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FRANCHE   -COMTÉ
ONBEKEND MAAR NIET ONBEMIND!

 — G E H E I M T I P —

TEKST EN FOTOGRAFIE SUZANNE BERGMAN

Dolo dit estruptat quam none 
quaepratur? Qui ditas vidempo 
remporum eium liquia nit offic tet, 
quam cus utaspedis vollige ntiam,

Eindeloze bossen, glooiende groene heuvels, diepblauwe meren en 
prachtige wandelroutes met adembenemende vergezichten: in de 
Franche-Comté is de natuur overal. Maar deze regio biedt ook kastelen 
op eenzame hoogte, pittoreske stadjes en verrassende architectuur.
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‘WAAR LIGT DAT?’ 
is de meest voorkomende vraag over de Franche-Comté 
afreis. Dat deze Franse regio – onder de Elzas, ingeklemd 
tussen Zwitserland en de Bourgogne om antwoord te ge-
ven op de vraag – niet de bekendste van Frankrijk is moge 
duidelijk zijn. Zonde, zien we meteen bij ‘binnenkomst’. 
Weelderig groen glooit de Franche-Comté om ons heen. En 
we blijken algauw ogen tekort te komen voor alles wat de 
regio te bieden heeft.  

Studenten en zusters Clarissen
Onze ontdekkingsreis begint verrassend genoeg bij een toe-
ristische trekpleister. Japanners starten hun Europatour in 
Ronchamp (departement Haute-Saône) voor ze doorgaan naar 
Parijs, zo vertelt een lokale b&b-eigenaar ons. Vanaf de par-
keerplaats zien we nog niets. Maar als we het pad de heuvel op 
volgen, staan we na wat bochten en strategisch geplaatste bo-
men en bijgebouwen oog in oog met de hoog oprijzende witge-
pleisterde kapel Notre-Dame-du-Haut. Precies het verrassings-
effect dat architect Le Corbusier beoogde toen hij de kapel in 
de jaren vijftig ontwierp. Als atheïst stond hij aanvankelijk niet 
te springen om een kapel te bouwen. Maar na een bezoek aan 
de heuvel met zijn lange religieuze geschiedenis – al in de tijd 
van de Romeinen stond hier een tempel – én prachtige verge-
zichten, nam hij de opdracht graag aan. Het is niet een gebouw 
dat je snel vergeet, met zijn dak als een krabschaal, hoge witte 
muren met grappige ramen van allerlei afmetingen en prach-
tige binnenkant waar de originele glas-in-lood-ramen voor een 
intieme sfeer zorgen. Aan verschillende kanten zijn ‘tribunes’ 
geplaatst waar het goed foto’s schieten is, zowel van de kapel 
als van de omgeving. Studenten kunstgeschiedenis zitten op 
het grasveld te tekenen, en als je geluk hebt zie je een van de 
op het terrein wonende zusters Clarissen lopen, die in een door 
Renzo Piano ontworpen klooster gehuisvest zijn. Een bijzon-
dere plek, waar het nog eens extra vredig aandoet door al het 
groen en het grote grasveld om de kapel heen. 

La petite Finlande
Vredig en groen is het ook op het Plateau des Mille Etangs, 
waar we vervolgens heen rijden. Er zijn meerdere plateaus 
met duizend meren in Frankrijk, maar er is maar één dat 
zich op vijfhonderd meter hoogte bevindt. En ja, dat telt 
echt duizend meren. Of in ieder geval toch 850, nuanceert 
Marcel Placiard van de plaatselijke VVV. Tijdens onze 
wandeling – startpunt: Ecromagny – vertelt hij dat de basis 
voor deze meren werd gelegd toen de laatste gletsjers zich 
zo’n 12.000 jaar geleden terugtrokken en daarbij ondiepe 
kommen achterlieten. IJverige monniken legden daar in de 
11e eeuw dijken omheen waardoor de meren – van maar 
een paar meter diep – ontstonden. Echt monnikenwerk dus. 
Wie denkt hier lekker een hengeltje uit te kunnen werpen 

