M�MM]_�
QV�PM\�XZQ^uJMbQ\�̂ IV�LM�S]V[\MVIZM[�-T[I�3WMJMZTu��LQM�MZ�UM\�PIIZ�
^ZW]_MTQRSM�XIZ\VMZ�MMV�^MZJWZOMV�UIIZ�M`KMV\ZQMS�TM^MV�TMQLLM��

Zij legde er de eerste tuin aan, haar erfgename Roseline Bacou de 
\_MMLM��,M�P]QLQOM�MQOMVIIZ[�[\MTTMV�LMbM�\MZZI[\]QVMV�UIIZ�_I\�
OZIIO�WXMV�^WWZ�JMbWMSMZ[��/M\]QOM�LIIZ^IV�bQRV�LM�]Q\VWLQOMVLM�
ligstoelen op de plekjes met de mooiste vergezichten.
6WO� QV� >QTTMVM]^M� SIV� RM� TI� +PIZ\ZM][M� JMbWMSMV�� _IIZ� RM�
MMV� JWMQMVLM� QVSQRS� SZQRO\� QV� PM\� [WTQ\IQZM� JM[\IIV� ^IV� LM�
Kartuizermonniken. 
>TISJQR�TQO\�5IQ[WV�*ZWVbQVQ��MMV�WTQRNWTQMUWTMV�]Q\���� ��LQM�QV�
����� _MZL� WUOM^WZUL� \W\� MMV� PMLMVLIIO[� KWUXTM`�UM\� ZM[-
taurant, tea room, shop, olieproeverij… en vooral: een typisch 
8ZW^MVtIIT[� \MZZI[� UM\� [KPIL]_ZQRSM� XTI\IVMV� MV� TQMÆQRS� UM]-
JQTIQZ�_IIZ�PM\�PMMZTQRS� \WM^MV� Q[��-MV�OMVWMOMV�LI\�bMSMZ�LMMT�
moet uitmaken van je slow trip doorheen de Vaucluse.

EINDELOZE WIJNGAARDEN
Wie van wijn houdt, kan niet om Châteauneuf-du-Pape heen, 
waar het gegeerde druivennat als sinds de Romeinse tijd wordt 
^MZJW]_L��>IVIN �PM\�SI[\MMT�^IV�LM�XI][MV��V]�OZW\MVLMMT[�MMV�
Z]|VM��SQRS�RM�]Q\�W^MZ�LM�MQVLMTWbM�_QRVOIIZLMV�
1V�PM\�LWZXRM�^QVL�RM�VWO�LM�I]\PMV\QMSM�_QRVSMTLMZ[��,M�_QRVMV�
^ITTMV�WVLMZ�LM�)7+��)XXMTTI\QWV�L¼7ZQOQVM�+WV\Z�TuM���_I\�JM-
tekent dat ze aan strenge voorwaarden moeten voldoen, zoals: 
UIV]MTM�XT]S��\_MMUIIT�[WZ\MZMV��MMV�XZWL]K\QM�^IV�UI`QU]U�
���TQ\MZ�XMZ�PMK\IZM��-Z�bQRV����LZ]Q^MV[WWZ\MV�\WMOM[\IIV��_IIZ-
^IV�OZMVIKPM�MV�[aZIP�LM�UMM[\�OMJZ]QS\M�bQRV��
Is Châteauneuf-du-Pape zijn hoogstaand imago waard? Hopelijk 
_MM\� QS�PM\� W^MZ� MMV� RIIZ� WN � ����_IVVMMZ� QS�UQRV�L]ZM�ÆM[� bIT�
ontkurken.

