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Inleiding ‘een voorproefje’
Wat uw interesses ook zijn, de Dordogne en de Lot hebben voor elk wat wils. De
vergezichten zijn magisch en gewoon rondrijden op de prachtige landweggetjes door het bos
en over de heuvels of langs de rivieren is puur plezier. Kijkt u alstublieft ook eens op deze
site: https://www.youtube.com/watch?v=yigoYbmOHNQ met spectaculaire beelden van de
streek. Er zijn tal van "Plus Beaux Villages de France" in deze streek, zoals Beynac, La RoqueGageac, St-Leon-sur-Vezère, Domme en Belvès. De stad Sarlat, met de meest gezellige markt
van de streek op woensdag en op zaterdag, is gerestaureerd tot zijn 17e-18e eeuw-eeuwse
pracht en praal met zo'n perfectie dat het vaak gebruikt wordt als filmset voor vele Franse
films.
Prehistorische sites
Er zijn meer dan 150 prehistorische locaties langs de Vezère alleen al. De meest bekende
prehistorische site is natuurlijk Lascaux II, die, hoewel een reproductie, je nog steeds
kippenvel geeft. Andere grotten zijn o.a. die van Font-de-Gaume en Combarelles in Les
Eyzies, Rouffignac en Bara-Bahau (gravures), de grotten van Lacave en Padirac en tal van
kleinere sites en/of prehistorische grotten. Het dorp Troglodytique de la Madeleine en de
site van Roque St-Christophe zijn sites waar u kunt zien hoe de mensen in de Prehistorie
leefden.
Kastelen
Bij Castelnaud zie je een katapult tentoonstelling en kun je zien hoe het was om in een heus
kasteel te wonen. Leuk voor kinderen en voor tieners! Het Chateau de Beynac is zorgvuldig
gerestaureerd in de afgelopen tien jaar en herbergt nu een mooie verzameling van
middeleeuwse meubels. De kastelen aan de noordzijde van de rivier waren van de Fransen,
die op het zuiden, van de Engelsen. U kunt ook een bezoek brengen aan het 19e eeuwse
kasteel van Josephine Baker, Les Milandes, waar ze samen met haar vele geadopteerde
kinderen leefde.
De overweldigende natuur
In de afgelopen jaren zagen we vaak herten in onze tuin, zij staarden nieuwsgierig naar ons
vanuit de verte. Ook de wilde zwijnen zie je in sommige perioden (les sangliers), zij graven in
de grond voor de zwarte en witte truffels (een delicatesse overigens!). Mocht u interesse
hebben in de dieren en de planten dan kan ik u het “parc d’animaliers” in Gramat van harte
aanbevelen.
Kanovaren
Kanoën en kajakken op de rivieren zijn populaire sporten, en er zijn tal van verhuur
mogelijkheden. Een van de mooiste manieren om een dag door te brengen in het gebied is
om een paar kano's te huren, een picknickmand mee te nemen en naar beneden te glijden
via de rivier de Dordogne, terwijl u de kastelen bewondert langs de rivier.
Eten en uit eten
De Périgord wordt wel de gastronomische hoofdstad van Frankrijk genoemd en wel met een
goede reden. Hier kunt u foie gras en truffels eten (les diamanten noirs du Perigord) en elke
stad heeft winkels met deze lokale schatten. Andere lokale specialiteiten zijn confit de
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canard, walnoot cake, walnootwijn en likeur. Lokale wijnen zijn Monbazillac, Bergerac, en
Pecharmant. Restaurants zijn er in overvloed, en het is moeilijk om een slechte maaltijd te
vinden in de Perigord.
Hieronder vindt u een opsomming van allerhande interessante info en wetenswaardigheden
over de streek. Mocht u tijdens uw vakantie iets tegenkomen wat de moeite waard is en nog
niet in deze inspiratiegids is opgenomen dan zouden wij het heel leuk vinden als u ons deze
info met ons zou willen delen. Wij hopen als Francevilla met deze inspiratiegids u voldoende
te informeren over de mooie streek, de activiteiten enzovoort. Voor meer informatie over
onze geweldige villa’s kunt u gerust een kijkje nemen op onze website www.francevilla.nl .
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1. De Dordogne
1.1 Périgord
De Dordogne ligt halverwege de noordpool en de evenaar op dezelfde breedtegraad als
Montreal en Vladivostok. De nulmeridiaan die over Greenwich loopt raakt het departement
nog net in het meest zuidwestelijke deel. De Dordogne heet eigenlijk Perigord, maar het
departement werd in de 18e eeuw naar de gelijknamige rivier genoemd. De inwoners
gebruiken echter nog overwegend de benaming Perigord.
De Périgord wordt ingedeeld d.m.v. 4 kleuren:

1.1.1 Périgord noir
De Périgord Noir is het bekendste en
mooiste deel van de Dordogne met zijn vele kastelen, grotten en valleien. Périgord Noir of te
wel de Zwarte Périgord heeft zijn naam te danken aan de donkere eikenbossen, die er
veelvuldig zijn.
De hoofdstad is het mooie middeleeuwse stadje Sarlat. Een bezoek aan Sarlat is een must
voor iedereen die de Dordogne bezoekt. Het is een prachtig bewaard gebleven
middeleeuwse stad, die volledig is gerestaureerd. In het hoogseizoen is het een bruisende
stad met zijn markt op zaterdag, rondleidingen en festivals. In de winter worden er drie
belangrijke evenementen georganiseerd, de kerstmarkt, het truffel festival in januari en het
Feest van de Gans in februari.
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Sarlat
De Périgord Noir omvat twee van de mooiste valleien:
De vallei van de Dordogne, die zich uitstrekt van Carlux tot Siorac en Perigord. Het is een
vallei waar de ongerepte natuur nog goed bewaard is gebleven. Hier liggen veel van de
mooiste dorpen van Frankrijk zoals Beynac, La Roque Gageac, Limeuil en Domme boven op
de kliffen liggen er diverse beroemde kastelen zoals Castelnaud, Les Milandes, Fénelon en
Beynac en de mooie tuinen van Marqueyssac. De rivier is met name geschikt om te kanoën
en te zwemmen ; er zijn veel strandjes langs de rivier. Langs de rivier loopt een mooie
fietsroute op het traject van de voormalige spoorlijn.
De vallei van de Vézère strekt zich uit van Terrasson tot Limeuil, waar de Vézère over gaat in
de Dordogne. Langs de rivier vindt u veel mooie stadjes en dorpjes zoals Terrasson
Lavilledieu, Montignac, Condat sur Vézère, Saint Léon sur Vézère en Les Eyzies. Tussen
Montignac en Les Eyzies zijn er veel prehistorische bezienswaardigheden, die ook op de
Wereld Erfgoedlijst van de UNESCO staan, zoals de grot van Lascaux, Font de Gaume en Cap
Blanc. Langs de rivier liggen ook veel beroemde kastelen, zoals Chateau de Losse en Maison
Forte de Reignac . Les Eyzies wordt ook wel de wereldhoofdstad van de prehistorie
genoemd, door de vele grotten die er zijn en het nationale museum van de prehistorie.
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Les Eyzies
De vallei is met name geschikt om te kanoën, te wandelen of een bezoek te brengen aan een
van de vele kleinschalige pretparken over de prehistorie.
In het zuiden van de Perigord Noir ligt de mooie bastide Belvès en in het dal van de Céou het
mooie dorpje Daglan. Andere leuke plaatsjes, die allemaal het bezoeken waard zijn : Saint
Cyprien, Le Bugue, Carlux en Salignac. In en rondom Le Bugue is er veel voor kinderen te
doen zoals een bezoek aan het Aquarium, Le Bournat - een openlucht museum over het
leven rond 1900, diverse grotten en het pretparkje Jacquou Parc.
1.1.2 Perigord pourple
De Périgord Pourpre is het zuid-westelijke deel van de Dordogne. De Périgord Pourpre of
de Paarse Périgord dankt zijn naam aan de kleur van de wijngaarden, die de beroemde
Bergerac wijnen produceren. De hoofdstad is Bergerac, gelegen in het hart van de beroemde
wijngaarden (Montbazillac, Pecharmant en Montravel), die 12.000 hectare beslaan. Bergerac
wordt vaak geassocieerd met Cyrano, de beroemde man met de lange neus. De oude stad
van Bergerac heeft nog overblijfselen van de 14de, 15de en 16de eeuw (vakwerkhuizen), die
goed bewaard zijn gebleven. De ontwikkeling van Bergerac is nauw verbonden met het leven
aan de rivier de Dordogne en de wijn. Het is vandaag de dag het startpunt voor het
ontdekken van de wijngaarden en oude stenen huizen. Bergerac heeft een eigen luchthaven
met regelmatige vluchten vanuit Engeland en Nederland. Het heeft ook een uitstekende
selectie van winkels, bars en restaurants.
De Périgord Pourpre wordt gekenmerkt door zijn wijngaarden, bastides (vestingstadjes),
zoals Bergerac, Beaumont-du-Périgord, Monpazier, Villefranche-du-Périgord, Eymet,
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Issigeac, Lalinde en Molières, kastelen zoals Biron, Montbazillac en Lanquais, de gebouwen
van Saint Avit Senieur en de abdij van Cadouin.

De regio ligt langs beide zijden van het brede deel van de rivier de Dordogne na het passeren
van Lalinde. Er zijn verschillende stranden langs de rivier en een boottocht van een van de
gabares is ook erg populair onder toeristen. Het landschap wordt gekenmerkt door
glooiende heuvels, wijngaarden en wijnkastelen en velden met zonnebloemen.
Ook een bezoek waard: Tremolat, Limeuil, waar de rivieren Dordogne en Vezere
samenkomen, Cadouin, het kasteel van Saint-Michel-de-Montaigne, de archeologische site
bij Montcaret en de recent ontdekte grotten van Le Buisson de Cadouin
Specialiteiten van de lokale keuken: Bergerac wijnen, foie gras, eend en gans, walnoten,
paddenstoelen en truffels, jam.

1.1.3 Périgord vert
De Périgord Vert is het noordelijke deel van de Dordogne. Périgord Vert of de Groene
Périgord dankt zijn naam aan de groene landschap, dat het resultaat is van relatief veel
regen in vergelijking met de andere delen van de Dordogne; hetgeen met name komt door
de hogere ligging. De hoofdstad is Nontron. Het gebied is dunbevolkt. Toch zijn er een aantal
mooie bezienswaardigheden die u zeker moet bezoeken. Vooral het westen heeft meer
heuvels, waardoor het landschap meteen interessanter wordt.
Het groene land wordt gekenmerkt door vele rivieren en beken, beboste heuvels, valleien en
9

graslanden, wilde flora en fauna. Een deel van het gebied ligt in het Regionaal Natuurpark
Périgord Limousin.

Het landschap is fantastisch mooi langs de rivieren Dronne en Auvézère.
Brantôme, ook wel het Venetië van de Perigord genoemd, verdient een bezoek. In de
omgeving is er een beroemde grot en 4 mooie kastelen. Bezienswaardigheden: Brantôme,
Saint-Jean de Cole, Riberac, Nontron, Excedeuil, kastelen van Richemont, Bourdeilles,
Puyguilhem en Jumilhac, grot van Villars.
Er zijn een paar (kunstmatige) meren, zoals 'Le Grand Etang de la Jemaye, l'etang de St
Estèphe en het meer van Rouffiac.
Ontdek de geschiedenis van de mens in prehistorische grotten van Teyjat en Villars en de
grotwoningen in Mareuil. Er zijn vele abdijen, Romaanse kerken en musea (The messen
museum van Nontron en het truffel museum in Sorges) te bezoeken.
Specialiteiten van de lokale keuken: kalfsvlees, varkensvlees, kalkoen, kastanje, appel en
walnoten, paddestoelen, truffels en foie gras ...
Lokale sporten: kanoën, fietsen, wandelen, watersporten
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1.1.4 Périgord blanc
De Périgord Blanc is het middelste centrale deel van de Dordogne. De hoofdstad is
Périgueux, tevens de hoofdstad van het hele departement Dordogne. Périgueux is
geclassificeerd als "Stad van Kunst en Geschiedenis" met zijn smalle straatjes met
herenhuizen, goed bewaarde wijken en de kathedraal Saint-Front, die ook hoort op de
Erfgoedlijst van UNESCO als onderdeel van de route naar Saint-Jacques de Compostella.

