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Frans Baskenland is een nog haast onontdekt gebied en een 
cultureel eiland binnen de landsgrenzen van Frankrijk. Het 
is ook het dunst bevolkte gebied van Frankrijk. Eigengereid, 
traditioneel, authentiek, maar bovenal gastvrij, mysterieus, 
met een overweldigende natuur en een bijzondere keuken.

Pays Basque
groen wonderland
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O
p het dorpsplein van Barcus 
spelen twee jongens fanatiek 
een potje pelote, een lokaal en 
erg populair balspel. Twee 
oudere mannen op een bankje 
ertegenover moedigen ze aan 
en wisselen ondertussen de 

plaatselijke nieuwtjes uit. Een paar mensen scharrelen 
over de begraafplaats voor de kerk en leggen bloemen 
op een keurig onderhouden graf. Ondanks het kalme 
karakter van dit dorpstafereel, telt Barcus maar liefst 
drie restaurants: er is keuze van eenvoudige kost tot 
een waar sterrenmaal in het restaurant Chez Chilo. De 
meeste dorpsbewoners kunnen zich de creativiteit van 
een topkok niet veroorloven en kiezen veelal voor een 
voedzame maaltijd bij Pitze. Een huiskamerrestaurant 
waar de hele familie – moeder van in de tachtig, twee 
zonen en een dochter, allen vlak voor hun pensioen – 
de gasten verwennen met een rijke maaltijd van 
Baskische specialiteiten. Een menukaart komt er nooit 
aan te pas; de kok bereidt datgene wat voor handen is 
en altijd tegen een schappelijke prijs. Een maaltijd 

met zes gangen, een fles wijn en koffie na is zelden 
duurder dan zeventien euro! 
Barcus ligt midden in de provincie Soule en is een 
authentiek dorp op het platteland dat grenst aan 
verschillende adembenemende valleien. Het ademt de 
sfeer van een plaats die vroeger iets betekende en met 
een beetje fantasie waan je je zo honderdvijftig jaar 
terug in de tijd. 
Verzadigd en klaar om meer te ontdekken van de 
Soule, begeven we ons in de richting van de Made-
leine. In groene, heuvelachtige weilanden, omzoomd 
met kromme heiningpaaltjes en houtwallen, domine-
ren kuddes schapen en ‘blonde’ koeien het landschap. 
Deze schapen, geen moutons maar brébis, bezorgen 
Baskenland hun streekproduct: fromage de brébis. Een 
kaas die bij veel boerderijen aan huis wordt verkocht. 
Een specialiteit waaraan wel een prijskaartje hangt, 
maar desondanks meer en meer gewaardeerd, óók 
door Nederlanders. 

Sensationeel uitzicht 
We vervolgen de weg naar de Madeleine, maar 
hebben moeite onze blik op de weg te houden. Aan de 
linkerkant zien we in het dal groene weiden, met op de 
achtergrond de grillige vormen van een imponerende 
bergketen. Vanaf de Col de Sustary, ruim vierhonderd 
meter hoog, hebben we zicht op de Pyreneeën. Ook in 
het voorjaar steken de contouren van die witbepoeder-
de toppen strak af tegen het felgroene landschap. Nog 
even verder ligt de Madeleine, net geen achthonderd 
meter hoog. Hier is het uitzicht rondom op de bergen 
nog mooier. Terug op de hoofdweg gaan we op weg 
naar Tardets, een dorp waar vooral in de zomer veel 
activiteiten georganiseerd worden. Tijdens de 
wekelijkse markt schuifelen bezoekers met volle tassen 
tussen de kraampjes door, op zoek naar koopjes en nog 
belangrijker, speurend naar bekenden om een 
uitgebreid praatje mee te maken. Haast lijkt hier niet 
te bestaan. Op onze vraag of iemand tijd heeft om ons 
ergens mee te helpen krijgen we bijna standaard te 
horen: “Natuurlijk! Wij maken tijd om je te helpen!”
Het plein van Tardets is een prima plek om even een 
kop koffie te drinken of om nog even een paar 
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boodschappen te doen op de markt of in de kleine 
supermarkt alvorens u verder de bergen intrekt. 
Manoeuvrerend door de nauwe straatjes van Tardets 
rijden we in de richting van Larrau. In eerste instantie 
is het landschap open en groen, maar langzaam wordt 
het grilliger en bergachtiger. 