naar de lokale forellen, karpers en snoeken komt helaas 
bedrogen uit: 98% van de meren is inmiddels privébezit. 
Maar een wandeling door dit gebied waar veenlandschap, 
korenvelden, bossen en meren elkaar afwisselen is vast veel 
leuker dan vissen. ‘La petite Finlande’ wordt het plateau 
ook wel genoemd, en we zien waarom. Zelfs de eenzame 
houten huisjes aan sommige meertjes doen Scandinavisch 
aan. Marcel wijst ons op typische veenplanten zoals linai-
grette (wollegras) en veenmos en leidt ons kundig over de 
modderige paadjes. Het is nauwelijks meer voor te stellen 
als we tussen de beuken en sparren door lopen, maar nog 
geen eeuw geleden waren hier alleen maar boerderijen 
met uitgestrekte velden te zien. Hier en daar zien we nog 
de stenen overblijfselen van wat ooit de afgrenzingen van 
landerijen waren. Het is een prachtige wandeling door een 
lieflijk gebied vol afwisseling.

Van vroeger tot demain
Een wandeling die we later op onze reis nog eens dunne-
tjes overdoen, maar dan in het veengebied rond het dorpje 
Frasne. Een houten vlonder vormt het pad – hoewel het lo-
pen op de veengrond zelf vast veel beter is voor je knieën, 
zo verend voelt het aan –, waarbij je de keuze hebt tussen 
diverse kortere of langere routes. Wij nemen de korte route, 
La boucle du ponton, waarbij het uitzicht afwisselend door 
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berken en door grote vlaktes veengrond wordt bepaald met 
hier en daar een verstild meertje. Grote borden leggen uit 
hoe veengrond ontstaat, van 15.000 jaar geleden tot nu, en 
zelfs ‘demain’, als het bos langzamerhand het veen zal be-
dekken. Tenzij de mens ingrijpt. Er is niemand, afgezien van 
een gegidste groep. In de tijd dat wij onze ‘boucle’ doen, 
zijn zij vijftig meter opgeschoten, zo veel is er te vertellen. 

De ideale stad
Iets zuidelijker, in het in de Doubs gelegen dorpje Arc-et-
Senans, staat ons wederom een verrassing te wachten. Gele-
gen tussen Arc en, jawel, Senans, is het dorpje zelf eigenlijk 
één weg, de Grande Rue. Waar opeens aan onze rechter-
hand een grote poort oprijst, die toegang geeft tot een 
prachtig parkachtig terrein met een enorm grasveld waaraan 
in een halve cirkel diverse gebouwen staan opgesteld. We 
zijn in de Saline Royale, de koninklijke zoutziederij, die in 
de 18e eeuw gebouwd werd voor zoutwinning. Vele miljoe-
nen jaren geleden was dit deel van de Franche-Comté na-
melijk bedekt door een behoorlijk zoute zee. Die zee droog-
de op en liet een dikke zoutlaag achter op zo’n 250 meter 
diepte, en de Franc-Comtois deden er hun voordeel mee. 
Want als conserverings- en betaalmiddel was zout lange tijd 
big business. Dus gaf Lodewijk XV opdracht tot de bouw 
van deze zoutziederij, vlak naast een groot bos, om het 
vuur goed op te kunnen stoken onder de pannen vol zout 
water. Architect Claude-Nicolas Ledoux ontwierp een voor 
die tijd – en nog steeds – verbluffend terrein waar elf ge-
bouwen in een cirkelboog staan, net als de baan van de zon. 
Zijn bedoeling was een ideale stad te ontwerpen, waar ar-

beiders geheel zelfvoorzienend konden leven zodat ze zich 
niet hoefden bloot te stellen aan verleidingen van buitenaf. 
Een café kwam er dus ook niet in. Helaas raakte de Saline in 
1895 buiten gebruik mede door nieuwe technologieën, maar 
dat het terrein sinds 1982 UNESCO-geclassificeerd is, is ge-
heel te begrijpen. De aanblik is indrukwekkend. 