Périgueux
De Périgord Blanc of de witte Périgord dankt zijn naam aan de aardlagen van kalksteen. Het
landschap is gevarieerd, heuvelachtig en plat. Vooral de nieuwe snelweg A89, tussen
Terrasson en Perigueux biedt adembenemende uitzichten.
De rivier Auvézère mondt uit in de Isle, die het hele gebied doorsnijdt. Forêt de la Double is
een bos die ongeveer 50.000 hectare (40km x 20km). Het is gelegen ten zuid-westen van
Perigueux, tussen de rivier de Dronne en de rivier de Isle.
1. Bezienswaardigheden: de kastelen van Hautefort en Montreal, Périgueux met zijn
opvallende kathedraal en de stadjes / dorpen Montpon, Neuvic, Saint Astier en
Mussidan met zijn parken, musea, tuinen en abdij.
2. Lokale keuken specialiteiten: eend, gans, aardbeien.
Lokale sporten: paardrijden, fietsen, wandelen, watersporten, golfen
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1.2 De bevolking
De inwoners van de Dordogne heten Périgourdins (naar de naam van de voormalige
provincie Périgord). De bevolking ligt rond de 400.000 die op een oppervakte wonen van
9.060 km², ongeveer 25% van Nederland en België. Dordogne is het derde grootste
departement van Frankrijk. Voor onze begrippen zijn de steden in de Dordogne grote
dorpen. De hoofdstad Périgueux heeft 30.000 inwoners; evenveel als bijv Castricum.
‘s Zomers verblijven er natuurlijk ook vele honderdduizenden toeristen. Een plaats als
Terrasson groeit dan van 6.400 naar 20.000.
Lijst van de 10 grootste gemeenten in het departement Dordogne
1 Périgueux 30,000, 2 Bergerac 26,000, 3 Sarlat-la-Canéda 10,000, 4 Montignac 6500
Trélissac 6,400, 6 Terrasson Lavilledieu 6,200, 7 Boulazac 6,100, 8 Montpon-Ménestérol
5,400, 9 Saint-Astier 5,100, 10 Souillac 4,000.

1.3 Préhistorie
In de Perigord is een overvloed aan prehistorische vindplaatsen (in deze omgeving bevindt
zich de belangrijkste concentratie prehistorische vindplaatsen in Europa). Er zijn
indrukwekkende rotstekeningen, werktuigen en menselijke resten gevonden van 15.000 tot
40.000 jaar voor onze jaartelling. Nog ouder (tot 150.000 jaar v.Chr.) zijn resten gevonden
van de Neandertaler. Ter vergelijking, in Nederland gaat de prehistorische geschiedenis niet
veel verder dan zo'n 10.000 jaar v. Chr. Ook met recenter geschiedenis zult u veelvuldig
geconfronteerd worden, bijvoorbeeld door de honderden kastelen uit zowel de
Middeleeuwen als de Renaissance die in de Dordogne te vinden zijn.

1.4 Bouwstijl
De schilderachtige dorpjes en de prachtige rivieren zoals de Isle, de Vezere en de Dordogne
maken dit gebied tot een sprookjesachtig geheel waar u zich soms in de tekenfilmwereld van
Walt Disney lijkt te bevinden. In de Dordogne vind je een aantal typerende bouwstijlen. Die
worden vaak bepaald door de bouwmaterialen en bestaansvormen uit de geschiedenis. Heel
populair bij de rijkere inwoners was de okergouden stenen die uit de heuvels rond Les Eyzies
komen. Die bepalen dan ook in belangrijke mate de streekkleur. Die varieert van wit in het
noorden, beige in het midden tot okergeel in het zuiden van de Dordogne.

1.5 Geschiedenis
Het departement Dordogne was een van de 83 departementen die werden gecreëerd tijdens
de Franse Revolutie, op 4 maart 1790 door uitvoering van de wet van 22 december 1789,
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uitgaande van de provincie Périgord. De roerige geschiedenis van de Dordogne gaat ver
terug, naar de prehistorie.

Lascaux
De eerste prehistorische menselijke species, de Homo erectus, verscheen in de Périgord in
de periode 500.000 - 300.000 v.Chr. De Neanderthalers verschenen 150.000 - 50.000 jaar
v.Chr. De makers van de beroemde grottekeningen en –schilderingen waren echter Homo
sapiens, die hier in het Paleolithicum (oude steentijd) woonden. Met name de Vézère-vallei
bevat een groot aantal prehistorische vindplaatsen uit deze periode. Zij maakten vuurstenen
werktuigen, trokken rond en leefden van de jacht en het verzamelen van voedsel. Van
33.000 – 10.000 v.Chr. (Jong-Paleolithicum) leefde in de Périgord de Cro-Magnonmens, die
in technologisch en cultureel opzicht al veel verder was dan al zijn voorgangers. Het is in
deze periode dat de rotstekeningen werden gemaakt, de eerste menselijke kunstuiting.
Vanaf 6000 v.Chr. maakten de verzamelaars en jagers plaats voor neolithische
landbouwculturen, die de grond gingen bewerken. Ook verschenen in deze periode de
eerste gedomesticeerde dieren en aan het einde van het Neolithicum (3500 - 2000 v.Chr.)
stonden in de Dordogne ook megalithische grafmonumenten.
In de koper- en bronstijd (v.a. 3000 v.Chr.) werd de Périgord bevolkt door nieuwe
bevolkingsgroepen, o.a. herders. De bronstijd kenmerkte zich verder door de ontwikkeling
van internationale handelsbetrekkingen. Vanaf de 6e eeuw v.Chr. vestigden zich in onder
andere de Périgord Keltische (Gallische) stammen, waaronder rond Périgueux de
zogenaamde Petrocorii (Keltisch voor ‘vier stammen’). Deze Kelten richtten versterkte
vestingen op, zogenaamde ‘oppida’. Tijdens de verovering van Gallië door de Romeinen (122
– 51 v.Chr.) vormden deze oppida zelfs voor de Romeinen moeilijk te nemen obstakels.
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In 27 v.Chr. werd de Périgord opgenomen in de Romeinse provincie Aquitania. De Romeinen
bouwden in dit gebied thermen, aquaducten en amfitheaters, waarvan de resten nog her en
der zichtbaar zijn. Verder werden er wegen aangelegd, ijzerovens gebruikt, goudmijnen
geëxploiteerd en wijngaarden aangeplant. Dit alles zorgde ervoor dat de provincie Aquitanië
verstedelijkte en economisch welvarend werd. De kerstening van de Périgord voltrok zich
geleidelijk tussen de 4e en 5e eeuw. Hier kwam echter een eind aan in de 5e eeuw n.Chr.
Het verval trad toen in en

in 476 kwam er een eind
aan het West-Romeinse keizerrijk. In de periode 235-284 waren er al invallen geweest door
Alemannen en Franken.
Eind 5e eeuw kwam het Visigotische koninkrijk onder het gezag van de Merovingische
koning Clovis te staan, de grondlegger van het Frankische Rijk. In 506 liet hij zich dopen om
zodoende bij de bisschoppen en de christelijke bevolking in een goed blaadje te komen. In
de 8e eeuw ontstond het graafschap Périgord, dat vervolgens in de 10e eeuw in vier
baronieën (Mareuil, Bourdeilles, Beynac en Biron) werd opgedeeld en geregeerd werden
door de families Turenne, Cardaillac en Castelnau. Het graafschap Périgord kwam in handen
van het huis Talleyrand. Eind 11e eeuw verlieten veel ridders de Périgord om zich aan te
sluiten bij de kruisvaarders, die het door de Turken bezette Heilige Land wilden bevrijden. In
de 12e en 13e eeuw waren het vooral de kloosters die veel geld, grond en macht hadden. Dit
was ook de tijd van de ketterse Katharen, die zich over heel Zuid-Frankrijk verspreiden, op de
vlucht voor het leger van de rooms-katholieke Kerk.

Tussen 1337 en 1453 speelde zich onder andere in de Périgord de Honderdjarige Oorlog af.
De rivier de Dordogne was op dat moment de grens tussen de strijdende Fransen en
Engelsen. De aanleiding tot dit langdurige conflict was de scheiding tussen koning Lodewijk
VII en zijn vrouw Eleonora van Aquitanië 200 jaar eerder in 1152. Zij nam haar bruidschat,
waaronder de Périgord, mee en trouwde in hetzelfde jaar nog met Hendrik II Plantagenet.
Deze verkreeg hierdoor het hertogdom Aquitanië en twee jaar later ook nog eens de Engelse
kroon. De periode hierna vochten het Engelse en het Franse leger regelmatig op het
grondgebied van de Périgord. In 1259 staat Lodewijk IX de Heilige bij het Verdrag van Parijs
de Périgord af aan de Engelsen en probeert zo een einde te maken aan de Frans-Engelse
twisten. In 1340 riep de Engelse koning Edward III zichzelf uit tot koning van Frankrijk en
14

versloeg vervolgens de Franse vloot en het leger van Filips VI. In 1347 vestigde Edward zich
definitief op Frans grondgebied. De laatste decennia van de Honderdjarige Oorlog waren
voor de Fransen zeer zwaar en werden door Jeanne d’Arc beroemd. Zij nam het op tegen de
Engelsen en zorgde ervoor dat Karel VII in 1429 tot koning van Frankrijk werd gekroond. In
1431 werd de “Maagd van Orleans” op de brandstapel ter dood gebracht. In 1453 verloren
de Engelsen definitief de oorlog bij de Slag om Castillon en kon zich een sterk nationaal Frans
bewustzijn ontwikkelen. Aan deze periode dankt de Dordogne haar honderden kastelen en
burchten. De Franse kroon zou haar gezag pas eind 16e, begin 17e eeuw in de Périgord
verstevigen.
Onder de bezielende leiding van Calvijn verwierf de Reformatiegedachte onder de adel van
de Périgord veel aanhang. Rond 1550 was Frankrijk verdeeld in twee kampen: de
protestanten of hugenoten en de katholieken. In de Périgord was een stad als Bergerac
volledig in handen van de hugenoten, terwijl Périgueux, Sarlat en Cahors katholieke
bolwerken waren. Tot aan het einde van de 16e eeuw woedde er een soms bloedige strijd
en werden er vele katholieke bouwwerken en beelden verwoest. In 1589 besteeg Hendrik IV
de troon en onder zijn bewind werd de Périgord een deel van het Franse koninkrijk. In 1594
start er een boerenopstand, die de armoede, de honger en de steeds hogere belastingen
meer dan zat zijn. De boeren (‘croquants’) verloren de strijd en werden in augustus 1595
verslagen. In 1598 kwam er een voorlopig einde aan de godsdienststrijd met het Edict van
Nantes, waarin door de tot het katholicisme bekeerde Hendrik IV de vrijheid van godsdienst
geregeld werd. Direct gevolg hiervan was wel dat de Périgord vanaf die tijd rechtstreeks
onder de Franse kroon zou vallen. De rust duurde echter niet lang en de vijandelijkheden
tussen katholieken en hugenoten werden weer hervat. Deze keer dolven de hugenoten al
snel het onderspit en in 1629 gaven de laatste ‘protestantse’ steden, Bergerac en
Montauban, zich over. De meeste hugenoten vluchtten toen naar landen als Nederland en
Engeland.
Vanaf deze tijd hadden de regio’s van Frankrijk te maken met de absolute macht van ‘Parijs’,
tegenspraak werd niet meer geduld. ‘Hoogtepunt’ in deze was het motto van Lodewijk XIV:
‘L’etat c’est moi (de staat dat ben ik). Adel en geestelijkheid profiteerden hier erg van, terwijl
de boerenbevolking leed onder belastingverhogingen en zwaar onderdrukt werd. Opstanden
van boeren in de Périgord en elders in Frankrijk werden vooralsnog neergeslagen. Maar ook
de burgers in de steden hadden weinig tot niets in te brengen, en het was dan ook niet
vreemd dat burgers en boeren uiteindelijk gezamenlijk in opstand kwamen tegen het regime
van de koning. In 1685 werd het Edict van Nantes door Lodewijk XIV herroepen en vluchtten
veel protestanten uit de Périgord en uit Frankrijk weg. In 1707 breekt er een nieuwe
boerenopstand uit in de Périgord en de Quercy, maar ook deze werd snel in de kiem
gesmoord.
De revolutie begon met de bestorming van de Parijse gevangenis de Bastille op 14 juli 1789.
Met verwijzing naar de leus ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ werden de rechten voor
alle Fransen vastgelegd. Dit ging echter niet zonder slag of stoot. De hoofden van Lodewijk
XVI en zijn vrouw Marie Antoinette werden afgehakt, evenals die van veel geestelijken en
adellijke personen. Daarna ontstond er veel onenigheid tussen de revolutionairen zelf, met
als gevolg een periode van terreur en verderf. Voeg daarbij een ernstige economische crisis,
en de roep om een sterke man was niet verwonderlijk. Op 4 maart 1790 werd het
departement Dordogne gevormd.
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Die sterke man werd de op Corsica geboren
Napoleon Bonaparte, op dat moment
bevelhebber van het Franse leger. Hij vierde
militaire successen in onder andere Italië en
Egypte en liet zich in 1804 tot keizer kronen. In
streken als de Périgord werd deze stap door de
meeste mensen toegejuicht. De Périgord werd
zelfs een bolwerk van de aanhangers van
Napoleon. Verschillende van zijn generaals
kwamen uit deze streek. In 1814 keerden de
Bourbons terug op de Franse troon en in 1815
na de nederlaag bij Waterloo werd Napoleon verbannen naar Sint-Helena, waar hij in 1821
overleed. In de periode na Napoleon kwam de industriële revolutie goed op gang, met een
grote rol voor de burgerij en het ontstaan van een arbeidersklasse. De 19e eeuw was echter
een verre van rustige periode. In 1830 en in 1848 braken er nieuwe revolutionaire
opstanden uit en na de laatste opstand werd de Tweede Republiek uitgeroepen. Ook in 1871
kwam het volk in opstand. De Frans-Duitse oorlog (1870-1871) zorgde ervoor dat Frankrijk
Elzas-Lotharingen af moest staan aan Duitsland.

