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Drie dagen Hérault

waarvan twee dagen GR 60

Je bent op vakantie in het Héraultdepartement en je wilt toch even gaan trekken. Dan neem je je

IGN-France kaarten ter hand en je stippelt een traject uit. De dagetappes mochten niet te lang zijn

en we wilden niet wild kamperen. ‘s Avonds wilden we ook nog graag een stapje in de wereld zetten

en genieten van de plaatselijke horeca. (De luxestapper wil ook wel wat.) Toch moest het stappen

zelf de nodige uitdaging hebben: paden, berg op, berg af, ruigte, verlatenheid…

Achteraf bekeken voldeed deze tocht aan onze vereisten.

Verslag van Troef, 13 augustus 2008.

Dag 1 Gorniès (L’Escoutet) – Gagnes +/- 15 km

Vanuit de Gorges de La Vis zoeken we ons een weg omhoog naar de Montagne de la Seranne. Boven vinden we de
weg die we (volgens de kaart) willen volgen. Deze weg blijkt geasfalteerd en gedurende een aantal km komen we
dus snel vooruit maar dit was niet waarvoor we kwamen. Gelukkig kunnen we daarna linksaf en verder omhoog over
een onverharde weg door het bos. Deze leidt ons verder over het plateau. Van hier uit hebben we enkele fraaie
panorama’s over de vallei van de Hérault en het stadje Gagnes. In de stad zelf maken we een rondwandeling maar
er blijkt weinig te beleven en we zoeken dan maar snel de camping (le Tivoli) op een eindje verder. Een
verfrissende duik in de Hérault sluit het sportieve gedeelte van de dag af. ‘s Avonds keren we terug naar de stad om
een hapje te eten. Het wordt Chinees. De stad lijkt wel dood tot we muziek horen. Daar trekken we dus op af. In
een café treden Vlaams buskers op. Het wordt een fijne afsluiter van de dag.

Dag 2 Gagnes – Pont de St.-Etienne d’Issensac (Brissac) +/-19 km

We staan niet voor dag en dauw op maar toch ook niet te laat. Nogmaals een duik in de Hérault om de vorige avond
er af te spoelen. Toilet, ontbijt en we kunnen weer op pad. We volgen een tijdje de Hérault langs de grote weg tot
Laroque. Het is de moeite waard om even door dit middeleeuwse stadje te sruinen. Algauw zoeken we de GR 60 op
die boven het stadje voorbij loopt. Die brengt on naar het beboste plateau. Vanaf het pad heb je weer enkele mooie
uitzichten over de vallei van de Hérault. Na een ruige afdaling komen we voorbij de Grotte des Dmoiselles. Nog
verder beneden wenkt het dorp St.-Bauzille-de-Putois. Het moet lukken maar de Gr 60 komt voorbij een caféterras.
We laten ons één pintjes goed smaken en blijven een tijdje zitten. Na St.-Bauzille stijgt de GR 60 – een grindweg
hier – weer naar het plateau en weer door de bossen. Bij een steengroeve zetten we de afdaling in naar de vallei.
Een deel van het pad gaat door een droge beekbedding. Terug bij de Hérault haasten we ons naar de camping. De
dorst heeft toegeslagen en ons water is warm. We laten de GR 60 tot ‘s anderendaags en lopen naar de brug. Hier
blijven we nog kijken naar de jeugd die het niet kan laten om van de brug meters diep in de Hérault te springen.
Het is verboden en er gebeuren nog al wat ongelukken maar niemand die er om maalt. Op de camping (le Val
d’Hérault) zetten we het tentje op, nemen een duik in de rivier (niet van de brug), een douche en trekken dan naar
de bar met eenvoudig restaurant.

