
Middenin de Languedoc-Roussillon, tussen zee en 
wijngaarden, ligt Béziers, stad met een turbulent verleden. 
Een bezoek aan deze stad en zijn omgeving blijkt een 
wandeling buiten de gebaande paden. Voor liefhebbers 
van verborgen pareltjes.
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 Béziers
Verrassend ongepolijst
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B
éziers heeft het niet makkelijk 
gehad. De aanblik van de stad 
met zijn bescheiden kathedraal 
op een heuvel in de wijde bocht 
van de rivier de Orb was in 1209 
vast net zo fraai als nu. Dat 
weerhield de kruisvaarders er 

echter niet van een bloedbad aan te richten en de 
stad plat te branden toen Béziers weigerde zijn  
Katharen uit te leveren. Begin 20ste eeuw zakte  
de wijnhandel na jaren van bloei dramatisch in, en 
de laatste jaren kampte Béziers met het imago van 
een stad in verval. Om maar even met de deur in 
huis te vallen: dat verklaart wellicht waarom we 
weinig andere toeristen of zelfs Biterrois (de naam 
voor de inwoners van Béziers) tegenkomen als  
we door de nauwe, schuine straatjes van het histo-
rische centrum lopen.  
Een mooie stad? Niet meteen. Wel eentje met een 
rafelrandje en verborgen pareltjes, waarvan de 
schoonheid zich langzaam openbaart. 

Bronzen Titaan
In het stadspark van Béziers, het Plateau des Poètes, 
wacht de Russische Katia ons op voor een rond-
leiding door de stad waar ze lerares Frans is en 
Greeter, een vrijwillige stadsgids. Het heuvelachtige 

Openingspagina’s: de 
kathedraal van Béziers. 
Onder: zicht op de stad. 

Rechterpagina, met de 
klok mee: de Pont Vieux; 

bootje bij de sluizen  
van Fonsérannes;  

de knusse Place de la 
Révolution in Béziers.

Béziers

>

park, waarin geen rechte lijn te vinden is, verbindt 
het station met het begin van de stad. Naast bij-
zondere bomen van over de hele wereld staat het 
vol bustes van plaatselijke dichters van de hand van 
de in 1845 in Béziers geboren beeldhouwer Jean 
Antoine Injalbert. Tegen een heuvel ligt zijn zeven-
tien meter hoge Fontaine du Titan, inmiddels deels 
met groen begroeid, maar niettemin indrukwek-
kend. Van het onderste gedeelte, een marmeren 
grot, beklimmen we een stenen trap om bij het 
 plateau met de fontein te komen, waar Atlas de 
wereld op zijn schouders draagt. Vroeger spoot de 
fontein water, maar helaas werkt dat mechaniek 
niet meer sinds de bronzen Titaan verstopt werd 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna werd 
teruggeplaatst. Een ouderwets kermisje geeft dit 
deel van het park een romantisch tintje.  
Het Plateau des Poètes komt uit bij de Allées Paul 
Riquet, ‘de Champs-Elysées van Béziers’, zoals de 
Biterrois zeggen. We vallen met onze neus in de 
bloemenmarkt die hier elke vrijdag plaatsvindt. 
Waar je je in sommige dorpen alleen maar kunt 
laten meevoeren in de stroom bezoekers, ben je 
hier meteen aan de beurt. Dat geeft goede hoop 
voor de brocantes die hier elke dinsdag en 
 zaterdag plaatsvinden! Tegen lunchtijd zijn de 
 restauranttafels aan weerszijden van het markt-
gedeelte overigens wel goed gevuld, zien we later. 
De naamgever van deze allées kijkt op de kop van 
de straat uit richting zijn meesterwerk: het Canal 
du Midi. Al mocht Pierre-Paul Riquet de voltooiing 
ervan niet meer meemaken en stierf hij als een 
 berooid man, Béziers vergeet de ontwerper van het 
kanaal dat de Middellandse Zee via het Canal de 
Garonne met de Atlantische Oceaan verbindt, niet. 