Na de Eerste Wereldoorlog kreeg Frankrijk Elzas-Lotharingen weer terug, maar dit was
slechts een pleister op de wonde van de vele doden en gewonden die de oorlog Frankrijk
gekost had. In de jaren dertig kwam in Duitsland Adolf Hitler aan de macht en in 1940 raakte
Frankrijk verstrikt in de Tweede Wereldoorlog. De nieuwe regeringsleider Pétain tekende
een wapenstilstand met Duitsland en was bereid om met de Duitsers samen te werken.
Frankrijk was op dat moment verdeeld in twee zones, waarbij de Périgord in het onbezette
deel van Zuid-Frankrijk viel. De Duitsers hielden echter geen woord en in 1942 werd de vrije
zone alsnog bezet door de Duitsers. De Perigord vormde met de Creuse en de Limousin de
kern van de Franse Maquis, het Franse verzet dat aanvankelijk werd gevormd door voor
dwangarbeid gevluchte jongemannen en later werd samengesmeed tot een heus geheim
leger, de FFI, dat door de Duitsers moeilijk te bestrijden bleek. Door frustratie van de
Duitsers als gevolg van de sabotage acties van de FFI in het moeilijk te controleren gebied
kreeg de Perigord het met name in de jaren 1943 en 1944 hard te verduren met willekeurige
executies en soms gruwelijke terreurdaden in onder andere Brantome. Op 6 juni 1944 begon
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de invasie van de geallieerden in Normandië en werd de Perigord in augustus 1944 bevrijd.
Na de oorlog vormden de verschillende verzetsbewegingen een regering, met uiteindelijk
Charles de Gaulle, de grote man van het Franse verzet, aan de macht. De Périgord
verkommerde economisch, te meer daar de industrialisatie van de landbouw, die zich in de
rest van Frankrijk voltrok, aan deze streek voorbijging. De min of meer geïsoleerde streek
bleef trouw aan zijn eeuwenoude economie en tradities zonder veel invloed van
buitenaf. Na de studentenopstand van 1968 werd De Gaulle opgevolgd door Georges
Pompidou. Na Pompidou volgden Giscard d’Estaing (1974-1981), Mitterand (1981-1995) en
Chirac (vanaf 1995), Sarkozy en nu is Hollande hoogste baas van de republiek. Allen
probeerden zij de regio’s meer zeggenschap te geven, maar in feite is daar nog niet veel van
terecht gekomen. Wel is het systeem van decentralisatie een duidelijke tegenstelling in
vergelijking tot de Nederlandse neiging tot centralisatie (gemeentelijke herindeling) en
efficiency. De locale overheden staan dichter bij de burger, al heeft ‘Parijs’ het nog steeds
voor het zeggen, ondanks regelmatige protesten. Voor de gemiddelde bewoner van de
Perigord is Parijs ongeveer even ver verwijderd van hun wereld als Moskou of Amsterdam.
De voltooiing van de autosnelweg van Orleans via Vierzon naar Limoges en Toulouse
betekent de definitieve ontsluiting van de Dordogne aan het einde van de negentiger jaren
en een groot aantal Engelsen en Nederlanders koopt een tweede huis in de streek of besluit
er te gaan wonen. Deze nieuwe groep bewoners vormt een belangrijke economische factor
voor de in de negentiger jaren sterk vergrijzende en verpauperende streek. In de afgelopen
jaren zit de economie weer in de lift, al blijven oude tradities en werkwijzen alom
tegenwoordig.

1.6 Architectuur
Wie goed zoekt vindt in de Dordogne juweeltjes van Romaanse bouwkunst zoals de kerk in
St. Leon de Vezere, de gefortificeerde kerk in St. Amand de Coly en natuurlijk Periguex en
Sarlat. In de afgelopen eeuwen werden gebouwen niet zelden verwoest of aangepast aan de
nieuwe mode zoals in de renaissance. Maar soms vonden vernielers of vernieuwers de oude
kunst te fraai om te vernietigen. Zoals in Thiviers waar de koepels van de kerk in 1515
werden vervangen door gotische gewelven. Zonde, want de kerk is er niet mooier op
geworden, maar gelukkig spaarde men de vroeg Middeleeuwse kapitelen, een serie fraai
gebeeldhouwde voorstellingen van goed en kwaad met mensverslindende monsters, dieren
en aan elkaars haren trekkende mensen. De kerk is meestal open, neem er gerust een
kijkje. Soortgelijk beeldhouwwerk vindt u in de 12e eeuwse kerk van St. Robert iets ten
oosten van Hautefort. De meest vermakelijke is een groepje waarbij twee mannen aan
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elkaars baard trekken.
En hieronder nog een voorbeeld aan de buitenmuur van de indrukwekkende Romaanse kerk
in St. Amand de Coly vlakbij Montignac.

In Cadouin vindt u deze typisch Franse winkelgevel uit de 19e eeuw in een prachtige staat. In
veel plaatsen als bijvoorbeeld Excideuil en Cadouin vindt u nog erg oude winkelpanden, al of
niet gemoderniseerd, met de puien uit lang vervlogen tijden. Soms verbergen ze de meest
obscure ambachten als schoorsteenveger of koperslager, slotenmaker of gewoon winkel van
Sinkel.

Eveneens in Cadouin deze meer recente schuurdeuren. In de Dordogne maakt niemand zich
druk over verven of onderhoud. Gebouwen stralen vaak een authentieke ouderdom uit door
het feit dat er (nog) niet driftig wordt gerepareerd en gerestaureerd. Meer en meer
gebouwen worden inmiddels gerestaureerd en dat is ook nodig om ze voor verder verval te
behoeden, maar niets zo mooi als een oude burcht, boerderij of ruïne waarin je nog een
oude tondeldoos kunt vinden en waar niets is veranderd in de afgelopen vijftig jaar.
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1.7 De Duivetillen
Je komt ze overal tegen in de Dordogne, de sierlijke duiventillen. Soms bij kastelen en soms
gewoon midden in het land. Vroeger was een speciale vergunning nodig voor het hebben
van een "pigeonniere" en een grote duiventil was dan ook een teken van rijkdom. Duiven
werden gehouden voor het vlees, maar vooral voor de duivenmest, die o.a. bij het
broodbakken werd gebruikt. Er bestaan er nog duizenden in de Dordogne in de meest
sierlijke vormen, rond, vierkant, op poten (tegen het ongedierte) of gewoon massief. Er
kwamen steeds meer vergunningstelsels voor het houden van duiven zodat alleen de hogere
klasse echte duiventillen had. De kleine boeren hadden meestal wat gaten in hun huis of stal
waar een paar koppel duiven werd gehouden. De chique duiventillen werden niet te dicht
bij de huizen geplaatst vanwege het kabaal en de stank en vaak plaatsten de gewiekste
landeigenaren de bouwwerken dichtbij hun landsgrens zodat de duiven gingen eten op het
land van de buurman. De kleine boeren klaagden steen en been over de zwermen duiven die
hun oogst opaten en om hen te beschermen werd in 1789 het houden van duiven geheel
verboden.
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1.8 De Lauzes
De dakconstructies van de meeste huizen in de Dordogne zijn fors uitgevoerd met
ondersteunende schraagconstructies voor zowel nok als spanten waardoor een waar
spinnenweb van dakbalken ontstaat. Deze bouwwijze is ontstaan door het oude gebruik van
"lauzes", natuurstenen dakpannen die op elkaar gestapeld werden. Als u goed kijkt ziet u ze
nog op oude huizen in bijvoorbeeld Sarlat en St. Amand de Coly. Er zijn nog slechts enkele
ambachtslieden die dergelijke daken kunnen dekken. Een dak met "lauzes"weegt 500 tot
800 kg. per m2 en daarom zijn de daken hier zo zwaar ondersteund. Een rekensommetje
leert dat een dak met "lauzes" op la Colonie ongeveer 40 ton zou wegen (40.000 kg.!) De
traditie van de zware dakconstructies is gewoon voortgezet, ook al ligt er nu op de meeste
huizen een veel lichter dak van leisteen of dakpannen op de zware kastanjehouten balken.

1.9 Rivier de Dordogne
Een van de langste rivieren van Frankrijk is La Dordogne. Vanaf het Massif Central stroomt zij
over 490 km door de departementen Puy-de-Domme, Corrèze, Dordogne en Gironde naar
de Atlantische Oceaan.
Zij vindt haar oorsprong op de Puy de Sancy (de hoogste top van de Auvergne, 1886 m) op
1680 meter hoogte, voortkomend uit de
riviertjes de Dorde en de Dogne.
Via de kuuroorden Le Mont Dore en La
Bourboule stroomt ze zuidwaarts.
Meanderend door het landschap, op de
grens van de departementen Puy-deDomme, Corrèze en Cantal langs Chateau Le
Val naar Bort-les-Orgues. Vanaf hier zijn
stroomafwaarts vele stuwdammen
aangelegd ter opwekking van stroom. Na
Argentat en Beaulieu-sur-Dordogne loopt ze
bij Girac het departement Lot binnen en
buigt ze af naar het westen op weg naar Creysse en Souillac. Na Souillac stroomt ze het
gelijknamige departement Dordogne in. Langs rotsformaties op weg naar Le Cingle de
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Montfort (een grote lus in de rivier) en Domme. Langs La Roque Gageac en de vallei van de 5
kastelen, Lacoste, Castelnaud, Marqueussac, Fayrac en Beynac naar Limeuil waar de Vézère
samenkomt met de Dordogne. Van Le Cingle de Limeuil en vlak daarna Le Cingle de Trémolat
naar Lalinde. Door Bergerac waar vandaan nog een enkel vrachtschip vaart en vele
plezierjachten. Langs Port Ste Foy-et-Ronchapt en Castillon la Bataille naar Libourne waar ze
met grote slingers omheendraait en de L’Isle in de Dordogne stroomt. Vanaf Libourne is La
Dordogne een brede rivier die te maken heeft met de getijden. Langs Saint André de Cubzac
en Bourg. Ter hoogte van Marchais komt ze samen met La Garonne en gaan ze samen verder
onder de naam La Gironde om bij Royan aan de noordkant en Le Verdon-sur Mer aan de
zuidzijde uit te monden in de Atlantische Oceaan.

De rivier La Dordogne was tot het begin van deze eeuw zeer belangrijk voor het vervoer van
goederen per boot. Omdat grote gedeelten langs de rivier erg woest zijn, schitterende
rotsformaties, werden de boten, la Gabare, op het eindpunt (Lalinde) uit elkaar gehaald en
met paard en wagen terug gebracht naar het vertrekpunt rivieropwaarts.
De rivier La Dordogne is voor veel toeristen een grote uitdaging om per kano of kayak te
verkennen. Langs de rivier zijn op vele locaties kano’s of kayaks te huur. Ook zijn er vanaf
vele locaties dag- en trektochten te maken. Voor een overzicht van de kano’s voor
vaartochten met een Gabarre klik hier.
Ook kan La Dordogne uitstekend per fiets of auto gevolgd worden. Een aanrader voor
wandelaars is het gebied van Puy de Sancy waar La Dordogne haar oorsprong vindt.

