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FRANKIJK  CAMARGUE/ARLES

DDe Camargue is een merkwaardig stukje Frankrijk. Het 
ligt in de Provence, tussen de monding van de Rhône en 
een zijtak, de Petit Rhône. Een rivierdelta dus, zo plat als 
Nederland en, net als ons land, grotendeels gevormd door 
menselijke activiteit. Waarom moet je erheen? Juist, van-
wege die paarden natuurlijk, en de stieren en vogels. 
Gids Daniël wijst ze allemaal aan: de fl amingo’s, de een-
den, de lepelaars. En hij vertelt wat het verschil is tussen 
een taureau en een toro. 

Vincents voetstappen 

De poort naar dit natuurgebied is de charmante en eeu-
wenoude stad Arles. Anderhalf  jaar slechts woonde de 
straatarme Vincent van Gogh er op een kamertje, maar 
hij liet een onuitwisbare indruk achter. Tenminste, na zijn 
dood, toen hij geleidelijk aan wereldberoemd werd. Zo 
schilderde Van Gogh het door gaslicht verlichte terras van 
een café op Place du Forum bij avond, met knalblauwe 
lucht en dikke sterren. Het café is er nog. Het heet nu Café 
la Nuit en Café van Gogh en is voor de herkenbaarheid 
knalgeel geschilderd, zodat liefhebbers van Van Gogh hun 
te dure koffi e kunnen drinken in een passend decor. 
Er is een wandeltocht uitgezet langs alle nog bestaande 
plekken die Van Gogh schilderde. Gelukkig is alleen het 
café verminkt om meer op het schilderij te lijken. 
Een tweede wandeltocht, eveneens gemarkeerd met spe-
ciale tegels in de straten, leidt bezoekers langs de histo-
rische hoogtepunten van de stad. Dat zijn er veel, want 
Arles werd rond 600 jaar voor onze jaartelling gesticht 
door Griekse kolonisten. Later namen de Romeinen de 
stad aan de monding van de Rhône over om alle handel 
naar het binnenland te kunnen controleren. Keizers, 
 koningen, bisschoppen, revolutionairen, allemaal lieten
ze hun sporen in de stad na. 

Tastbaar verleden

Keizer Constantijn had er een paleis en bouwde erachter, 
aan de Rhône, een groot badhuis. Van dat badhuis is be-
hoorlijk wat overgebleven. Van het paleis bestaan nog fun-
damenten en wat stukken muur die zijn opgegaan in een 
later gebouw waarin nu een hotel is gevestigd. 
Als je het stadhuis, het Hôtel de Ville op Place de la Répu-
blique, binnenloopt, tref  je een nog indrukwekkender 

‘Schrijf dit maar: als je van paarden, stieren, vogels en 

natuur houdt, dan moet je naar de Camargue komen. En zo niet, dan kun je beter 

wegblijven.’ Daniel richt zijn verweerde kop weer op de zandweg en rijdt verder door het 

natuurgebied. Hij heeft gelijk. Maar wij zijn hier ook voor Arles, waar Vincent van Gogh en 

Romeinse keizers hun sporen achterlieten. 

TEKST EN FOTO’S   PAUL ROBERT

symbiose van Romeinse en latere ar-
chitectuur aan. De centrale hal van het 
17e-eeuwse stadhuis is een staaltje van 
nog altijd overdonderende bouwkunst. 
Het bijna vlakke gewelf  bestaat uit 
stuk voor stuk op maat gehakte stenen 
die zonder mortel tegen elkaar druk-
ken. Onder het complex liggen de ge-
welven van een reusachtig Romeins 
bouwwerk van bijna 100 meter lang.
Naast het stadhuis ligt zo’n voor 
Frankrijk typerende Romaanse kerk, 
de kathedraal Saint-Trophime uit de 
12e eeuw, met een rijk bewerkt voor-
portaal waarop het leven van Jezus en 
de dag des oordeels zijn uitgebeeld. 
Kijk vooral rechts boven de deur, waar 
de drie koningen op bezoek komen bij 
Maria die in bad ligt. Je kunt alleen 
maar gissen hoe men hier in de 12e 
eeuw naar keek. 

Het café van 
Van Gogh is 
nu knalgeel
geschilderd
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De geschiedenis is overal in Arles tast-
baar. Het Romeinse theater en de are-
na in het hart van de stad zijn nog 
steeds in gebruik. In de arena kunnen 
duizenden bezoekers genieten van 
voorstellingen met gladiatoren en van 
het lokale stierenspektakel, de Course 
Camarguaise. Het centrum van de stad 
wordt doorsneden door heerlijke slen-
terstraatjes met winkels, bars en res-
taurants. Op zaterdagochtend is er een 
reusachtige markt op de Boulevard des 
Lices. Je vindt er niet alleen Proven-
çaalse specialiteiten, maar ook Itali-
aanse, Spaanse, Portugese en Noord-
Afrikaanse. De kleurrijke mensen uit 
alle windstreken maken een bezoek 
aan de markt extra leuk. Ga vroeg, 
want de markt is ’s middags na twaal-
ven spoorloos verdwenen. 