Occitaanse namen
We lopen door naar het kleine historische hart van 
Béziers, waar de oude Occitaanse namen van de 
wijken nog onder de huidige Franse straatnamen 
vermeld staan. De vroegere koperslagerswijk ligt 
open; er zijn grootschalige opgravingen bezig naar 
Romeinse resten. De stad is trots op zijn verleden. 
Toch valt op dat huizen waarvan de luiken strak in 
de verf zitten worden afgewisseld met minder goed 
onderhouden panden; een gevolg van het besluit 
van de vorige burgemeester om de sociale woning-
bouw door de hele stad heen een plaats te geven. 

Waar je je elders alleen kunt laten 
meevoeren in de stroom bezoekers, 
ben je hier meteen aan de beurt
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Winkels zijn vooral om het historische hart heen  
te vinden, waardoor deze wijk een bijzondere rust 
over zich heeft. Alsof het permanent zondag is.  
Op de hoek van de Rue Saint-Jacques komen we 
het beeld tegen van Béziers’ beschermheilige, Saint 
Aphrodise, die zijn hoofd in zijn handen draagt. 
Volgens de legende werd deze eerste christelijke 
bisschop van Béziers onthoofd door de Romeinen, 
waarna zijn hoofd in een put werd gegooid. Het 
water in de put kwam vervolgens op wonderbaar-
lijke wijze omhoog en wierp de bisschop zijn eigen 
hoofd in handen, waarna hij dat door de hele stad 
heen naar de plek droeg waar nu de Basiliek van 
Saint Aphrodise staat. Zijn trouwe viervoeter, een 
kameel, is nog steeds de mascotte van de stad.  
Kameel en heilige worden elk jaar feestelijk 
 geëerd tijdens het traditionele stadsfeest in april, 
La Saint-Aphrodise. De Eglise Saint-Jacques is 
makkelijk te vinden aan het eind van dit steegje 
en geeft een prachtig panoramisch uitzicht op de 
kathedraal en de Orb. 

Parkachtige oase
In een zijstraatje van de rue Saint-Jacques, middenin 
de gelijknamige wijk, zit een wel heel bijzondere 
highlight van de stad verstopt. Een onooglijk hekje 
naar een nietszeggende steeg geeft toegang tot 
een uitkijkpunt op wat rest van het Romeinse amfi-
theater van de stad, gebouwd in de 1ste eeuw na 
Christus. Toegegeven, afgezien van wat pilaren en 
hier en daar een steen is er niet veel van over. Maar 
de vorm van dit theater dat ooit 15.000 toeschou-
wers onderdak bood, is bewaard gebleven en biedt 
nu een parkachtige oase middenin de binnenstad. 
Wat een verrassing! 
Aan de westkant van de stad strekt de kathedraal 
Saint-Nazaire zich behaaglijk uit. Kathedraal is een 
groot woord: het gebouw torent niet hoog boven 
alles uit, maar is eerder breed, met diverse torens, 
kapellen en een aanpalend klooster. Een vriendelijk 
fort dat de stad verdedigt, lijkt het wel. Binnen 
 sieren prachtige fresco’s de muren; buiten is het 
uitzicht over de Orb-vallei weer onovertroffen. In 
de verte liggen het Canal du Midi en de negen 
 sluizen van Fonsérannes, die met een wandelingetje 
van een halfuur goed te bereiken zijn. Vanaf de 
 kathedraal dalen we af naar de rivier, die we via de 
middeleeuwse Pont Neuf oversteken. De bogen van 
de brug worden mooi weerspiegeld in de kalme 

Béziers

Linkerpagina: gezicht  
op de Pont Vieux en de 
oude stad. Deze pagina, 
boven: boekwinkeltje  
Au Paraverse; onder:  
de kameel van Saint 
Aphrodise is de  
mascotte van Béziers.

Orb, wat met de kathedraal en de stad op de achter-
grond prachtige foto’s oplevert. Ook hier is nauwe-
lijks een kip te bekennen; onze panoramafoto’s 
kunnen we ongestoord nemen. Bij de sluizen is het 
wél druk: die zijn dan ook de derde meest bezochte 
bezienswaardigheid van de regio. We kijken toe 
hoe een boot het hoogteverschil van 21,5 meter 
over een afstand van driehonderd meter overbrugt, 
een bijzondere aanblik. Rustgevend ook, met al dat 
water en het langzame stijgen.  