2. De natuur
Het gebied rond de huizen is een zogenaamd coulissenlandschap, een open gebied met
afwisselend glooiende weilanden en bossen. De agrarische activiteiten zijn geconcentreerd
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op veeteelt, met name de roodbruine Limousin koeien. Dit nog enigszins wilde ras loopt
zomer en winter buiten en kalft zonder hulp van mensen in de weide. Verder is de streek
bekend om zijn grote walnotenproductie. Mooie rivieren als de Isle en de Vezere stromen
door het gebied en wat zuidelijker vindt u de prachtige Dordogne, waarnaar het gebied is
vernoemd. Door de variëteit in het landschap, de zuiverheid van lucht en water, de
afwezigheid van industrie en de lage bevolkingsdichtheid is de diversiteit van flora en fauna
erg groot. Paddestoelen, bomen, wilde planten, vogels en andere dieren komen alle in grote
verscheidenheid voor. De lage bevolkingsdichtheid ongeveer 15 mensen per km2, in
Nederland gemiddeld 475 per km2) en het geheel ontbreken van industrie zorgen voor een
zeer zuivere lucht en omgeving. U zult merken dat vrijwel alle bomen begroeid zijn met
korstmossen, een organisme dat alleen leeft in een zeer zuivere atmosfeer. Het afwisselende
landschap is een ideale habitat voor een groot aantal vogelsoorten en de vruchtbare
kleigrond in combinatie met een aangenaam klimaat en voldoende regen vormen ideale
groei-omstandigheden voor veel bomen en planten.

2.1 Flora
Veel voorkomende bomen zijn walnoot, tamme kastanje en hazelaar, bomen die in de
Dordogne de ideale leefomstandigheden aantreffen. Uit walnoten worden allerlei producten
gemaakt zoals "huile de noix" (notenolie) en "vin de noix", een pikzwart aperitief op basis
van rode wijn, sinaasappel en jonge noten. De jaarlijkse notenproductie in de streek varieert
(niemand weet precies waarom) maar overtreft soms de 10.000 ton. De bossen in de streek
zijn gemengd met dennen als meest voorkomende naaldboom. 43% van de Dordogne
bestaat uit bos en door de lage bevolkingsdichtheid breiden de bossen zich gestaag uit met
ongeveer 2% per 10 jaar. Tijdens de grote storm aan het eind van 2000 is echter 20% van de
bossen lichter of zwaarder beschadigd en zijn tienduizenden bomen ontworteld. In de vele
aangeplante parken zoals in Thiviers en Brantome vindt u ook erg oude exemplaren van
exoten als de Libanonceder en de Sequoia Giganteum, de mammoetboom, bomen die niet
inheems zijn maar wel erg goed gedijen. Er staat een grote meer dan 100 jaar oude Sequoia
Giganteum langs de weg naar Excideuil, kort voor u het stadje binnenrijdt. In de herfst
kleuren de bossen in de Dordogne vlammend geel en rood. De combinatie van vroege
nachtvorst en rustig weer zonder wind geeft een prachtig kleurenspel dat ongeveer twee
weken later begint dan in Nederland.
Wilde bloemen vindt u in enorme hoeveelheden en soortenrijkdom. Extensieve veeteelt en
verwilderde weiden vormen de ideale voedingsbodem voor bijzondere bloemen en planten
met de bijbehorende vlinders en andere insekten.

2.2 Fauna
In de vroege ochtend of tegen de avond ziet u met wat geluk een ree of een vos, maar ook
wilde zwijnen en herten komt u zeker tegen. Hagedissen en salamanders zijn talrijk en 's
avonds ziet u de vleermuizen vliegen (laatvliegers). Vogels zijn er veel en divers, vrij
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algemeen is bijvoorbeeld de hop met zijn eigenwijze kuif en zwart/wit gestreepte vleugels.
Naast de in Nederland bekende soorten als vink, putter en koolmees vindt u hier de meer
zeldzame soorten kleine vogels in veel grotere aantallen dan in Nederland. De gekraagde
roodstaart bijvoorbeeld kunt u niet missen. Appelvink, cirlgors, zwartkop en groenling zijn
slechts een paar voorbeelden van de meer dan zeventig waargenomen vogelsoorten. De
knalgele wielewaal is ook een bewoner van de Pérogord en de kans is groot dat u een van de
vele uilen ziet in de schemering. Bosuil, ransuil en kerkuil leven in grote aantallen in het
gebied. Hoog in de lucht hoort u de roep van de buizerd, de meest voorkomende roofvogel.
In de eerste week van november komen honderden kraanvogels over tijdens hun trek naar
Spanje en 's nachts bezoeken de das, de zevenslaper en de vuursalamander de tuin rond uw
vakantieverblijf. In oktober is ook de roep van het edelhert (le brame) heel speciaal en
komen mensen van heide en verre om hiernaar te luisteren.
Doordat de rivieren in de Dordogne nauwelijks door steden en industriële gebieden stromen
is de waterkwaliteit uitstekend en is de visstand dienovereenkomstig met forel, zalm en een
keur aan andere vissoorten.
De grote natuurlijke diversiteit in de Dordogne boeit veel liefhebbers en in elk jaargetijde
valt wel iets interessants te zien.

2.3 Bomen
Toen de Romeinse legers noordwaarts
trokken om Gallië te onderwerpen,
namen ze de zaden van de Juglans
regia mee, de walnoot. De bomen
bleken zeer goed te groeien in de
Perigord en een groot deel van de
Europese walnootproductie komt
vandaag de dag uit deze streek. "De
vorstelijke noot van Jupiter" zoals de
Romeinen hem noemden, kwam
oorspronkelijk uit Azië en werd 100
jaar vChr. door de Romeinen
meegenomen vanuit Griekenland. Behalve bron voor uitstekende spijsolie kent de walnoot
vele exotische toepassingen. Zo dacht men in de Middeleeuwen dat walnoten geestesziekte
konden genezen vanwege de gelijkenis met de menselijke hersenen. Walnoten zijn behalve
lekker ook goed voor mensen met een moeizame stoelgang en een aftreksel van de bladeren
zou dodelijk zijn voor slakken. Als u onder een notenboom gaat zitten heeft u weinig last van
muggen, die hebben een hekel aan de lucht van de bladeren. In de 19e eeuw gebruikte men
walnotenolie voor de vervaardiging van zeep en jonge vruchten worden gebruikt voor een
pikzwart en heerlijk aperitief; eau de noix. De schillen rond de noten werden gebruikt voor
zwarte kleurstof en het hout is fraai van tekening en hard, een geliefd hout voor het maken
van geweerkolven en meubelen. De boom komt als een van de laatste in juni in blad.
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2.4 Tulpenboom
Een prachtige boom is de Liriodendron Tulipifera ofwel de tulpenboom. Deze boom die
stamt uit het oosten van de VS van Amerika heeft zijn naam te danken aan de grote witte
tulpvormige bloemen die in juni uitkomen. Maar de eerste bloei is pas te verwachten zo'n 25
jaar na planting en de boom in Les Chauffours is een jaar of zes geleden gezet....
De boom wordt vaak geplant vanwege zijn decoratieve blad dat prachtig geel en rood kleurt
in de herfst. In de oostelijke staten van Amerika is het met een maximale hoogte van 35
meter de hoogste boom en de Indianen gebruikten de stammen om kano's van te maken, ze
noemden het hout van de tulpenboom dan ook "kanohout". Hoveniers van Karel 1 haalden
de zaden van de Tulpenboom voor het eerst naar Europa vanuit Virginia in 1656. In het iets
warmere klimaat van de Dordogne gedijt deze boom goed en groeit zeer snel.

2.5 Pseudo-acacia’s in bloei
De Robinia's (Robinia pseudo-acacia) bloeit in mei en juni. Deze boom werd genoemd naar
Jean Robin die de zaden in de 17e eeuw uit Amerika meebracht en in Parijs daaruit de eerste
Europese exemplaren opkweekte. De toevoeging "pseudo
acacia" komt voort uit het feit dat de bladeren een klein
beetje lijken op de echte acacia. De Robinia treft in de
Dordogne uitstekende groei-omstandigheden en heeft dan
ook de onhebbelijkheid rijkelijk uit te zaaien en de talloze
uitlopers groeien soms meer dan een meter per jaar. Het
hout met donkere kern is zeer taai en erg hard en de boom
heeft grote scherpe doornen. De attractie van de Robinia is
de spectaculaire bloei met trossen witte bloemen die
heerlijk geuren. De bloemen zijn overigens eetbaar.

2.6 De eik
Een groot gedeelte van de bossen in de Périgord bestaan uit eiken. Door de matige regenval
in de zomerperiode in combinatie met de schrale bosgrond groeit deze schitterende boom
slechts erg langzaam
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2.7 Sequoiadendron Giganteum
Deze boom groeit uit tot de grootste levende wezen op aarde en dus ook de grootste boom
in de wereld. Niet de langste, maar wel de grootste. In de Sierra Nevada in California staan
exemplaren van 2.500 tot 3.000 jaar oud met een hoogte van meer dan honderd meter en
een onvoorstelbare grootte. Van het hout van 1 dergelijke boom kan gemakkelijk een heel
dorp gebouwd worden.
De aanblik van de bomen in California is ontzagwekkend en de prachtige bossen in de Sierra
Nevada behoren tot de mooiste natuurgebieden van de Verenigde Staten.
Als u dichter bij huis oudere exemplaren wilt bewonderen, dan kunt u het beste terecht in
Engeland en Schotland waar de omstandigheden het gunstigst zijn. Al zijn die bomen al zo'n
150 jaar geleden geplant, ze zijn toch niet veel hoger dan 50 meter.
De meest indrukwekkende Sequoia's van Europa vindt u in Benmore Botanic Garden in
Schotland. 49 in 1863 aangeplante bomen vormen hier de indrukwekkende Avenue of Giant
Redwoods. De hoogste meet 54 meter en is tevens de hoogste sequoia in Europa. Ook de
rest van de 143 jaar oude bomen meet meer dan 50 meter. De sequoia werd in 1833
ontdekt door goudzoekers in Amerika en de bomen in Benmore zijn dus slechts 30 jaar later
geplant. Ook in Nederland staan flinke exemplaren. Bij kwekerij Eshuys in Boskoop staat een
forse, geplant in de zestiger jaren. De grootste staat in Brummen met een omtrek van 7,87
meter, maar deze is niet openbaar toegankelijk. Een paar centimeter dunner, maar met een
hogere leeftijd, is de in 1876 geplante Sequoia bij huis Voorstonden in Voorstonden, die kunt
u wel bezoeken. Ook in Ede staat een flinke tussen de brandweer en het politiebureau, deze
werd geplant in 1885. Als u naar Excideuil rijdt kunt u een groot exemplaar zien aan de kant
van de weg in een van de laatste bochten voor u het stadje binnenrijdt. Die boom is
minstens 100 jaar oud en de bast begint rood te kleuren zoals de oude exemplaren in
Amerika. Ook in de Dordogne worden ze uiteindelijk dus heel groot het heeft alleen wat tijd
nodig..

2.9 Bijzondere wilde planten
U vindt talrijke bijzondere wilde planten die in Nederland bijzondere bescherming genieten
in de Dordogne gewoon in de berm of in de tuin. Hieronder een paar voorbeelden, onder
andere de sleutelbloem (primula) die zeer talrijk is en overal in bermen en extensief
beheerde weilanden het voorjaar aankondigt.
Kuifhyacinten (muscari comosum) komen veelvuldig voor in de maanden mei t/m juli. Deze
prachtige wilde bloem is in Nederland vrijwel uitgestorven en komt zeer zeldzaam nog voor
in Limburg en de duinen van Voorne.
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Wilde orchideeën komen in de Dordogne veel voor. Ze staan soms in de berm, maar ook in
weilanden en bossen.
Knautsia hebben we in Nederland vaak in de tuin, maar dit bloemetje groeit in de omgeving
van de huizen gewoon in het wild, meestal in overvloedig bloeiende bloemenweiden, samen
met grote margrieten en wilde euforbia.
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Betonie vindt u niet alleen in de Alpen, maar is ook zeer talrijk in de Dordogne.
Malva alcea is verwant aan de bekende stokroos en groeit overal in het wild en in weilanden.
De Nederlandse naam is kaasjeskruid, maar u zult hem nog maar zelden in ons land
tegenkomen.
Veldsalie is in Nederland en Belgie erg zeldzaam geworden. Op de kalkrijke grond in de
Dordogne is hij zeer algemeen in velden en bermen waar hij uitbundig bloeit van mei tot
augustus.