Geen pretje
Het zoute water kwam overigens uit het nabijgelegen Sa-
lins-les-Bains, waar het uit de grond opgepompt werd, zoals 
nu  nog te zien valt in het Musée du Sel aldaar. ‘Hier win-
nen we al 1200 jaar zout,’ zegt de directeur van het bureau 
voor toerisme trots. Dat was niet echt een pretje, merken 
we tijdens de interactieve rondleiding door de voormalige 
fabriek. De hark waarmee de arbeiders bij temperaturen 
van soms wel zestig graden in shifts van 12 uur het gewon-
nen zout bijeen moesten harken is niet bepaald licht. In het 
Musée du Sel is nog heel goed te zien hoe zout winnen in 
zijn werk ging en de uitleg is interessant, beknopt en duide-
lijk. En natuurlijk zijn er, zoals de naam al doet vermoeden, 
thermen in Salins-les-Bains – bescheiden weliswaar, net als 
het stadje zelf, maar toch. 

Een heel speciale smaak
Al dit sightseeën maakt dorstig. Tijd voor een glas wijn! In 
het departement Jura bevindt zich het wijngebied van de 
Franche-Comté, dat misschien klein is, maar wel mooi de 
alleroudste AOC van Frankrijk herbergt: die van Arbois. Bij 
het biodynamisch werkende Domaine de la Pinte proeven 
we van de Jurawijnen die gemaakt zijn van druivensoorten 
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als poulsard, trousseau en pinot noir en nippen we van 
de likeurwijn Macvin en de heerlijk zoete vin de paille. 
Maar de vin jaune heeft onze speciale aandacht. Deze wijn 
wordt alleen in de Jura gemaakt, uitsluitend met savagnin-
druiven, volgens een bijzonder proces dat te vergelijken is 
met dat van sherry. Oenologe en wijnmaakster Emmanuelle 
Perraut neemt ons mee naar de zestig jaar oude wijnkelder 
waar rijen vol houten vaten in sfeervol gedimd licht op hun 
kant liggen. Eén ervan heeft een glazen voorkant: dat is het 
demonstratievat waarin de vin jaune zichtbaar ligt te ver-
gisten. Minimaal zes jaar en drie maanden heeft hij nodig 
om tot volle rijpheid te komen. ‘Gewone’ wijnvaten worden 
bijgevuld omdat er door verdamping minder wijn overblijft, 
vaten met vin jaune niet. Daardoor kan zich een toplaagje 
van gist, de voile, boven op de wijn ontwikkelen die de wijn 
een heel speciale smaak meegeeft. Omdat op deze manier 
38% van een liter wijn verloren gaat (la part des anges, zo-
als dat zo mooi heet), is vin jaune altijd gebotteld in een fles 
van 62 cl, de clavelin. Wat het resultaat betreft: you love 
it or you hate it. Laat ik het erop houden dat ik hem beter 
vond ruiken dan vond smaken.