Prehistorische paarden 

Vanuit Arles is het net 40 kilometer rijden naar Saintes-
Maries-de-la-Mer, de belangrijkste plaats in het natuur-
gebied Camargue, vernoemd naar twee heilige Maria’s. 
Twee keer per jaar trekken zigeuners uit heel Europa 
naar het dorp voor een festival en een processie. De hoofd-
straat is een aaneenschakeling van souvenirwinkels en 
sandwichbars, gevuld met bezwete en roodverbrande toe-
risten. Gelukkig komen de meeste badgasten het dorp zel-
den uit, behalve misschien om met de Tiki III, een na-
maakraderboot, een tochtje te maken op de Petit Rhône. 
Daar laat zich steevast op de oever even een echte cowboy 
zien met zijn stieren en paarden. In het noorden van de 
Camargue zijn grote stukken land ingedijkt en wordt in 
het zoete water rijst geteeld. Eenderde van de rijst die in 
Frankrijk wordt gegeten, komt hier vandaan. Meer naar 

het zuiden wordt het water geleidelijk zouter. Daar zitten 
de moerassen vol fl amingo’s. Het landschap is vlak, deels 
moeras, deels ondiep water, deels vaste grond. Weelderig 
begroeid is het niet. Als het om de fl ora gaat, zijn Neder-
landse natuurgebieden als de Biesbosch en de Oostvaar-
dersplassen mooier. Maar in de Camargue zijn de wilde 
paarden en stieren niet uitgezet. Het zijn unieke rassen en 
ze leven er al sinds prehistorische tijden. De paarden in de 
Camargue worden bruin geboren, maar beginnen na een 
paar jaar van kleur te veranderen en worden dan wit. 

Unieke stieren

Even uniek zijn de taureaux, beslist niet te verwarren met 
de toros, de stieren uit buurland Spanje, die overigens ook 
in de Camargue worden gefokt. Het Franse rund met de 
chique spelling is een stuk kleiner en zou verwant zijn aan 
de Afrikaanse buffel. Het slanke dier heeft spitse, rechtop-
staande hoorns. De belangrijkste kwaliteit voor de fokkers 
is agressie, want hoe kwaaier zo’n stier is, hoe beter voor 
de Course Camarguaise. De Course is een offi cieel onder 
het Franse ministerie van sport vallende bezigheid met 
een competitie, prijzen en een spectaculaire seizoensaf-
sluiting in de arena van Arles. Maar het is ook een uit de 
hand gelopen spelletje stiertje pesten van opgeschoten 
boerenjongens. Een fl ink agressieve stier uit de Camargue 
krijgt lintjes, cocardes, om de hoorns gebonden en wordt 
de arena in gestuurd waar stoere jongens en mannen, zo-
geheten raseteurs, proberen zo’n lintje van de stierenkop 
te trekken. De stier is daar niet van gediend en zal alles 
proberen om die mannen op zijn levensgevaarlijke hoorns 
te prikken. Als alle lintjes zijn veroverd, houdt het spel op. 
Als een stier na een kwartier nog lintjes over heeft, dan 
heeft hij gewonnen en verlaat onder luid applaus van het 
publiek de arena. De eigenaren van de stieren verdienen 
goed. Een topstier kan wel €8000 per wedstrijd opleveren. 
De Course Camarguaise is niet erg bekend en wordt door 
menigeen verward met het bloederige Spaanse stieren-
vechten waar je je met goed fatsoen niet kunt vertonen.

Vogelparadijs

Misschien zijn de vogels en dan met name de fl amingo’s 
wel de grootste trekpleister van de Camargue. Er zitten er 
bijna 20.000 in de plassen en moerassen. Als je ze in de 
vrije natuur tegenkomt zijn het schuwe dieren. Er kun  -

De reusachtige  
markt is na 

12 uur spoorloos
verdwenen

DOEN!DOEN!DOEN!DOEN!
PAARDRIJDEN

Een rit met een terreinwagen is de snelste manier om het natuur-
gebied te bekijken. Maar veel leuker is het om de Camargue te ver-
kennen tijdens een rit op zo’n wit paard uit de streek. In de buurt van 
Saintes-Maries zijn talloze resorts met eigen stallen zodat gasten, al 
dan niet begeleid, tochtjes kunnen maken. Ook geschikt voor wie 
nog nooit op een paard heeft gezeten. Het is de zadelpijn beslist 
waard.