2.10 Korstmossen
Veel bezoekers aan de Dordogne denken dat de bomen een ziekte hebben of aangetast zijn
door een schimmel. Door de zuivere lucht zijn de meeste bomen echter begroeid met
korstmossen. Hoewel korstmossen (of lichenen) op het eerste gezicht plantachtige
organismen lijken, zijn ze in werkelijkheid de innige symbiose van twee verschillende typen
van organismen: een schimmel en een groenwier of een blauwalg. Aan de buitenkant zit de
schimmel, die dus ook de grove vorm van het korstmos bepaalt. De algen verzorgen de
fotosynthese, en produceren daarbij in plaats van de suiker die normaal gesproken wordt
geproduceerd, speciale suikeralcoholen die door de schimmel kunnen worden gebruikt.
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Veel korstmossen groeien zeer traag (soms niet meer dan 0,1 mm per jaar), en groeien
daarom vooral daar waar ze niet door bloemplanten kunnen worden verdrongen. Men vindt
ze bijvoorbeeld vaak op kale rots (bijvoorbeeld grafstenen en muren), waar ze in
tegenstelling tot echte planten op kunnen leven, en soms zelfs in door kunnen dringen. Ze
vragen niet veel voedingsstoffen, en kunnen die vaak halen uit het stof in de lucht. Ook
kunnen ze in geval van uitdroging lange tijd, vaak jarenlang, in een rustfase blijven, en na
toevoeging van water weer tot leven komen. Daarom vormen ze een belangrijke component
van het leven in de poolgebieden en het hooggebergte, waar water grote delen van de tijd
alleen in bevroren (en dus onbruikbare) toestand voorkomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
het rendiermos dat een groot deel van het jaar het enige voedsel van de rendieren in
Lapland vormt. Ook zijn korstmossen een van de weinige organismen die een verblijf van
twee weken in het vacuum en de extreem sterke UV-straling van het heelal kunnen
doorstaan.
Over de voortplanting van korstmossen is niet veel bekend. Vermeerdering vindt plaats door
sporen, die over grote afstanden door de lucht verspreid worden, en dan, als op de
landingsplaats een geschikte alg wordt gevonden, een nieuwe plant vormen.

28

Korstmossen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. Sommige soorten verdwijnen in
gebieden waar de concentratie zwaveldioxide (SO2) hoog is. De aan- of afwezigheid van
korstmossen wordt daarom wel gebruikt als een indicator voor luchtverontreiniging. In
gebieden waar veel ammoniak in de lucht zit (uit de landbouw) verdwijnen sommige
korstmossoorten. Andere soorten groeien echter beter met ammoniak. Baardmossen en
struikvormige korstmossen, zoals veel in de Dordogne voorkomen, zijn het gevoeligst voor
luchtverontreiniging, korstvormige korstmossen minder.

2.11 Paardenkastanje
Deze Aesculus hippocastanum, zoals de Latijnse benaming van de paardenkastanje luidt,
komt in de gehele Dordogne voor. Paarden zijn gek op de bruine glimmende kastanjes die in
het najaar met honderden naar beneden komen, maar ook herten lusten kastanjes. Voor de
mens is deze variant veel te bitter, maar wij eten wel de tamme kastanje, die in de Dordogne
veelvuldig voorkomt.
Zowel de tamme als de paardenkastanje bloeien fraai en deze boom staat in mei van top tot
teen vol met prachtige witte kaarsvormige bloemen. De paardenkastanje lijkt in ons land
inheems, maar is dat niet. Hij stamt uit Azie en de Balkan en het eerste Nederlandse
exemplaar werd pas in 1608 geplant. De imposante boom stelt weinig eisen en groeit hard
tot indrukwekkende afmetingen.
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2.12 Amandeloogst
De amandelen waren in augustus rijp. Als grote smiley's springen de vruchten open en erin
zitten pitten die na een paar weken drogen opengemaakt kunnen worden met een
notenkraker. In de pit zit een heerlijke kern, de amandel. Een heerlijk nootje met de verse
smaak van Kerstkrans duidelijk te proeven.

3. Dorpen en steden
De Dordogne is dun bevolkt, er zijn geen grootschalige industriële activiteiten. U vindt in de
directe omtrek van uw vakantieverblijf dan ook geen grote steden, maar uitsluitend
schilderachtige dorpjes en gehuchten.
Perigueux. Het is een fraaie historische stad met een indrukwekkende kathedraal die ooit
model stond voor de Sacre Coeur in Parijs. U vindt er Romeinse ruïnes, een sfeervol
Middeleeuws stadscentrum en in de periferie grote warenhuizen en winkels. Perigueux is
een gezellige stad met een laat-Middeleeuws karakter. Tijdens de zomermaanden zijn er
leuke terrassen te vinden en de stad beschikt over een groot aantal uitstekende restaurants.
Verder vindt u er vestigingen van de grote Franse supermarkt- en warenhuisketens zoals
Leclerc, Auchan en Carrefour.
Sarlat is een zeer schilderachtig Middeleeuws stadje. Geen Franse stad heeft meer
Middeleeuwse huizen dan Sarlat. Dwaal door de smalle straatjes in geheel authentieke staat
en bezoek Sarlat tijdens een marktdag (zaterdag). Het is dan nog drukker dan normaal, maar
zeker de moeite waard om de Fransen te zien onderhandelen over de plaatselijke
specialiteiten als gans, truffels, walnoten, foie gras en aardbeien. In dezelfde buurt leent de
Dordogne vallei zich uitstekend voor een autotocht langs de beroemde burcht van Beynac en
Domme; een van de best bewaard gebleven Franse bastilles. Ook Rocamadour, het tegen
de rotsen gebouwde bedevaartsoord, en de wijnvelden van Bergerac lenen zich voor
dagtochtjes.

4. Kastelen
In de Dordogne vindt u talloze kastelen waaarvan; Hautefort en Jumilhac-le-Grand.
misschien wel de indrukwekkendste Maar als u meer kastelen wilt zien en de actieradius
uitbreidt tot vijftig kilometer vindt u er zoveel dat u ze in twee weken niet allemaal kunt
zien. De burchten van Castelnaud en Beynac zijn beroemd, maar ook Losse en Puyguilhem
zijn de moeite waard en natuurlijk het kasteel van danseres Josephine Baker, Les Milandes.
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Chateau Castelnaux

Chateau Beynac
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Chateau Les Milandes

Chateau Losse
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Bij de plaatselijke VVV of natuurlijk op internet vindt u informatie en gidsen met daarin de
meeste kastelen die geopend zijn voor het publiek. Eyrignac is niet zo zeer bekend als
kasteel, maar wel beroemd om zijn formele tuinen, die tot de mooiste van Frankrijk
behoren, voor tuinliefhebbers van harte aanbevolen.

5. Culinair
De Perigord is beroemd om haar culinaire specialiteiten zoals truffels, foie gras,
paddestoelen, walnoten enz. Restaurants zijn er dan ook vele en daarbij lopen de
mogelijkheden uiteen van een restaurant met Michelin sterren "le Moulin" in Brantome tot
gezellige kleinere restaurantjes in de directe omgeving van uw huis. Er is voor elk wat wils.

Truffelzoeken met varken
In Sorges staat het truffelmuseum met foto’s, kaarten en film over “de zwarte diamanten”
van de Perigord. U krijgt een kaartje met een twee kilometer lange wandeling langs de oude
eikenbomen waaronder de truffels worden gevonden. U heeft erg weinig kans dat u deze
ondergronds groeiende paddestoel vindt, maar u kunt in het najaar op de markt in Thiviers
gaan kijken hoe ze -voor fabelachtige prijzen- verhandeld worden.
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6. Dieren
6.1 Mollen
De vruchtbare grond in de Perigord betekend een rijk bodemleven. En een rijk bodemleven
betekent veel
regenwormen en veel
regenwormen trekt ons
belangrijkste
ondergrondse zoogdier
aan, de mol. Iedereen
kent wel de molshoop en
net als in Nederland zijn
ook de Franse eigenaren
van een mooi gazon niet
gecharmeerd van dit
diertje. De Fransen
hebben dan ook van alles
om deze lastpost uit hun
gazon te houden. Klemmen, ploftuigen die bij aanraking door de mol exploderen, er zijn zelf
Fransen die met jachtgeweren op bewegende molshopen schieten. Allerlei luchtjes in de
grond stoppen, flessen met open hals ingraven, de gekste dingen worden bedacht. Helaas,
ze komen en ze gaan, die mollen en we hebben niet de indruk dat actieve jacht enig effect
heeft op het aantal molshopen in het weiland. En als je je verdiept in het leven van de mol
en de nuttigheid van het dier geef je de strijd al snel op. Een mol is een fraai dier met een
korte zwartfluwelen vacht waarmee hij, dankzij een speciale plaatsing van de haren in de
huid, even gemakkelijk voor- als achterwaarts door de gangen kan bewegen. Bij de meeste
zoogdieren zijn de haren in een bepaalde richting geplaatst, meestal naar achteren, maar bij
de mol kunnen de haren in de huidaanhechting kantelen, zodat ze niet blijven steken in de
gangwanden als de mol achteruit krabbelt.
Kenmerkend voor de mol zijn de tot grote graafhanden omgevormde voorpoten, met elk vijf
vingers met puntige nagels en een duimpje, waarmee het dier de ondergrondse gangen
graaft. Er worden zowel oppervlakkige gangen als dieper gelegen gangen gegraven (tot op
een diepte van 120 cm). De mol heeft kleine, slecht ontwikkelde ogen met een diameter van
slechts één millimeter; hij is echter niet blind. Zijn belangrijkste zintuig is zijn spitse roze
snuit die gevoelige snorharen en tastzenuwen bevat. Zijn kleine staartje (20-40 mm) wijst
altijd omhoog. In het voorjaar graaft het wijfje diep in de grond een centrale ruimte met
verschillende gangen. De uitgegraven grond wordt gedeeltelijk gebruikt om de wanden van
de gangen en ruimtes mee te verstevigen, het overtollige wordt door de achterpoten naar
achteren en naar boven gewerkt, waardoor aan de oppervlakte de bekende molshopen
ontstaan. De mol slaapt rechtop, met zijn hoofd tussen de voorpoten. In de paartijd
(februari-april) gaan mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Ze verlaten hun territorium en
graven lange mollenritten, totdat ze een vrouwtje hebben gevonden. In mei of juni worden
de jongen geboren. De jongen zijn 3,5 gram zwaar. Alleen het vrouwtje zorgt voor de jongen.
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Na twee maanden zijn de jongen zelfstandig en verlaten ze het nest om een eigen
territorium te zoeken, waarbij mollen met elkaar in gevecht kunnen komen. Veel mensen
denken dat de mol blind is, maar dat is niet zo. Een mol kan enkel heel slecht zien. Zijn ogen
zijn zo klein als speldenknopjes en zijn vacht zit ervoor. In dezelfde vacht zitten ook zijn oren,
die uitstekend ontwikkeld zijn. Regenwormen zijn het belangrijkste voedsel van de mol.
Daarnaast eet hij bijna alle andere dieren die hij in zijn gangen aantreft. Engerlingen, maden
en andere insectenlarven, duizend- & miljoenpoten, naaktslakken en andere weekdieren.
Een echte opruimer dus die bovendien ook met zijn gangen zorgt voor een uitstekende
beluchting van de tuin. Soms grijpt hij ook een gewerveld dier, zoals een kikker. De mol
verlaat zelden zijn gangenstelsel. Alleen om een nieuw territorium te zoeken, en een enkele
keer om bovengronds insecten te vangen. De mol komt overal voor waar de grond geschikt
is om in te graven (dus niet te zandig, te vochtig of te stenig) en waar zich voldoende
regenwormen in bevinden (dus niet te zuur). Om een of andere reden jaagt de mens altijd
op de mol met wisselend succes, maar meestal trekt de mens aan het kortste eind gelukkig
maar, laat ze maar doen die mollen, ze zijn nuttig en nog grappig ook!

6.2 Vos
In de buurt ziet u met een beetje geluk een vos. Een vos jaagt in de schemering, maar in stille
gebieden als de Perigord geeft hij de voorkeur aan de dag. Een vos wordt normaalgesproken
een jaar of tien oud, maar het verkeer eist af en toe een slachtoffer. Op de vos wordt in de
Dordogne weinig gejaagd, je kunt hem immers niet eten en dat is voor de Fransman de
belangrijkste reden om op jacht te gaan. De vos heeft het grootste verspreidingsgebied van
alle roofdieren en komt voor op eilanden als Ijsland en de Falkland eilanden. De meeste
vossen in de buurt hebben niet de karakteristieke roodbruine kleur, maar zijn meer beige
van kleur.
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6.3 Zwaluwen
Zwaluwen zijn de acrobaten van het luchtruim.