DAG 3: EEN HETE ARENA 
EN VERFRISSEND WATER
7WS�LM�:WUMQVMV�PMJJMV�P]V�[XWZMV�VIOMTI\MV�QV�LM�>I]KT][M��
MV�VQM\�LM�UQV[\M��1V�LM��[\M�MM]_�^WWZ�+PZQ[\][�JW]_LMV�bM�QV�
7ZIVOM�PM\�QUXW[IV\M�IV\QMSM�\PMI\MZ�LI\�MMV�^IV�LM�OZWW\[\M�MV�
JM[\�JM_IIZLM�]Q\�PM\�:WUMQV[M�ZQRS�Q[�
7VLMZ� PM\�UW\\W� »/MMN � PM\� ^WTS� JZWWL� MV� [XMTMV¼� bWZOLMV� LM�
OMbIOPMJJMZ[�MZ^WWZ�LI\�bW_I\�QMLMZMMV�OZI\Q[�VIIZ�PM\�\PMI\MZ�
kon. Wel waren er verschillende ingangen en gescheiden plaat-
[MV� ^WWZ� LM� LQ^MZ[M� JM^WTSQVO[OZWMXMV�� -MV� ZWVLTMQLQVO� UM\�
koptelefoon – in het Nederlands – doet je dit roemrijke verleden 
PMZJMTM^MV�IT[WN �RM�MZ�UQLLMVQV�bQ\��-KP\�MMV�IIVZILMZ��
L’Isle-sur-la-Sorgue is wat de naam zegt: dit stadje van ca. 
20.000 inwoners ligt als een eiland tussen twee armen van de 
Sorgue. In het stadje vind je een netwerk van kanalen, wat zorgt 
^WWZ�MMV�XQ\\WZM[SM�IIVJTQS�MV�MMV�O]V[\QO�UQKZWSTQUII\��1V�\M-
genstelling tot vele dorpen in de regio zoekt men hier een ge-
bWVLM�KWUJQVI\QM�^IV�\WMZQ[UM�MV�IIV\ZMSSMTQRSM�TMMNWU[\IVLQO-
heden voor jonge gezinnen.
,M�[\IL�Q[�JMSMVL�WU_QTTM�^IV�PIIZ�UMMZ�LIV�����IV\QMS_QVSMT[��
<_MMUIIT�XMZ�RIIZ��QV�IXZQT�MV�ZWVL�)TTMZPMQTQOMV��TWWX\�PQMZ�MMV�
IV\QMSJM]Z[�� ^MZOMTQRSJIIZ�UM\� LQM� ^IV�4WVLMV� MV�8IZQR[��-Z� Q[�
^MMT�IIVLIKP\�^WWZ�TWSITM�MKWVWUQM��JWM\QMS_QVSMT[�[KPQM\MV�IT[�
paddenstoelen uit de grond.
-Z�bQRV�UIIZ� TQMN[\�^QRN �U][MI��4WWX�bMSMZ�MMV[�JQVVMV�QV�>QTTI�
,I\ZQ[��-TS�RIIZ�\][[MV�UIIZ\�MV�VW^MUJMZ�TWWX\�PQMZ�MMV�OZI\Q[�
\PMUI\MV\WWV[\MTTQVO�UM\�OMSMVLM�MV�VQM]_M�JMMTLMVLM�S]V[\M-

Het pausenpaleis in Avignon.

De tuinen bij de Saint-André-abdij in Villeneuve-lès-Avignon.

Druivenoogst in Châteauneuf-du-Pape.
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comfortlift.be

Gerust in je vertrouwde omgeving.

Met een traplift van Comfortlift 
geniet je nog jaren van je volledige 
woning en je vertrouwde omgeving. 
Op een veilige en comfortabele 
manier kan je elk moment samen 
koesteren. Comfortlift biedt je 
opnieuw toekomstperspectief en de 
zekerheid dat je nog een hele tijd in 
je huis kan blijven wonen.

Bel voor gratis prijsofferte

 0800 20 950
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PRAKTISCH
Erheen met de tgv van Brussel naar Avignon in ca. 5 uur

LOGEREN 
• Au Coeur d’Avignon, verborgen parel in een 
middeleeuws steegje
• L’Atelier (Villeneuve-lès-Avignon), authentiek 
16de-eeuws hotel in een voormalige zijdefabriek
• La Sommellerie (Châteauneuf-du-Pape), 
hotel-restaurant met een uitgebreide wijnkaart 
en zeer verfijnde keuken
• La Figuière (Fontaine-de-Vaucluse), eenvoudige 
gastenkamers, maar voortreffelijke keuken en 
een prachtig terras

TAFELEN 
• La Fourchette (Avignon) 
• La Cuisine d’Aglaé (Gordes)

MEER INFO 
www.avignon-tourisme.com 
www.grandavignon.fr
www.provenceguide.com

Het uitzicht vanaf Les Millesroches.