Vangst van de ochtend
Tijd voor een duik in zee! Op zoek naar het strand 
van Béziers komen we eerst door het schattige  
Sérignan. Ook dit dorp ontkwam niet aan plunde-
ringen in de 13de eeuw, maar is toch trots op het 
overgebleven erfgoed uit die tijd. Al moet je wel 
heel goed zoeken: van het stadskasteel resten nog 
maar enkele stenen die nu onderdeel zijn van de 
huidige huizen. Het office de tourisme biedt een 
leuke wandeling door het slaperige stadje, door de 
kleine, geasfalteerde straatjes met hier en daar een 
poort uit de renaissance, en langs popperige  
bezienswaardigheden als de 17de-eeuwse admira-
liteit en de Hal van Sérignan. Enkelvoud, inderdaad, 
want van bescheiden formaat. Handel wordt er 
 allang niet meer gedreven, hoewel de plaatselijke 
wijnbar er wel een ton met twee krukken heeft 

De bogen van de Pont Neuf worden mooi 
weerspiegeld in de kalme Orb, met de 
kathedraal en de stad op de achtergrond

>
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staan voor proeverijen. Even verderop biedt La 
Promenade, het dorpsplein, leuke lunchplekken 
onder de platanen én een mooi uitzicht op de 
prachtige 12de-eeuwse Notre Dame de Grâce. 
Vijf minuten verder liggen Sérignan-Plage en de 
haven vol plezierbootjes. Volgens sommige locals is 
dit het echte strand van Béziers, maar dat houden 
ze liever voor zichzelf. Dus zijn de meeste toeristen 
te vinden op het strand van buurdorp Valras-Plage. 
Gids Denis Taillade, geboren en getogen Valrassien 
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en toegewijd Greeter van zijn dorp, neemt ons mee 
naar de vishallen van Valras-Plage. De vangst van 
die ochtend – harder, makreel en zeebrasem, vers 
uit zee – ligt er al uitgestald op ijs. De Hallen liggen 
aan de oudste straat van Valras-Plage, de Rue 
Française. Ooit was dit het eindpunt van de tram 
uit Béziers, nu is het een drukbezocht straatje met 
ijstentjes, restaurants en toeristenwinkels. Oud is 
hier overigens maar betrekkelijk. In 1286 werd het 
dorp Valras weggevaagd door de koning van 
 Aragon; het dorp dat zich hier als badplaats 
 ontwikkelde vanaf het midden van de 19de eeuw 
hoorde tot 1931 bij Sérignan. Het leven in dit dorp, 
dat in de winter vierduizend inwoners heeft en in 
de zomer vijftigduizend, draait sinds jaar en dag 
om de zee. Strandgangers vermaken zich op het 
fijne zandstrand met speeltoestellen en hier en 
daar een strandtent. En hoewel de meeste huisjes 
in de oude visserswijk aan de moderne tijd zijn 
aangepast, is er hier en daar nog eentje te vinden 
met het typerende achterplaatsje met gootsteen 
om de vis in schoon te maken. 
In de kleine haven van Valras-Plage steken we  
de Orb over met  veerbootje Lily, dat voetgangers 
en fietsers voor een euro overzet. Aan de overkant 
wachten de  Orpellières, een 150 hectare groot 
 beschermd  natuurgebied naast de monding van de 
Orb, dat bestaat uit duinen en kwelders. Auto’s 
mogen hier niet komen; voetgangers en fietsers 
vinden hier naast een rustig zandstrand een 
 bijzondere flora en fauna dankzij de ontmoeting 
van zoet en brak water. 
Natuurlijk bezoeken we ook een paar wijndomeinen 
rond Béziers. De Languedoc is niet alleen de 
 grootste wijnregio van Frankrijk, maar zelfs van de 
wereld! Zo is de AOC Saint-Chinian befaamd.  
Béziers zelf beschikt niet over een AOC. Nog niet, 
althans. Wijnbouwers uit omringende dorpen als 
Cazouls-lès-Béziers en Nissan-lez-Ensérune 
maken zich hard voor de AOC Terrasses de Béziers. 
Béziers heeft zichzelf alvast uitgeroepen tot wijn-
hoofdstad van de wereld, waarmee de stad meer 
toeristen hoopt te trekken. Een begrijpelijk 
 streven. Maar wie meer van rust en charmante 
 rafelrandjes houdt, bezoekt Béziers nu het nog niet 
door toeristen wordt overlopen. 