6.4 Smaraghagedis
De smaragdhagedis is een van de grootste hagedissen in Europa. De smaragdhagedis is
groen van kleur, ook buiten de paartijd. De lengte is ongeveer 40 centimeter, de helft
daarvan is staart. Het is een bodembewonende soort die door de bouw en grootte niet heel
behendig is in steil klimmen, maar op lage muurtjes is deze soort erg snel. Het voedsel
bestaat uit wat grotere prooien, grote sprinkhanen en krekels, maar ook vogel- en
reptieleneieren en nestjonge kleine zoogdieren worden wel gegeten. Leefomgevingen met
veel lagere vegetatie hebben de voorkeur zodat geschuild kan worden, ook worden wel
ondiepe kuilen gegraven of een oud konijnenhol bezet. Deze soort is onder meer door het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bedreigd, en door CITES beschermd.

De smaragdhagedis is bijna altijd uniform groen met een gele buik, meestal blauwe keel en
een grijze staart. In de paartijd krijgen de mannetjes en soms ook de vrouwtjes een
felblauwe keel en een fellere kleur groen op de flanken en rug, maar bij een koppeltje is
meestal duidelijk het onderscheid te maken; de kleuren zijn feller bij de man en het lijf is
langer en forser, en over de nek en het voorste rugdeel loopt vaak een zeer fijn patroon van
lichte en donkere vlekjes. De juvenielen zijn egaal grijs met een groene buik als ze uit het ei
komen, na een jaar krijgen ze een groene rug met twee rijen witte vlekken of twee
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vlekkerige strepen aan weerszijden van de rug en een gele buik en groenige kop. De eerste
winterslaap stellen ze zo lang mogelijk uit; tot eind oktober zijn de jongen te vinden op jacht
naar voedsel om een dikkere vetlaag aan te leggen. Na twee tot drie jaar zijn ze volwassen
en krijgen ze de egaal groene kleur.

6.5 Limousin koeien
In de omgeving van de huizen staan veel koeien van het charmante Limousin ras. Dit ras,
genoemd naar de Limousin, het departement ten noorden van de Dordogne, is goudbruin
van kleur en de rustige dieren hebben een hoog “aaibaarheidsgehalte”. Maar feitelijk is het
ras nog deels "wild". Zo worden de kalveren geboren in de wei zonder enige menselijke hulp
en de kleine kalfjes kunnen binnen een aantal minuten staan en de kudde volgen.

In de Dordogne kunnen deze koeien zomer en winter buiten blijven. Een dikke huid en
winterhaar zorgen voor voldoende isolatie tegen de winterkou. De koeien staan in groepjes
van zo'n twintig vrouwelijke dieren met een stier en kalfjes. De oudste koe heeft de leiding
over zo'n kudde en de vaak geweldige stier loopt in de achterhoede. Hij wordt alleen actief
als er een andere stier in de buurt komt. Daar wordt ie erg boos van en het gebeurt wel eens
dat u 's nachts een klagelijk gebrom hoort vanuit het weiland als er een rivaal te dichtbij
komt. Voor de verdediging van de kudde en voornamelijk de kalfjes zorgen de oudere koeien
die soms, bijvoorbeeld als er een hond te dichtbij komt, samen een linie vormen. Als zo'n
indrukwekkende aanvalslinie in volle galop op de hond afgaat, zingt die meestal wel een
toontje lager. Melk geven de Limousinkoeien slechts beperkt en ze worden dan ook zuiver
37

voor het zachte magere vlees gefokt. De dieren lopen elke dag buiten in de weilanden, een
extensieve vorm van veeteelt zonder loopstallen of krachtvoer en een prachtig gezicht, deze
goudbruine koeien in het avondlicht.

6.6 Vlinders
Vlinderliefhebbers vinden in de Dordogne voor Nederland zeldzame soorten als de
Koningspage en de Koninginnepage en de Grote Vos. Maar ook de meer bekende soorten als
Dagpauwoog, een keur aan Aurelia's, Atalanta, kleine vos en Distelvlinder.
Klik hier voor meer foto's van dieren in de Dordogne.

6.7 Kraanvogel
In oktober verzamelen zich zo'n 40.000 kraanvogels op het eiland Rügen, afkomstig uit de
Baltische staten, Zweden en Finland. Als ze zich volgegeten hebben met oogstresten
beginnen ze de lange vliegreis van noord Duitsland naar Frankrijk en Spanje.
En die reis gaat precies over de huizen in de Dordogne. Over het algemeen komen de luid
kwekkende vogels in de eerste week van november over. In grote golven van honderden
vogels vliegen ze over. Aan het eind van de dag dalen ze om te rusten en soms cirkelen ze in
grote cirkels om te hergroeperen.
Het gaat gelukkig goed met deze prachtige vogels in Europa. Bijna 50.000 komen er
tegenwoordig naar de Dordogne, waarvan er 35.000 overwinteren in Arjuzanx in Les Landes
oostelijk van de huizen. Hier overwinterden in 1982 de eerste kraanvogels, het is nu het
belangrijkste overwinteringsgebied in Europa. De vogels op de foto's vlogen in oostelijke
richting en waren aan de late kant, 15 november. Ze hadden de reis bijna volbracht. Maar
sommige vluchten vliegen zuid/zuidoost, op weg naar Spanje. Dat zijn er ongeveer net
zoveel als in de Dordogne blijven, zo'n 50.000. Kraanvogels zijn mooi weervliegers, als het
een paar dagen heeft geregend en het klaart op, dan heb je de beste kans om ze te zien. De
overtocht van deze grote vogels in massale aantallen is steeds weer een indrukwekkend
gezicht.

6.8 Boomkikker
De mooiste en kleinste kikker in Europa is de boomkikker. Een bijzonder dier dat met
speciale poten in staat is van tak tot tak te springen en dat is een vreemd gezicht voor een
kikker. Zelden heb ik een beter gecamoufleerd dier gezien, de kikker is vrijwel niet
waarneembaar in het gebladerte. Maar hij verraad zich door zijn witte buik te laten zien. De
boomkikker kan een enorme keel opzetten met een blaasbalg die bijna net zo groot is als
hijzelf.
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6.9 Egel
De egel is dol op wormen en hoewel hij normaalgesproken in de schemering opereert,
trotseerde deze een fikse regenbui overdag om wormen te vangen. Druk in de weer al
trappelend en gravend zoekt hij naar wormen en insecten. Gezien zijn formaat heeft de egel
in de Dordogne geen probleem om voedsel te vinden.

6.10 Zevenslaper
De zevenslaper is een knaagdier uit de familie van de slaapmuizen. De zevenslaper of relmuis
is de grootste slaapmuis van Europa. De lengte kan variëren van 13 tot 19 centimeter, en het
gewicht tussen de 70 en de 200 gram. Deze fraaie dieren hebben een pluimstaart die lijkt op
die van een eekhoorn en een mooie grijze vacht met lichtere buik.
Zevenslapers komen in Zuid- en Midden-Europa voor, van Spanje tot Belgie, oostwaarts tot
aan de Wolga. In Nederland komen ze niet voor, in Engeland wel, daar zijn ze in 1902
ingevoerd. Ze leven in volwassen loofbossen, parken, tuinen, boomgaarden en andere
boomrijke gebieden, zowel op vlak als heuvelachtig terrein. De zevenslaper is een echte
boombewoner, die zich voornamelijk in de kruinen van bomen ophoudt. Het is dan ook een
goede klimmer. Ook op zolders komen ze voor en in spouwmuren.
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De zevenslaper is een nachtdier. Hij eet noten, zaden, vruchten, paddenstoelen, schors en
insecten. In de zomer legt de zevenslaper een nest van mossen en vezels aan in de
boomkruin, dicht bij de boomstam. Tot acht dieren kunnen gebruiken maken van deze
nesten. De zevenslaper is een sociaal dier die leeft in los groepsverband. Net als andere
slaapmuizen houdt hij een winterslaap. Deze duurt van oktober tot april (zeven maanden
lang, vandaar de naam "zevenslaper"). De winterslaap wordt gehouden in een holle boom,
een holte in een muur, een nestkastje of in een ondergronds hol, tot op een diepte van
zestig centimeter. In de aanloop naar de winterslaap kweekt de zevenslaper een dikke
vetlaag, waardoor hij soms wel tot 300 gram kan wegen. Tijdens de winterslaap verliest hij
zo'n vijftig procent van zijn lichaamsgewicht.De paartijd valt van juni tot augustus. Een
vrouwtje krijgt na een draagtijd van 31 dagen een worp van twee tot negen jongen. Vlak na
de geboorte zijn de jongen nog naakt en blind. Een zevenslaper kan maximaal zeven jaar oud
worden.

6.11 Wild zwijn
Wilde zwijnen zijn erg schuw maar toch kun je ze in de avond of ochtenduren regelmatig in
de natuur aantreffen. Ook ’s nachts kom je ze regelmatig tegen bijvoorbeeld op weg naar
huis na een gezellig uitstapje. Vaak zijn ze op zoek naar truffels, wortels en andere
lekkernijen. Ze kunnen de grond dan flink omwoelen wat niet door iedereen in dank wordt
afgenomen. Ook de maisvelden van de boeren zijn vaak het doelwit van hongerige
evertzwijnen. Mocht u het geluk hebben wilde zwijnen tegen te komen, wees dan altijd wel
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voorzichtig, zeker als er jonge gestreepte exemplaren bij moeder lopen. Ze is zeer
beschermend en zal niet aarzelen haar jongen te verdedigen.

6.12 Hagedissen en salamanders
Hagedisjes zijn overal. Iedereen is er zuinig op want het zijn geweldige insektenverslinders.
Deze intelligente diertjes ziet u in de zomer op het terras als ze lekker opwarmen in de zon,
maar ze zitten ook in de zon op muurtjes of gewoon in het gras.
De marmersalamander is een prachtig dier in glanzend groen met een felrode streep op de
rug, reden waarom ze vaak in terraria worden gehouden. Ook in de Dordogne is het een
zeldzame verschijning.
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Een andere algemene gast is de trage, maar erg mooie vuursalamander.
En tot slot de groene zandhagedis (onder). Die zijn forser dan de gewone hagedisjes……

6.13 Hop
Je komt deze vogel regelmatig tegen in de omgeving van de huizen, . De Hop heeft een
eigenzinnige kuif en prachtige vleugels met zwart witte banden. U hoort de roep
"oepoepoep" regelmatig en met een beetje geluk komt u er eentje tegen.
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7. Activiteiten – Wat te doen in de Dordogne en de Lot
Het gebied biedt fraaie mogelijkheden voor wandelingen, zowel lang als kort. U kunt door de
bossen wandelen, of over de stille landwegen. De dorpjes in de omgeving bevinden zich vaak
nog in authentieke staat en een bezienswaardigheid op zich. Ook voor fietsers zijn de
mogelijkheden vrijwel onbeperkt, (veel) versnellingen zijn wel nodig in verband met de
43

hoogteverschillen al zijn er in de in de buurt van de rivieren vaak mooie vlakke aangelegde
fietspaden. Verder zijn er mogelijkheden om te vissen en te kanovaren. U kunt paardrijden
of zwemmen in de rivieren.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende attracties en bezienswaardigheden het
zijn er zoveel dat deze lijst zeker niet compleet is.
Tourfietsen- en mountainbikeverhuur
 Souillac
CARREFOUR DU CYCLE
23, av. Du Général de Gaulle – 46200 Souillac
Tel. 05 65 37 07 52
 Souillac
COPEYRE
Quercyland – Les Ondines – 46200 Souillac
Tel. 05 65 32 72 61