Kolossale rotspartijen
We volgen de rivier de Saison die zich splitst en 
overgaat in de Larrau. De weg volgt het spoor van de 
rivier en slingerend komen we bij de parkeerplaats van 
een van de meest spectaculaire bezienswaardigheden 
van de Soule: de Passerelle d’ Holzarte. Deze 140 
meter lange hangbrug hangt boven een 170 meter 
diepe kloof. Om deze bijzondere brug te bereiken 
wacht ons nog een wandeling van ongeveer een uur. 
Het hoogteverschil is tweehonderd meter, dus er is 
sprake van licht klimwerk. Alleen met goede schoenen 
bereik je deze publiekstrekker. Vergeet het vakantie-
schoeisel: teenslippers of ruimzittende ballerina’s zijn 
écht niet geschikt! 
Bij een van onze eerste bezoeken was het nog een 
verende en wiebelende toestand om de overkant te 
bereiken. Bepaald geen pretje voor hoogtevrezende 
toeristen. Het bordje met de dwingende boodschap 
dat er maar zeven mensen tegelijk op de brug 
mochten lopen, droeg ook niet echt bij aan een veilig 
gevoel. Sinds vorig jaar is de hangbrug volledig 
vernieuwd en lijkt het werkelijk een stevige brug. 
Wanneer je even vergeet dat je boven een 170 meter 
hoge afgrond zweeft, kun je je eenmaal op de brug, 
vergapen aan de kolossale rotspartijen die aan 
weerszijden van de kloof te zien zijn. 
De oorspronkelijke brug is in 1920 gebouwd met het 
doel om hout uit de bossen naar beneden te kunnen 
vervoeren. Nu gebruiken de boeren hem om het vee 
in het voorjaar naar hoger gelegen weiden te brengen. 
De transhumance, het verplaatsen van het vee, is een 

steeds terugkerend ritueel in het voorjaar en in het 

najaar. Voor boeren en dorpsgenoten een prima 
aanleiding om in feeststemming te geraken en menig 
dorp viert de transhumance dan ook met veel muziek, 
dans en alles waarmee de inwendige mens volop aan 
zijn trekken komt.
Na zo’ n inspannende klim en afdaling is het goed 
toeven op het royale terras van de Logibar die zich 
naast de parkeerplaats bevindt. Het jonge stel dat deze 
auberge uitbaat weet dat de meeste Nederlanders van 
koffie met melk houden; we hoefden er niet eens om 
te vragen! In de Logibar eten is eveneens een 
aanrader. Ook hier tref je weer streekgerechten aan 
die misschien niet passen in een fijngevoelige culinaire 
keuken, maar desondanks wel van een zeer goede kwa-
liteit zijn en erg goed smaken. Volgens gastvrouw 
Christine is er voor elk wat wils en zijn ook grotere 
groepen van harte welkom. 