Béziers

In de vishal ligt de vangst van  
die ochtend - harder, makreel en 
zeebrasem - al uitgestald op ijs

Deze pagina, boven: de 
vishal van Valras-Plage; 

onder: de Romeinse 
ruïnes van Béziers. 

Rechterpagina, met de 
klok mee: de Fontaine du 
Titan op het Plateau des 

Poètes; in de vishallen 
van Valras-Plage; het 

Théatre Municipal van 
Béziers. Volgende pagina, 

boven: standbeeld voor 
Pierre-Paul Riquet, 

initiatiefnemer van het 
Canal du Midi; onder: de 
promenade van Sérignan.    
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slapen
☛	L’Hôtel Particulier Béziers
Prachtig herenhuis aan de rand van het 
centrum met negen kamers en een 
zwembad.
65 Bis, avenue du 22 Aôut 1944, 34500 
Béziers, www.hotelparticulierbeziers.com

☛	Domaine des Layres
Klein maar fijn wijndomein, omgetoverd tot 
B&B met vijf kamers. 
30, rue Hérail, 34410 Sérignan

eten
☛	Le Chameau Ivre
Tapas en lokale wijnen, met elke eerste 
woensdag van de maand een concert. 
15, place Jean Jaurès, 34500 Béziers

☛	La cave à manger, pas comme  
les autres
Eten wat de pot schaft: de lekkerste wijn-
spijscombinaties van het moment. 
3, rue Porte Olivier, Place de la Madeleine, 
34500 Béziers, 
www.pascommelesautres-beziers.com

sightseeing
☛	Greeters van Béziers
Op pad met een Greeter, een vrijwillige 
stadsgids. 
www.beziers-mediterranee-greeters.com

☛	Neuf écluses de Fonsérannes
Het technisch wonder van het Canal du Midi, 

en een goede plek om te picknicken. 
14, chemin des Ecluses, 34500 Béziers

☛	La Compagnie des Bateaux du Midi
Het Canal du Midi echt ervaren kan natuurlijk 
alleen per boot. 
14, rue des Ecluses, 34500 Béziers, 
www.lesbateauxdumidi.com

musea
☛	Musée du Biterrois
Alles over de lange geschiedenis van Béziers 
en omgeving.
Rampe du 96ème, 34500 Béziers, 
www.ville-beziers.fr

☛	Le Musée Régional d’Art 
Contemporain
2700 m2 hedendaagse kunst, van beroemde 
kunstenaars wereldwijd. 
146, avenue de la Plage, Sérignan, 
mrac.languedocrousillon.fr

wijn
☛	Château Cazal Viel
Het grootste zelfstandige wijndomein binnen 
de AOC Saint-Chinian.
Hameau Cazal Viel, 34460 Cessenon sur Orb, 
www.laurent-miquel.com

☛	Domaine de la Baume
Middenin de grootste wijngaard  
van de wereld biedt dit wijnhuis een  
romantische aanblik. 
Route de Pézenas, 34290 Servian, 
www.domaine-labaume.com

☛	Maison des Vins
Wie niet alle wijndomeinen langs wil,  
bezoekt het Maison des Vins, dat meer  
dan 250 AOC-wijnen, wijnaccessoires,  
wijn-spijstips en proeverijen biedt. 
Avenue de la Promenade, 34360 Saint-
Chinian, www.saint-chinian.com

websites
☛	 nl.beziers-mediterranee.com
☛	 ville-beziers.fr

tips & adressen

Béziers