7.2 Attracties
 Parc Animalier de Gramat
Route de Cajarc – 46500 GRAMAT
Tel. 05 65 38 81 22
www.gramat-parc-animalier.com
Dierenpark gelegen op een terrein van 40 hectare, waar 150 verschillende soorten
dieren binnen een ruime omheining leven: beren, wolven, bisons, wilde paarden
etc… In juli en augustus zijn de voertijden: van de wolven om 11.30 uur, de beren om
14.30 uur en de otters om 16.30 uur.
Van 01/01 tot en met 31/03 elke dag open van 14.00 tot 18.00 uur.
Van 01/04 tot en met 30/09 elke dag open van 9.00 tot 19.00 uur.
Van 01/10 tot en met 31/12 elke dag open van 14.00 tot 18.00 uur.
 Le Forêt des Ecureuils Sarlat
Route de Sarlat – 24200 St Vincent le Paluel
http://www.dans-les-branches.com/presentation-la-foret-des-ecureuils-241.html
Survivalpark en paintball park waar u gerust meer dan een halve dag voor uit kunt
trekken. Gehele jaar geopend vanaf 10.00 uur tot dat het donker wordt….
 Reptiland
Puy Lombry – 46600 MARTEL
Tel. 05 65 37 41 00 - doet u de groeten van Lydia en Thijs Mennes van de camping
La Draille?
www.reptiland.fr
“Een ander zicht op reptielen”. 92 soorten worden getoond bij daglicht. 250 soorten
(slangen, hagedissen, krokodillen, schildpadden en spinnen). Overdekt. De grootste
verzameling reptielen van Frankrijk.
Van 09/02 tot en met 30/06 elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
18.00 uur.
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Van 01/07 tot en met 31/08 elke dag open van 10.00 tot 19.00 uur.
Van 01/09 tot en met 30/09 elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
18.00 uur.
 Forêt des singes
L’Hospitalet – 46500 ROCAMADOUR
Tel. 05 65 33 62 72
www.rocamadour.com
Meer dan 130 apen in volledige vrijheid en in direct kontakt met het publiek in een
park van 24 hectare, video-zaal.
Van 01/04 tot en met 30/06 elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
18.00 uur.
Van 01/07 tot en met 31/08 elke dag open van 10.00 tot 19.00 uur.
Van 01/09 tot en met 30/09 elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot
18.00 uur.
 La maison des Abeilles
L’Hospitalet – 46500 ROCAMADOUR
Tel. 05 65 33 66 98
Bijzondere levendige voorstelling van het leven van de honingbij en het beroep van
de imker: U kunt achter glas zien hoe de imker op verbazingwekkende wijze omgaat
met de soms wel 500.000 bijen.
Van 01/04 tot en met 30/06 elke dag open op woensdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
Van 01/07 tot en met 10/09 elke dag open van 11.00 tot 19.00 uur.
Van 11/09 tot en met 30/09 elke dag open op woensdag en zondag van 14.00 tot
17.00 uur.
Van 01/04 tot en met 30/09 ook open tijdens schoolvakanties, lange weekenden n
feestdagen (van14.00 tot 17.00 uur.).
 Smaakreis
Voor iedereen die intens wil proeven en karaktervolle wijnen en spijzen wil
ontdekken, is er nu de SMAAKREIS in de Lot. Durft u ècht te proeven?
•
•
•
•
•
•

Uw persoonlijke gids is een nederlandse vinologe.
Rondleidingen en proeverijen bij de beste wijnhuizen van de streek.
Altijd een bijzonder adres voor de lunch, authentiek en karakteristiek.
Ontspannende middag-wandelingen naar keuze door en langs de wijngaarden.
Extra activiteiten op maat mogelijk
Ontspanning, onbezorgd genieten, persoonlijke ontmoetingen, legendes, natuur en
dit authentieke stuk Frankrijk maken de Smaakontdekking tot een onvergetelijke
ervaring voor uw smaakpapillen en zintuigen.
Smaakreis
Mobiel: 0033-6.41.00.42.84
E-mail: smaakreis@live.nl
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7.3 Grotten
 Lascaux
De belangrijkste prehistorische bezienswaardigheid in de Perigord is zonder meer de grot
van Lascaux met de prachtige rotstekeningen die waarschijnlijk 15.000 jaar of ouder zijn.
Schimmels tastten de originele tekeningen aan, reden waarom de in 1940 ontdekte grot
in de zestiger jaren werd gesloten voor publiek. Maar de ontdekking was zodanig
belangwekkend, dat de Franse regering besloot een exacte kopie te construeren, Lascaux
II. En omdat dezelfde kleurstoffen werden gebruikt, mogen ook hier niet meer dan 2.000
mensen per dag naar binnen. Aan de kopie is tien jaar gewerkt en u merkt dan ook geen
enkel verschil met de echte versie. Voor wie zich wil verdiepen in het onderzoek naar
Lascaux, de ontdekking en de wetenswaardigheden rond sluiting en de constructie van
de kopie hebben wij een drietal artikelen van National Geographic uit 1948, 1975 en
1988.
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 Grottes de lacave
46200 LACAVE
Tel. 05 65 37 87 03
www.grottes-de-lacave.com
“De synthese van de grotten van Frankrijk” 12 sprookjesachtige zalen waarvan één
van 2000 m3 verlicht is met “black-light”. Onderaardse meren. Stalactieten in allerlei
excentrieke vormen. Electrische trein en lift.
Elke dag open van 15/03 tot en met 31/03 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.00 uur.
Van 01/04 tot en met 30/06 van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Van 01/07 tot en met 31/07 van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Van 01/08 tot en met 25/08 van 9.30 tot 18.30 uur.
Van 26/08 tot en met 30/09 van 9.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur.
Van 01/10 tot en met 03/11 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
 Gouffre de Padirac – ook een hele belevenis !
46500 PADIRAC
Tel. 05 65 33 64 56
www.gouffre-de-padirac.com
Een boottocht van 500 meter op 103 meter onder de grond over een onderaardse
rivier, ter ontdekking van de onderaardse wereld…… Dan te voet verder gaan om de
grote grotten te bewonderen, waaronder de zaal van de grote Dôme (94 meter
hoog). Drie liften verschaffen toegang aan deze unieke, natuurlijke en grootse
bezienswaardigheid.
Elke dag open van 15/03 tot en met 06/07 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
18.00 uur.
Van 07/07 tot en met 31/07 van 9.00 tot 18.30 uur
Van 01/08 tot en met 31/08 van 8.30 tot 18.30 uur.(bezichtiging aangeraden voor
10.00 uur)
Van 01/09 tot en met 30/09 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
Van 01/10 tot en met 02/11 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur.
 Grottes des Merveilles
L’Hospitalet – 46500 ROCAMADOUR
Tel./Fax 05 65 33 67 92
www.grotte-des-merveilles.com
Grotten behangen met vele verschillende gekristalliseerde stollingen en met
grottekeningen van meer dan 20.000 jaar oud: handen, paarden, hert, katachtige.
Elke dag open van 01/04 tot en met 30/06 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
18.00 uur.
Van 01/07 tot en met 31/08 van 9.00 tot 19.00 uur
Buiten openingstijden: open op afspraak voor groepen.
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7.4 Themaparken
 Préhistologia Parc Préhistorique
46200 LACAVE
Tel. 05 65 32 28 28
www.prehistologia.com
In een bos van meerdere hectaren kunt u de geschiedenis van de wereld van 4,5
miljard jaar geleden tot de neolitische mens ontdekken. De grootste reconstructie op
ware grootte van prehistorische dieren (dinosaurussen, vliegende reptielen, grote
zoogdieren) in Europa. Reconstructie van een neolitisch dorp.
Van 01/04 tot en met 30/06 elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
18.00 uur.
Van 01/07 tot en met 25/08 elke dag open van 10.00 tot 18.30 uur.
Van 26/08 tot en met 15/09 elke dag open van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
17.30 uur.
Van 16/09 tot en met 30/09 elke dag open van 14.00 tot 17.00 uur.
 Labyrinthus
Valée de la Dordogne
Gluges – 46600 Martel
Tel. 05 65 32 20 30
www.labyrinthus.com
Hel plezier van het verdwalen in een park dat half landschappelijke tuin, half
openluchttheater, is en dat in het teken staat van het labyrinthenspel “de grootsheid
der natuur”. Reusachtig doolhof van mais en bloemen waar men de weg moet
zoeken vergezeld door toneelspelers.
Elke dag open van 01/07 tot en met 31/08 van 10.30 tot 19.30 uur. Toneelspelers in
actie van 11.00 tot 13.00 uur en van 14.30 tot 19.00 uur.

7.5 Kano- en kayakvaren
 Souillac
COPEYRE CANOË – even zeggen dat u komt via Thijs van camping La Draille…
QUERCYLAND – 46200 SOUILLAC
Tel. 05 65 37 33 51
www.copeyre.com
 Vayrac
SAFARAID DORDOGNE
CANOE NATURE SARL – 46110 VAYRAC
Tel. 05 65 37 44 87
www.canoe-safaraid-dordogne.com
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7.6 Wandeltochten
Wandeltochten in de omgeving van Souillac








Route le Bastit 10 km - 3 uur
Route Dolmen de Laval 10,5 km - 3 uur
Route La Durantie 10 km - 2 uur
Route Roc des Monges 7 km - 2,5 uur
Route Mayrinhac le Francal 16 km - 5 uur
Route Peche Grand 3,5 km - 1,5 uur
Route Reyrevignes 17 km - 5 uur

De routebeschrijvingen met praktische informatie zijn per email te verkrijgen.
info@pinsac.com

7.7 Ontdekking van steden per treintje
 Souillac
Tel. 05 65 37 83 13 - 05 65 32 65 91
Dag en nachtritten door de oude wijken van de stad en langs de oevers van de
Dordogne. Ongeveer 1 uur.
Elke dag open van 1 juli tot 15 september van 11.00 tot 19.00 uur. Nachtrit om 21.30
uur. Voor groepen na reservering open in maart, april, mei en juni van 11.00 tot
19.00 uur.
 Rocamadour
Tel. 05 65 33 67 84 – 06 08 26 25 56
Een verlicht Rocamadour te bezichtigen per trein. Dagritten (behalve in juli en
augustus) en nachtritten (heel het seizoen). Commentaar in 7 talen. 30 minuten.
Elke dag open van Pasen tot 15 oktober.
 Figeac
“Lou Fijagol”
Tel. 05 65 34 49 86 – 05 65 34 06 25
Bezichtiging, met toelichting, van de oude stad, de oevers van de Célé en historische
wijken per treintje – ongeveer 40 minuten. Vertrekpunt: Office du Tourisme place
Vival.
Van 30/06 tot 05/09 elke dag open behalve op zaterdag. Vertrekuren: om 10.30,
11.30, 15.30, 16.30, 17.30 en 18.30 uur. Hele jaar open voor groepen na reservering.
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7.8 Steden
 Lacave
Naast de beroemde grotten is hier vlakbij het schitterende dal van de Ouysse te
ontdekken met de onstuimige beek, de rotswand en het wilde groene struikgewas,
waarlangs men trekken kan vanuit het kasteel Belcastel gelegen boven op de
rotswand, naar het volgende kasteel van de Treyne met zijn tuinen boven langs de
Dordogne.
 Rocamadour
Tweede toeristisch oord na de Mont St. Michel. Rocamadour, een oud lichtbaken
voor het christendom, is een verplichte etappe voor vele pelgrims gebleven, met
name op d Chemin de St. Jacques de Compostelle (waarbij de stenen trap die leidt
naar het hoogaltaar, met zijn 140 treden door sommigen op de knieën bestegen
wordt!) gevestigd op de steile rotswand van de diepe rivierbedding van de Alzou, is
dit middeleeuws stadje interessant op vele punten.
 Souillac
Zeer bijzondere abdijkerk (XIIe eeuw – HM) met 3 gewelven gebouwd. Zie ook: de
alarmklok van het raadhuis (XVIe euw), het plein van Toiles de Bénéton en het plein
Raucou. Het moderne Automatenmuseum.