Als we zijn uitgerust van de klim naar de brug en onze 
gâteau Basque met smaak hebben opgegeten, gaan we 
een stukje terug om Sainte Engrâce te bezoeken. De 
weg ernaar toe is een beleving op zich: links en rechts 
prachtige bergen, afgewisseld door groene weilanden 
en rotsige bergwanden. Eenmaal aangekomen midden 
‘in het hart van de Baskische bergen’, valt het 
Romaanse kerkje meteen op. Het is in 1085 gebouwd 
en blijkt voor veel pelgrims, op weg naar Santiago de 
Compostella, een markante plek om te bezoeken. In 
de kerk is het in zomer en winter ijskoud; de weinige 
ramen en metersdikke muren laten niet veel warmte 
door. Dankzij een uitgebreide renovatie in de jaren ’80 
en ‘ 90 bevindt de kerk zich in een goede staat. De 
sfeer van honderden jaren devotie is voelbaar met 
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Dagje strand: la côte Basque 
Vanuit Barcus kunt u na een autoritje van anderhalf uur uw handdoek 
uitspreiden op een van de mooie kusten aan de Atlantische Oceaan: de 
côte Basque. Badplaatsen als Biarritz, Bayonne en St. Jean de Luz zijn 
prima voor een uitje naar de zee. De soms woeste branding met hoge 
golven is voor menig zwemmer een grote uitdaging. Gelukkig zijn de 
meeste stranden bewaakt. Voor iedereen die geen strandliefhebber is, is 
een bezoek aan één van deze steden zeker zo bijzonder. De statige 
gebouwen van Biarritz getuigen van een rijk verleden waarin de Europese 
adel een grote rol speelde. De levendige sfeer van St. Jean de Luz met 
zijn baai en kleurrijke haventje is eveneens de moeite waard. 
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elke stap die je doet. Eenmaal weer buiten, knippe-
rend tegen het felle daglicht, ontdekken we schuin 
tegenover de kerk een brasserie waar je op een 
piepklein terrasje een drankje of een maaltijd kunt 
gebruiken. Voor vermoeide bedevaartgangers staat er 
hier een bed in de bijbehorende gîte klaar. 
Een van de skistations in deze regio is La Pierre Saint 
Martin. De kronkelende weg erheen leidt langs grillige 
rotspartijen en donkere eikenbossen. Eenmaal boven 
aangekomen, rijden we vlak langs de Spaanse grens. In 
het vroege voorjaar is skiën op de ‘Pierre’ nog 
mogelijk. Dus kan het in maart en soms ook begin 
april nog behoorlijk druk zijn op de pistes. La Pierre 
St. Martin is 2040 meter hoog en biedt een ongeloof-
lijk mooi uitzicht op de Pyreneeën. Op heldere dagen 
kijk je gemakkelijk 100 kilometer ver en zijn steden als 
Pau, Orthez en Navarrenx goed te zien. We hebben 
zelfs horen vertellen dat je de oceaan kunt zien, maar 
daarvoor moet het dan wel een héél heldere en 
zonnige dag zijn. De Conseil Général (hoofd van het 
bestuur van het departement) van de Pyrenées 
Atlantiques heeft de Pierre St. Martin kandidaat 
gesteld voor een aankomst in de Tour de France van 

2012. Wij genieten nog even van het weidse uitzicht 
en laten daarna de Pierre voor wat hij is: een imposan-
te berg waar veel tourrenners zich volgend jaar op stuk 
zullen rijden. 

Reus van de Pays Basque
Wij gaan op zoek naar de Pic d’ Issarbe, een prachtige 
bergrug waar je in de zomer en in het naseizoen 
heerlijk kunt mountainbiken en wandelen. In de 
winter is het een ideaal langlaufgebied met uitgebrei-
de routes. In de zomer mag je rekenen op flink wat 

gezelschap want de bergweiden worden dan druk 
begraasd door koeien, schapen, paarden en zelfs door 
een enkele ezel. En als je een mooi plekje hebt 
gevonden om al die prachtige bergen eens goed in je 
op te nemen, valt de ‘Reus van de Pays Basque’ zeker 
op: de Pic d’ Orhy, met zijn 2017 meter de hoogste 
berg van Frans Baskenland. Iets verder naar het 
oosten springt de Pic d’Anie in het oog: goed voor 
ruim 2500 meter. Is het nietigheid, eenheid met de 
natuur of gewoon een gevoel van intense bewondering 
voor al dat oergeweld dat miljoenen jaren geleden dit 

imposante gebergte liet ontstaan? In elk jaargetijde 
zijn de Pyreneeën verrassend. Groene berghellingen 
met blauwe luchten en nog wit besneeuwde toppen 
vormen in het voorjaar en de vroege zomer zo’n 
contrast dat het bijna onecht lijkt. Als kalenderplaatjes. 
En in de herfst krijgen de bergweiden een roodoranje, 
roestbruine deken die onder invloed van de warme 
najaarszon haast lijkt te gloeien. De Pyreneeën zijn het 
hele jaar rond kleurrijk!
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tips & adressen
algemeen
de Pyreneeën, de grillige Atlantische kust 
en een grote groene oase ertussen: dat is 
Baskenland. Het ligt in de regio Aquitaine in 
Zuidwest-Frankrijk en kent een roerige 
geschiedenis. Frans Baskenland bestaat uit 
drie provincies: labourd, neder-navarra en 
soule. deze indeling is niet officieel erkend 
door de Franse overheid maar wordt door 
de Basken wel op deze manier 
gerespecteerd. de overige vier provincies 
van Baskenland bevinden zich in spanje. 
Om dit gedeelte van Frans Baskenland/
Pyrénées Atlantiques met de auto te 
bereiken dient u de snelweg richting 
Bordeaux, Bayonne en vervolgens Pau te 
volgen (A64). u neemt de afslag salies de 
Béarn en gaat dan binnendoor in de 
richting van Mauléon. 

• Alles over de regio Soule: 
 www.soule-xiberoa.fr. 