Overhellende muren
Arbois daarentegen valt erg bij ons in de smaak. Onze gids, 
een lokale lycéen (een verfrissende keuze van het bureau 
voor toerisme), blijkt op dezelfde school te hebben gezeten 
als dé beroemdheid van Arbois, Louis Pasteur. Hij leidt ons 
langs het beeld van de (meer dan) lokale held en langs een 
andere trots van Arbois: de chocolatier, waar toevallig zijn 
moeder werkt. Ook komen we langs kalkstenen kerken en 
stadskastelen en over mooi versierde pleinen vol geraniums. 
Het riviertje de Cuisance doorkruist Arbois en zorgt voor 
prachtig pittoreske plaatjes. We picknicken bij de kleine 
stenen Pont des Capucins, waar het water koud en kristal-
helder onderdoor stroomt en de Tour Gloriette bovenuit 
torent. Vroeger was de toren onderdeel van de stadsmuur, 
nu huren particulieren er kamers tegen een schappelijke 
prijs en nemen in ruil daarvoor een deel van het onderhoud 
op zich. Dat Arbois de wijnhoofdstad van de regio is, is 
overal te zien. Diverse huizen in het centrum hebben enor-
me ingangen voor hun wijnkelders aan de straatkant, en bij 
de huizen in de voormalige wijnkopersbuurt prijken daar de 
steunbalken voor de wijnranken nog boven. Hier en daar 
steken stenen uit muren van huizen in de nauwe straatjes, 
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La maison d’Hôtes du Parc 
Overnachten in de belle époque, dat kan 
in deze smaakvol ingerichte villa met 
enorme achtertuin, twee charmante gast-
heren en uitzicht op de kapel van Notre-
Dame-du-Haut.  
www.hotesduparc.com

Château de la Houillère 
Ooit het riante verblijf van diverse directeuren 
van de koolmijnen (houille = steenkool), nu 
een mooi opgeknapt landhuis met vijf cham-
bres d’hôte in 19e eeuwse inrichting omringd 
door een park van 27 hectare. Astrologen (in 
spe) halen hun hart op met de enorme ster-
renkijker in de salon. 
www.chateaudelahouillere.fr

Sequoia Hôtel 
De ontvangst is bijzonder hartelijk in het 
Sequoia Hôtel en het uitzicht moet gewel-
dig zijn – inclusief ronddartelende gemzen. 
Helaas waren wij vooral omringd door dichte 
mist, wat overigens alleen maar bijdroeg aan 
de gezellige ambiance 
www.hotel-sequoia-jura.com 

La charrette bleue 
Als Pipo de Clown in Frankrijk. Klein maar 
fijn zijn de twee woonwagens op het ter-

rein van La Charrette Bleue. Van de melk 
van de ezelinnen die La Charrette Bleue 
houdt, maken ze een breed scala aan 
beautyproducten.  
www.lacharrettebleue.com

Saône Valley 
Huisje, bootje, beestje. De (wat primitieve) 
huisjes in recreatiepark Saône Valley, gele-
gen aan een kleine baai aan de Saône, ko-
men elk met eigen bootje en eigen ezel.  
www.saonevalley.com

Hôtel Le Lac 
Ietwat oubollig hotel, maar wel fantastisch 
gelegen aan het Lac Saint-Point. Speciale 
vermelding voor het schattige parkje inclu-
sief zwembad achter het hotel en het ontbijt 
met geweldig taartenbuffet. En voor het 
Restaurant du Fromage (zie hieronder).  
www.hotel-le-lac.fr

LES SUPER ADRESSES
Les Alpages 
Een kronkelend weggetje heuvelopwaarts 
leidt naar Les Alpages, waar een panora-
misch uitzicht over de landelijke omgeving 
wacht. Zowel het zonneterras als het door 
glas omgeven restaurant op de eerste etage 

kijken uit op de heuvels en meren van de 
vallei van de Ain. En dan is het eten ook nog 
eens heerlijk en de gastvrouw uitermate at-
tent en vriendelijk.www.hotel-lesalpages.com

Les cabanes des grands lacs 
Wakker worden van het geluid van de vo-
geltjes om je heen, nadat je in de diepste 
duisternis bent gaan slapen. Overnachten in 
een boomhut van de Cabanes des Grands 
Lacs vergeet je niet snel. Op het ruime ter-
rein zijn dertien boomhutten verstopt in het 
gebladerte. Geen water of elektriciteit, wel 
een onvergetelijke ervaring. Back to basics 
hoog boven de grond. Of kies je voor de 
drijvende hutjes op het water? Veel meer 
privacy krijg je niet: sommige zijn alleen te 
bereiken met een roeibootje.   
www.cabanesdesgrandslacs.com