7.9 Kastelen
 Château d’Assier
46320 ASSIER
Thibault@monuments-france.fr
 Château de Bonaguil
47500 BONAGUIL
www.bonaguil.org
 Château de Cénevières
46330 CÉNEVIÈS
 Château de Cieurac
46230 CIEURAC
 Château de la Coste
46700 CRÉzels
 Château de Lacapelle Marival
46120 LACAPELLE MARIVAL
 Château de la Treyne
46200 LACAVE
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 Château de Larnagol
46160 LARNAGOL
 Château de Castelnau-Bretenoux
46130 PRUDHOMAT
www.monum.fr
 Château de Roussillon
46090 SAINT PIERRE LAFEUILLE

7.10 Kunst
 Figeac
GALERIE “LE RIRE BLEU”
4 et 6 rue d’Aujou – 46100 FIGEAC
Tel. 05 65 50 05 39
Expositie van moderne kunst
Elke dag geopend, behalve op maandag, vanaf 1 april van 10.00 tot 12.30 uur en van
15.00 tot 19.30 uur.
 Gramat
SILLAGE GALERIE D’ART
6, Avenue Louis Conte –46500 GRAMAT
Tel. 05 65 33 14 34
Tentoonstelling en verkoop van schilderijen en beeldhouwwerken. Vereniging van
kunstenaars uit de Quercy. Klein museum- titel expo: “De kennis van vroegere
ambachten, beroepen en gereedschappen overdragen”. Poppen op ware grootte in
klederdracht beelden verschillende beroepen uit. Het hele jaar geopend van dinsdag
tot en met zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.30 tot 19.00 uur.
 Rocamadour
GALERIE D’ART LE VIEUX PRESSOIR
Cité Médiévale – 46500 ROCAMADOUR
Tel. 05 65 33 67 94
Landschappen van aquarel – Abstracte schilderijen- Bronzen beelden.
Van 01/04 tot en met 30/09 elke dag open van 10.00 tot 19.00 uur.
 Castenlnaud La chapelle
CHATEAU DES MILANDES
Oud kasteel van Josephine Baker, superindrukwekkend hoe haar leven is verlopen
met de vele geadopteerde kinderen die zij had…
www.milandes.com

53

7.11 Markten
 Souillac
Tel. 05 65 32 71 00
Markt op vrijdagmorgen het hele jaar door. Grote markt op de 1e en 3e van de
maand. Markt met streekproducten op woensdag van 17.00 tot 20.00 uur in juli en
augustus.
 Martel
Tel. 05 65 37 30 03
Markt op woensdag-, en zaterdagmorgen. Truffelmarkt in december en januari.
 Lacave
Tel. 05 65 37 03 83
Markt met verse streekproducten op maandag-, en donderdagmiddag in juli en
augustus.
 Sarlat
Place de la Liberté – SARLAT
Markt op woensdag en op zaterdag van 8.30 tot 18.00 uur

7.12 Musea
 Musée de la Vieille Prune
Distillerie Louis Roque
41-43 Avenue Jean Jaurès – 46200 SOUILLAC
Tel. 05 65 32 78 16
www.Lavieilleprune.com
Bezichtiging van oude destilleerkolven en museum.
Presentatie van het ambachtelijke werk. Gratis proeven.
Van 01/01 tot en met 31/12 open van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 18.00 uur.
 Musée de l’Automate
Place de l’Abbaye – 46200 SOUILLAC
Tel. 05 65 37 07 07 – 05 65 32 71 00
www.souillac.net/musee.automate/
Dit museum, dat en nationaal centrum voor automaten en robots is, herbergt een
expositieruimte, een studie-, en opleidingscentrum en een restauratie werkplaats.
Toont 3000 objecten vanaf de 19e eeuw tot nu. Uniek: ”dierentuin van robots” met
de modernste geluids-, en lichttechnieken.
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7.13 Streekproducten
 De “Rocamadour”
100% Geitekaas
Sinds het verkrijgen van het AOC-label, kent de produktie van dit beroemde kleine
ronde kaasje gemaakt van rauwe, volle melk een groeiende bekendheid.
Afstammend van een lange traditie van geitekaasmakers van de kalksteenplateau’s
van de Quercy, laat de rocamadour zich met genoegen veroberen wanneer hij vers,
droog of romig is, warm op een salade of op een snee brood met noten. Deze kaas,
droog, half scherp. Half zuur, gaat uitstekend samen met een wijn uit Cahors.
 De “noix du Perigord”
(walnoot uit de Perigord)
De “noix de Perigord” is als gedeponeerd merk alom vertegenwoordigd in de Lot:
vers of droog en met lichte noot wordt ze gewaardeerd om haar rijke smaak. Men
kan ervan genieten in brood, door ze door een salade te mengen, met zwarte
chocolade die haar warme en pittige smaak doet verhogen of …. naturel, vers, met
een goede kop koffie. Vervolgens kunt u ook genieten van de heerlijke
notenolie…evenals van “l’eau de noix”, een traditionele sterk alcoholische drank uit
de Quercy met pruimenjenever en ratafia (een kruidenlikeur)….. geniet ervan met
mate!
 De “truffe” (truffel)
De zwarte truffel “tuber melanosporum” heeft 3 voorwaarden nodig om zich te
kunnen ontwikkelen: de aanwezigheid van een “arbe truffier” (truffelboom) dat kan
een eik of walnotenboom zijn, een kalkachtig terrein en een klimaat met mediterrane
trekken. Deze 3 voorwaarden zijn verenigd in de Lot die dan ook één van de
voornaamste truffelproducerende departementen van Frankrijk is. Deze magische
paddenstoel parfumeert op goddelijke wijze omelet, vlees of vis. De “zwarte parel
van de Quercy” of “zwarte diamant” is meer dan een buitengewoon produkt: ze is
een mythe geworden. Tussen december en maart kunt u haar vinden op de markten
van Martel in het noorden en op de beroemde markt van Lalbenque en Limogne in
het zuiden.
 De “foie gras d’oie ou de canard” (ganze-, of eendeleverpastei)
Het houden van watervogels is een eeuwenoude traditie die nog steeds gekenmerkt
wordt door het kleinschalige familiebedrijf dat garant staat voor de ambachtelijke
produktie van foie gras , confit (in eigen vet ingemaakt vlees), cous farcis (gevulde
nekjes), gesiers ( maagjes). In maart op de markten van Martel in het noorden en op
de beroemde markt van Lalbenque in het zuiden.
 De “croustilot” brood van de Lot.
Dit traditionele brood, vervaardigd uit 100% tarwe uit de Lot, is de trots van de
ambachtelijke bakkers en begeleidt op aangename wijze alle heerlijkheden uit de
steek.
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7.14 Discotheken
 Martel
Copeyre discothèque
À Gluges
Tel. 05 65 37 44 98
 Souillac
Le Moulin
Tel. 05 65 37 84 60
 Brive-la-Gaillarde
Le Cardinal
08 99 02 50 84
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8. Overige zaken die interessant zijn
8.1 Notenolie
Notenolie op Middeleeuwse wijze
In de Dordogne vindt u nog talloze bijzondere kleine bedrijfjes die volgens een vaak
eeuwenoude methode lekkere producten fabriceren. Dat is niet het product dat u in de
winkel koopt, maar een verse olie, zeer geconcentreerd en met een unieke geur en smaak.
Op verschillende plaatsen vindt u nog de traditionele molens waar al generaties lang
's morgens vroeg tot 's avonds laat
walnoten geperst worden. Sinds de
zestiende eeuw dus. De apparatuur is
eveneens zo'n 400 jaar oud, of ouder want
niemand weet precies hoe oud. Rembrandt
van Rijn werd 400 jaar geleden geboren, zo
lang malen ze in deze molen al op dezelfde
manier walnoten. Hoe gaat het in zijn
werk? U gaat met minstens 30 kg. gepelde
walnoten naar de molen. Als u denkt dat
dat veel is vergist u zich, voor ons was een
oude boer met honderden kilo's gepelde
noten. Na het nuttigen van vele glaasjes wijn ging hij naar huis met een afgeladen Renaultje
met daarin een stuk of tien twintig litervaten notenolie. Aan het proces komt geen
elektriciteit of gas te pas. De gepelde noten worden op en grote ronde steen gestort (foto
boven) waarover en grote maalsteen rolt, aangedreven door waterkracht van het waterrad.
De snelheid wordt geregeld door de aanvoer van water uit de rivier te verkleinen of te
vergroten, dat gebeurt buiten met een verstelbare klep. De steen waarover de maalsteen
rolt is minstens 400 jaar oud en nog nooit vervangen. Na een poosje malen ontstaat een
soort pulp. (foto onder).
De pulp wordt verzameld in een eikenhouten tobbe en verdwijnt in een kooktoestel dat
regelrecht uit Asterix afkomstig lijkt. Het is een natuurstenen fornuis met daarin een dikke
koperen pan. In de koperen pan schraapt een mes om te voorkomen dat de pulp aanbrandt,
het mes wordt door een ingenieus systeem eveneens met waterkracht aangedreven. Het
fornuis wordt met bosjes hout gestookt en de temperatuur is belangrijk, er wordt
doorlopend met de houtjes gerommeld, beetje meer, beetje minder. De pan wordt
schoongehouden met bosjes samengebonden wilgentenen. (zie foto onder)
Het proces is een continueproces, tijdens het koken van "onze" pulp gaat de volgende partij
walnoten alweer onder de molensteen en zo gaat het werk altijd door zonder onderbreking.
De warme gekookte pulp wordt in een pers gedaan die ik nog nooit had gezien. Het oeroude
apparaat werkt met het gewicht van de bovenverdieping die daadwerkelijk bij elke persing
een centimeter of vijftien omhoog gedrukt wordt met een lange boom om de benodigde
kracht te reduceren. Zo wordt een ton of zestig kracht op de pulp gezet en begint de olie te
vloeien. Uit 30 kg. noten komt een liter of tien heerlijk geconcentreerde olie.
We waren onder de indruk van de efficiency van dit eeuwenoude eenvoudige proces zonder
energiebehoefte. De geur van gekookte walnoten en de sfeer in de oude molen die binnen
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helemaal zwart is van 400 jaar walnoten persen waren heel bijzonder. Geen moderne
h.a.c.c.p. kwaliteitszorgsystemen, maar een opgehangen briefje dat niemand met zijn
handen aan de olie mag komen, met een computer geprint, dat wel. Een duurzaam proces
zonder uitstoot en met materialen en vakmanschap die stammen uit een andere tijd. Het
was een enerverende middag.

8.2 Belangrijk
Waar moet je rekening mee houden als je een vakantiehuis huurt
Als je een vakantiehuis in de Dordogne gaat huren of wellicht ooit een tweede huis gaat
kopen is het belangrijk of je voorkeur uit gaat naar een moderne of een oude woning . Een
oude gerestaureerde woning straalt sfeer, karakter en nostalgie uit. De binnenmuren
bestaan meestal uit zichtbare natuurstenen, die door hun grilligheid qua vorm en het
mestelwerk tussen de stenen elke muur uniek maken. De natuurstenen komen uit de
heuvels en de rivieren. De oude houten balken zijn zichtbaar. Door de combinatie van de
natuurstenen muren en de balken ontstaat een interieur, dat typerend is voor de Dordogne
en erg geliefd is bij Engelse, Nederlandse en Belgische vakantiegangers. De mooie muren zijn
enkelwandig, vaak tot 1 meter dik. Dit zorgt er voor dat de huizen heerlijk koel zijn in de
zomer, maar ook behoorlijk koud in de winter. En de winters kunnen behoorlijk koud zijn;
dat verklaart het grote aantal open haarden in de huizen.

8.3 Zomermaanden
In de zomermaanden juli en augustus is het in de Dordogne warm en droog. Temperaturen
schommelen zo tussen de 25 en 30 graden met uitschieters naar 35 graden en de laatste
jaren valt er (te) weinig regen. Dat betekent niet zelden zware maanden voor bomen en
planten die soms periodes van meer dan acht weken zonder regen vanuit hun reserves
moeten zien te overleven.
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Op het land is het rustig in de zomer, een verdwaalde tractor maait het gras en verder
luieren mens en dier in de zon die vrijwel elke dag hoog aan de hemel staat. Er is niet veel
landbouw in de buurt, de oogst beperkt zich tot walnoten en fruit in het najaar en hooi
gedurende het zomerseizoen.

8.4 Winter
Soms vragen huurders hoe de Dordogne er in de winter uit ziet. De maanden november en
maart kunnen verrassend fraai zijn. In november is het vaak erg mooi en rustig herfstweer
met prachtige kleuren en geuren. In december begint normaal gesproken een periode van
grijze luchten en veel regen, maar zoals u op de onderstaande foto's kunt zien, kan het eind
december schitterend winterweer zijn.

De vorst valt vaak vroeg in, de eerste nachtvorst kan al in september voorkomen. Alhoewel
de Dordogne onder invloed staat van de Atlantische Oceaan heerst er toch duidelijk meer
een landklimaat dan in Nederland. Nachttemperaturen van -10° C zijn niet uitzonderlijk. Daar
staat tegenover dat op heldere zonnige winterse dagen de dagtemperatuur makkelijk de 1820° C kan halen. Dus ’s nachts een dikke deken en overdag buiten lunchen!
En alhoewel de bladeren van de bomen zijn is er toch van alles te zien in de omgeving.
Buizerds trekken bijvoorbeeld naar de Dordogne om te overwinteren en soms zie je groepen
van wel tien stuks in de lucht zweven, luid naar elkaar krijsend. En het is de tijd van de
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paddenstoelen zoals "trompettes de mort" (cantharellen) en truffels. Kerst wordt in Frankrijk
maar 1 dag gevierd, de 25ste en Oudejaarsavond wordt rustig gevierd met een diner en
zonder vuurwerk. Als u iets hoort of ziet knallen, dan zijn het de Nederlanders en Engelsen in
de buurt. De Fransen steken geen vuurwerk af. Nieuwjaar verloopt hetzelfde als bij ons. Een
gelukkig Nieuwjaar wensen en veel snoepen. Wind is er weinig en dat maakt de temperatuur
al snel aangenaam. Een graad of tien bij stralende zon en zonder wind geeft een mooie
winterdag voor een wandeling en zulke dagen zijn er genoeg. En laat in februari of in maart
dient het voorjaar zich alweer aan met soms wel 15 ºC op het beschutte terras.
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