• Office de Tourisme van Mauléon:  
 tel. +33 (0)5 59280237.

 slapen & eten
•  Slapen in een chique hotel met  
 sterrenrestaurant:  
 Hôtel-Restaurant Chez Chilo in Barcus.
 tel. +33 (0)5 59289079,  
 www.hotel-chilo.com.

• Als u helemaal tot rust wilt komen op het  
 Baskische platteland: chambres d’hôtes en  
 gîte Eyharche in Barcus.  
 www.vakantie-frans-baskenland.nl,  
 tel. +33 (0)5 59289452.

•  Hôpital Saint Blaise is voor veel pelgrims  
 op weg naar Santiago de Compostella een  
 bijzondere plek (www.hopital-saint-blaise. 
 fr). Het kerkje stamt uit de 12de eeuw! Hier  
 vindt u twee restaurants waar voornamelijk  
 streekgerechten op tafel komen: Auberge  
 du Lausset (www.boucheaoreille.eu/ 
 AubergeDuLausset, tel. +33 (0)5  
 59665303) en restaurant Le Saint Blaise  
 (tel. +33 (0)5 59665304).

•  Speciaal voor wandelaars die de route  
 naar Santiago de Compostella nemen: een  
 refuge gerund door Nederlanders in  
 St. Jean Pied de Port, L’ Esprit du  
 Chemin.
 www.espritduchemin.org,  
 tel. +33 (0)5 59372468. 

•  Overnachten en lekker eten in de Auberge  
 Logibar, vlakbij de hangbrug Holzarte.  

 Speciaal ingericht voor wandelaars. 
 www.auberge.logibar.free.fr,  
 tel. +33 (0)5 59286114.

 te zien & te doen
• Het espadrille-atelier. Al 150 jaar worden  
 in Mauléon espadrilles gemaakt en  
 verkocht. Een rondleiding in dit atelier is  
 zeer de moeite waard. 
 Zone Artisanale, 64130 Mauléon,  
 www.espadrilles-mauleon.fr,  
 tel. +33 (0)5 59282848.

• Bezoek de indrukwekkende ondergrondse  
 grot Salle de la Verna van Sainte Engrace.  
 Met een zaal van 190 meter hoog één van  
 de grootste van Europa! Bereikbaar vanaf  
 Mauléon en Tardets. 
 Reserveren is noodzakelijk, via  
 www.laverna.fr of via de Office de  
 Tourisme van Tardets (tel. +33 (0)5  
 59285128) en Mauléon (tel. +33 (0)5  
 59280237). Van april tot half november.

•  U kunt op veel boerderijen terecht voor  
 rondleidingen en het proeven of kopen van  
 streekproducten als fromage de brébis.
 Meer informatie bij het Office de Tourisme  
 van Mauléon en Tardets.

•  Het charmante stadje St.Jean Pied de  
 Port is een aanrader. Het wordt volledig  
 omgeven door bergen en doorsneden door  
 de rivier de Nive. Het is het laatste   
 pelgrimsstadje in Frankrijk voordat bede- 
 vaartgangers hun tocht naar het Spaanse  
 Santiago de Compostella vervolgen. Een  
 stad met een dikke vestingmuur en   
 middeleeuwse huizen, geplaveide, nauwe  
 straatjes met gezellige winkeltjes. 

•	1	kip	in	stukken
•	2	eetlepels	bloem	(30	ml) 
•	2	eetlepels	olijfolie	(30	ml) 
•	1	grote	gesnipperde	ui 
•	3	gehakte	teentjes	knoflook 
•	2	groene	paprika’s,	in	reepjes	gesneden 
•	2	rode	paprika’s,	in	reepjes	gesneden 
•	5	grote	ontvelde,	rijpe	tomaten,	in	blokjes	gesneden 
•	1	takje	rozemarijn 
•	zout,	peper	en	chilipoeder	(piment) 

Wentel de kip door de bloem. verhit de olie in een 
ruime braadpan en braad de kip goudbruin.  
Haal de kip uit de pan en leg deze apart.  
Bak in dezelfde pan de ui, knoflook, paprika, 
tomaten en rozemarijn. Breng alles al roerende aan 
de kook. leg de stukken kip bovenop de 
tomatensaus en laat het geheel nog 35 minuten op 
een zacht vuurtje sudderen. 

Traditioneel Baskisch recept
Poulet Basquaise avec Piperade (kip in kruidige tomatensaus) 