Le Restaurant du Fromage 
Het is natuurlijk kaas wat de klok slaat, in 
dit knusse restaurantje waar je je dankzij de 
houten inrichting in de Alpen waant. Maar 
ook het uitgebreide taartenbuffet (alweer!), 
de bijzondere bieren en grappige gastheren 
maken het restaurant een bezoek waard. 
Hoort bij Hôtel Le Lac.  
Via www.hotel-le-lac.fr

LES BONNES ADRESSES 

Aborisci assumquos 
videliquis reicipit voluptatis 
qui ditatis nobita si nost 
dolore re cum facearistem 
aliqui voluptaquae vollores

Aborisci assumquos 
videliquis reicipit voluptatis 
qui ditatis nobita si nost 
dolore re cum facearistem 
aliqui voluptaquae vollores

>



82 83 GRANDE  GENIETEN GRANDE  GENIETEN

meeste indruk maakt ons laatste celbezoek. Daar sleet de 
man die de weg vrijmaakte voor de eerste zwarte republiek 
zijn laatste levensdagen. Toussaint Louverture leidde eind 
18e eeuw de slavenopstand op Haïti. Gevreesd om zijn mi-
litaire inzichten – in elke verdediging vond hij een opening, 
vandaar zijn bijnaam – werd hij in 1802 opgesloten in het 
Château de Joux. Zijn cel werd nog eens extra ommuurd, 
waardoor er zo goed als geen daglicht meer doordrong in 
zijn cel. Door longontsteking verzwakt stierf Louverture 
het jaar daarop, en weer een jaar later riep zijn voormalige 
luitenant de republiek Haïti uit. Zijn cel is, bij gebrek aan 
bekende begraafplaats, vandaag de dag een bedevaartsoord 
voor Haïtianen. Ook in onze groep wil een Haïtiaans gezin 
nog even achterblijven als de rest van de groep de graaf 
naar buiten volgt. ‘Is dat de stoel waarop hij gestorven is?’ 
vragen ze over een stoel naast de haard. Maar die is heel 
waarschijnlijk door de Duitsers samen met veel ander ma-
teriaal verbrand. Via de catacomben – koud! – vinden we 
onze weg naar buiten waar het een stuk zonniger is dan in 
Toussaint Louvertures cel. 

Losser op de benen
Maar we zijn nog niet klaar met water! Want de meren van 
de Jura zijn andere koek dan de Mille Etangs van de Haute-
Saône, met alle respect overigens. Gelegen aan bosrijke oevers 
bieden deze natuurlijke meren een prachtige aanblik, en de 
merenroute is dan ook een echte aanrader. En er is genoeg te 
doen op het water. Op het Lac de Saint-Point, met een op-

pervlakte van vijf vierkante kilometer een van de grootste 
natuurlijke meren van Frankrijk, wagen wij ons aan een rondje 
suppen. Stand Up Paddling blijkt na een wat onwennig begin 
best goed te doen te zijn. Als je maar goed in het midden van 
de surfplank en wat losser op de benen staat, kan er weinig 
gebeuren. We suppen voorbij het drukbezochte strandje van 
Les Grangettes, waar ook de watersportschool gevestigd is, en 
zien in de verte de kleurige huizen van het kleine Port Titi lig-
gen. Vanaf onze plank lijkt het water eerder groen, terwijl het 
meer toch bekendstaat om zijn mooie blauwe kleur. Maar dat 
komt omdat het niet zo’n heldere dag is, zegt onze instructeur. 
Die niet zo heldere dag mondt de volgende ochtend uit in 
een vreselijk onweer met heftige windvlagen en regenbuien 
waardoor de overkant van het meer opeens niet meer te zien 
is vanuit onze hotelkamer. Als we twee uur later in de auto 
stappen om naar huis te gaan, trekt de lucht alweer open en 
lijkt een zonnige dag in aantocht. Tot aan het eind blijft de 
Franche-Comté ons verrassen. 