Een feest voor neus en ogen.

naars, die daarna integraal naar Parijs verhuist.  In de tuin van 
LM�NZIIQM�^QTTI�SIV�RM�WVOM[\WWZL�S]QMZMV�WN �ZMTI`MV�QV�LM�VIJQR-
heid van kunst.

PETRARCATUIN
,M�;WZO]M�WV\[XZQVO\�IIV�LM�^WM\�^IV�MMV�PWOM�ZW\[�QV�.WV\IQVM�
de-Vaucluse. Het is er heerlijk wandelen langs het koele, kraak-
PMTLMZM� _I\MZ�� 7X� bWUMZ[M� LIOMV� SIV� PM\� PQMZ� MZO� LZ]S� bQRV��
maar er is een plek waar je zeker rust vindt: de Petrarcatuin, een 
[\]SRM�XIZILQR[�IIV�LM�WM^MZ�^IV�LM�XZQTTM�ZQ^QMZ��_IIZ�LM�JMZWMU-
LM� 1\ITQIIV[M� ZMVIQ[[IVKMLQKP\MZ�^MZJTMMN � \][[MV������MV�������
“Ik denk dat er op aarde nauwelijks een plekje te vinden is dat 
bW�UWWQ�OMTMOMV� Q[�IT[�LQ\º�� [KPZMMN �PQR��MV�LI\�bW]� RM�WWS�^IV-
LIIO�VWO�S]VVMV�bMOOMV��7X�LM�XTII\[�_IIZ�.ZIVKM[KW�8M\ZIZKI�
woonde is nu een klein museum aan hem gewijd.

DAG 4: GORDES
Vanuit Fontaine-de-Vaucluse slingert de weg door een weerga-
TWW[� JMZOTIVL[KPIX� VIIZ�/WZLM[�� MMV� PWWO� OMTMOMV� XW[\SIIZ\-
dorpje in de Monts de Vaucluse met schitterende vergezichten.
0QMZ�JMbWMSMV�_M�MMV�WV^MZ_IKP\M�XIZMT"�*�*�4M[�5QTTM[ZWKPM[��
het voormalige huis van de Belgische kunstschilder Pol Mara 
��!����!! ���_IIZ�PM\�8IZQR[M�MKP\XIIZ�:WKPMZMI]�WVTIVO[�MMV�
]VQMS�OI[\MV^MZJTQRN �]Q\JW]_LM��)T[�RM�MMV�̂ I[\M�]Q\^IT[JI[Q[�bWMS\�
^WWZ�RM�^MZJTQRN �QV�LM�>I]KT][M��S]VVMV�_M�LQ\�ILZM[�_IZU�IIV-
JM^MTMV�
Het huis werd gerenoveerd met groot respect voor de oorspron-
SMTQRSM� RIZMV� ���IZKPQ\MK\]]Z� MV� ^WWZ� bQRV� JMZWMULM� JM_WVMZ��

die hier volgens de overlevering een liederlijk leven leidde. In 
5IZI¼[� »^MZJTQRN � ^WWZ� LM� ^ZQMVLMV¼� _MZLMV� \_MM� OI[\MVSIUMZ[�
]Q\OMJW]_L�� bQRV� I\MTQMZ� Q[� UWUMV\MMT� MMV� ^ISIV\QMP]Q[�� 4M[�
5QTTM[ZWKPM[� Q[� MMV�PMMT�JQRbWVLMZM�XTMS�_IIZ�VI\]]Z�� S]V[\� MV�
architectuur naadloos samenkomen.
0MTMUIIT�bMV�\]ٺMV�_M�\MZ]O�VIIZ�)^QOVWV��5IIZ�^MZOQ[�RM�VQM\��
het verkeer in de stad kan druk zijn en de tgv wacht niet. Met 
MMV�STIX�[KPQM\MV�_M�_MMZ�QV�WV[�[\ZM[[XI\ZWWV��/MT]SSQO�PMJJMV�
we in de trein genoeg tijd om onze heerlijke vierdaagse in dit 
JM\W^MZMVLM�[\]SRM�.ZIVSZQRS�\M�PMZJMTM^MV��Q