Dag 3 Pont de St.Etienne d’Issensac – St.Martin-de-Londres +/ 11 km

Na het traditionele morgenritueel (met weer een duik in de Hérault) keren we voor ongeveer 1 km op onze stappen
van vorige dag terug en zoeken de GR 60 opnieuw op. Een stijgende weg uit ruw grind voert ons gedurend een paar
kilometer omhoog. (Door de niet al te sterke stijging, flauwe bochten en de zorg die aan het metselwerk besteed is
om de weg te ondersteunen zou je kunnen denken dat men hier een spoorweg wou aanleggen.) Plots eindigt deze
weg tegen een rotsmuur, ongeveer 2 m hoog maar gemakkelijk te overwinnen. De GR 60 wordt nu een pad dat
verder stijgt tussen de bossen naar het plateau boven de Hérault en zijn bijrivier de Lamalou. En dan daalt het pad
naar het Ravin des Arcs, een kloof met grillige rotsformaties en bogen, door de Lamalou uitgesleten. Bijzonder
indrukwekkend en misschien wel het hoogtepunt van deze tocht. Het pad steekt hier de rivier over en wij dus ook.
Gelukkig staat de Lamalou droog in dit seizoen. Anders lijkt mij deze oversteek niet te doen gezien de grilligheid
van de bedding. Indien de oversteek niet mogelijk is, is er een variante van de GR 60 voorzien hoog boven de
rechteroever. Wij kunnen dus langs de linkeroever en hier wordt het klauteren over rotsblokken en zich hier en daar
ergens doorwringen. Opletten is hier geboden maar gevaarlijk wordt het niet. Na het klauterwerk gaat het pad
verder door het bos om tenslotte af te dalen naar de bezoekersparking van het ravijn. Vanaf hier loopt de GR 60
parallel met de D986 naar St.-Martin-de-Londres.

Conclusie
Mooie tocht, veel afwisseling. Door de beperkte afstand per dag zeker niet te zwaar. Je passeert

regelmatig door de bewoonde wereld. Dit is voor sommigen misschien een afknapper maar voor ons

een welgekomen afwisseling. Buiten de dorpen en stadjes kwamen we echt niemand tegen,

verlatenheid troef.

Het voldeed aan onze verwachtingen.

Beschrijving
Het departement Hérault (genoemd naar de
rivier) is een deel van de regio Languedoc en
heeft als hoofdstad Montpellier. Het ligt in het
zuiden van Frankrijk. 
Deze tocht gaat vooral over de paden boven en
langs de valleien van de rivieren de Vis, de
Herault en de Lamalou.

Geschatte totale afstand
+/- 45 km

Kaarten
IGN France 2742 ET en 2642 ET

GPS coordinaten vertrekpunt
43.889604237820635 (lat), 3.6246299743652343
(lng)

Deelnemers
Bram, Troef

Reisdatum 
van 30 juli tot 01 augustus 2008

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Bivakkeren is in Frankrijk verboden maar op de beschuttende oevers van de Hérault gebeurt het constant, zelfs met
kampvuren en muziekinstallaties, zeker tijdens het weekend. Dit vooral door de lokalen en de politie lijkt het te gedogen.

De GR 60 gaat van Nasbinals (Lozère) naar St.-Mathieu-de-Tréviers (Hérault) en voor een belangrijk stuk door het Parc
National des Cévennes.

We stappen veel door het bos. Dat mag hier niet verstaan worden als bossen met eiken en beuken. Het is eerder uitgegroeid
kreupelhout en struiken en wat men soms ook wel eens garrigue noemt.

Bevoorrading in alle dorpen en stadjes. Op de laatste camping is er een winkeltje.

Het wordt hier warm tijdens de zomer. Drank genoeg meepakken.

De Hérault is zeker niet zo bekend als de Gard, Tarn of Verdon maar zeker de moeite waard om verkend te worden. Langs en
op de rivier kan het echter druk zijn: kano, kajak, zwemmers, dagjesmensen (lokalen vooral – neem ik aan, zoeken hier
eerder verkoeling dan naar de kust te gaan).

Reacties

B M op 14 augustus 2008 om 0:17

Zalig, ik heb met mijn ouders 5 of zelfs 6 keer gekampeerd in deze streek, met name op de camping
tussen St Bauzille en Le Tivoli (denk ik), naast de rivier, aan je linkerkant als je vanuit St Bauzille
zuidwaarts gaat. Toen was die camping echt de max, wat er nu van geworden is weet ik niet.

In ieder geval een heel leuke streek, vaak goed weer (wel warm), genoeg heuvels en bergjes om te
wandelen, kanoën kan op de rivier (ook zeer plezant.

De Pic St Loup is zo’n top die je kan doen ten zuiden van Ganges, en dan heb je zicht op Montpollier
en de middellandse zee.

Aanrader!

ps: je mag toch bivakkeren in Frankrijk? Op een uur van de weg ofzoiets, maar het mag wel.

B M op 14 augustus 2008 om 0:22

http://www.domaine-anglas.com/domaine-anglas/camping-anglas-garrigue.htm

Dit is die camping. Het ziet er wel druk uit…

Lukkefluk op 14 augustus 2008 om 22:10

Een van de trekplijsters die je eigenlijk niet mag overslagen wanneer je daar in de buurt bent is la
grotte de clamouse met daar vlakbij het middeleeuws dorpje saint guilhem le desert (tijdens het
seizoen wel nogal druk). 
iets stroomafwaarts tov de grot kan je nog de pont de diable zien…
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