waarvan het gerucht gaat dat arbeiders daar hun fles wijn 
op konden zetten. Het zou wel verklaren waarom sommige 
muren overhellen…

Een verloren tentje
Net buiten Arbois stoppen we in een gehuchtje, waar we 
een paadje omzoomd door berken, bramenstruiken en wei-
landen volgen naar een tussen de bomen verscholen water-
val, de Cascade des Tufs. We bevinden ons in de Reculée 
van Les-Planches-près-Arbois. Alleen in de Jura vind je dit 
soort valleien, ontstaan in het kalkplateau van de Jura door 
rivier- en ijserosie  in de laatste ijstijden. Watervallen te 
over in dit landschap! De Cuisance ontspringt in het cirque, 
het blinde uiteinde, van deze vallei, en klatert vrolijk over 
de rotsen naar beneden in een groot bassin, vanwaar het via 
terrassen verder stroomt. Ook hier zijn we nagenoeg alleen: 
ons enige gezelschap is een echtpaar met hond, en verderop 
zien we een verloren tentje met wildkampeerders. Een 
kwartier later staan we op 250 meter hoogte uit te kijken 
over de Reculée des Planches vanaf het uitkijkpunt bij Fer à 
Cheval. De vijf kilometer lange vallei strekt zich indrukwek-
kend voor ons uit, en we menen in de verte het klaterende 
geluid van water te horen. Lekker rustgevend. Veertig 
kilometer verder bezoeken we de Cascade du Hérisson, een 
waterval van een iets ander kaliber. Het zijn er dan in feite 
ook zeven achter elkaar, te bewonderen over een afstand 
van 7,5 kilometer heen en terug met een hoogteverschil van 
zo’n driehonderd meter. Na een bezoekje aan het professi-

onele bezoekerscentrum La Maison des Cascades reppen we 
ons met plattegrond (voor een goed idee van dat hoogte-
verschil – er is maar één weg) en in gezelschap van diverse 
Nederlandse, Franse en Zwitserse gezinnen naar de eerste 
waterval. L’Eventail heet hij, en hier valt de Hérisson vanaf 
65 meter hoogte naar beneden om via een in dit jaargetijde 
vrij bescheiden stroom heuvelafwaarts te verdwijnen. On-
danks de relatieve drukte is het een leuke wandeling, die 
wel vraagt om een beetje fatsoenlijk schoeisel. Daarom be-
sluiten we het bij de klim naar L’Eventail te laten, maar ons 
wel aan een volgende klim te wagen. 

De lelijkste man van de wereld
Naar het Château de Joux, om precies te zijn, waar we wor-
den ontvangen door niemand minder dan de 18e eeuwse 
eigenaar van het kasteel, een heuse graaf. Vol zwier neemt 
hij ons mee op ontdekking van het kasteel. In de 11e eeuw 
op eenzame hoogte gebouwd om toezicht te houden op 
de internationale handelsweg eronder, werd het vanaf de 
18e eeuw een staatsgevangenis. We zien de minuscule cel 
waarin Berthe de Joux twaalf jaar lang haar dagen staand 
moest doorbrengen toen haar doodgewaande echtgenoot 
toch nog terugkwam van kruistocht en haar met een nieuwe 
geliefde aantrof. Ook graaf Mirabeau, schrijver, politicus, 
rokkenjager en briljant causeur, had een (iets minder so-
bere) cel in het kasteel. We treffen hem zelfs nog aan op de 
binnenplaats van het kasteel – en ‘l’homme le plus laid du 
monde’ blijkt in de 21e eeuw een stuk knapper. Maar het 

P R A K T I S C H
Meer informatie over de Franche-Comté vind je bij
Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté

La City - 4, rue Gabriel Plançon - 25044 Besançon Cedex
Tel: +33 (0)3 81 25 08 12 
www.franche-comte.org
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