    ‘Ga op woensdag-
middag naar de trainingsarena aan de 
Route de Grimeaux, net buiten Arles, 
om jongetjes vanaf een jaar of 12 
te zien trainen voor de Course 
Camarguaise. De jonge stieren in de 
arena hebben metalen bolletjes op 
hun hoorns om te voorkomen dat de 
pupillen zich ernstig bezeren.’

 Guy Gardian (60) 

CONSUMENTENBOND REISGIDS
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LINKS 

De kruisgang 

van de 12e  -

eeuwse Saint-

Trophime in 

Arles

RECHTS 

Dollen met de 

stieren tijdens 

de Cours 

Camarguaise

LINKSBOVEN 

Terras in 

Saintes-Maries 

de la Mer

BOVEN   

Kleurrijk is de 

grote zaterdag-

markt op de 

Boulevard des 

Lices, zowel wat 

producten als 

bezoekers 

betreft 
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nen er honderden in het water aan de 
rand van een meer staan, maar zodra 
je voorzichtig in hun richting loopt, 
 keren ze zich massaal af  en wandelen 
even voorzichtig, stap voor stap van je 
weg. Tegen de tijd dat je de rand van 
het water bereikt, staan ze midden in 
het meer. Anders is dat in het vogel-
park dat een paar kilometer buiten 
Saintes-Maries is aangelegd. In het 
park zitten een paar soorten vogels 
(uilen en gieren) in volières, maar de 
fl amingo’s, reigers, ibissen en sternen 
kunnen vrijuit in en uit vliegen. Om-
dat ze hier dagelijks goed gevoerd wor-
den, hebben de dieren hun schuwheid 
laten varen zodat ze uitstekend bena-
derbaar zijn. Je kunt ze recht in de 
ogen kijken en krijgt uitstekend zicht 
op hun rood-zwarte tekening als ze 
wegvliegen.

Heel goed eten 

Frankrijk heeft veel uitstekende res-
taurants, maar nog veel meer middel-

matige, vooral in toeristenplaatsen. In  Saintes-Maries-de-
la-Mer zijn de restaurants onderling uitwisselbaar. Ze 
hebben vrijwel identieke, saaie menu’s en concurreren 
eerder op prijs dan op kwaliteit. Uitgesproken slecht is het 
niet vaak. Maar voor wie in de vakantie een keer heel 
goed wil eten, hier een topper en een tip in Arles.
L’Atelier de Jean-Luc Rabenel (1) is een topper. Een res-
taurant dat de naam van de chef  durft te dragen moet wel 
goed zijn. Rabenel heeft twee restaurants naast elkaar aan 
de Rue des Carmes. Zijn ‘Atelier’ is het toprestaurant. Er-
naast zit de brasserie waar het ook fi jn dineren is. Reken 
op €60 tot €100 per persoon, exclusief  wijn. 
En als de eindeloze salades en stokbroodjes wat veel wor-
den voor de lunch, ga dan naar hotel Le Calendal aan de 
Rue Porte de Laure bij de arena voor een lunch in de tuin 
met zeer betaalbare biologische meergranenbolletjes, 
kaas, zalm en een glaasje wit.

Een restaurant 
met de naam van 
de chef moet wel 

goed zijn 

CULTUURCULTUURCULTUURCULTUUR
MARSEILLE 2013

Dit jaar zijn Marseille en de hele Provence Culturele Hoofdstad van 
Europa. Overal in de regio, ook in Arles, worden culturele evenemen-
ten georganiseerd. Kijk voor meer informatie en alle programma’s 
op www.mp2013.fr.

BOVEN 

Rust in een 

intiem trap-

straatje in Arles

RECHTS  

De sterren van 

de Camargue: 

de fl amingo’s 
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TOPSELECTIE OVERNACHTEN

REIZEN & PRIJZEN

BESTE REISTIJD Voor- en naseizoen 

zijn de beste perioden voor een 

bezoek aan de Camargue en Arles, 

omdat je dan minder last hebt van 

muggen. De zomermaanden zijn 

heet en druk.

VLIEGEN KLM vliegt van Amsterdam 

met de CityHopper naar Marseille 

(vanaf €151 retour). Ryanair vliegt 

vanaf Eindhoven naar Marseille 

(vanaf €50 retour) en Transavia 

vanaf Rotterdam op Montpellier, dat 

net iets dichter bij de Camargue ligt 

(vanaf €104 retour). De prijzen zijn 

inclusief bagage. Peildatum 22 mei. 

AUTOHUUR Een auto in de economy 

klasse kost in september voor een 

week vanaf €155. Brokers zoals 

 holidaycars.com, sunnycars.com 

en cardelmar.nl hebben de beste 

prijzen, inclusief afgekocht eigen 

risico. Let op: bij het ophalen van de 

auto zal menig verhuurder proberen 

je alsnog een extra verzekering aan 

te smeren, hoewel die niet nodig is.

AUTO Utrecht-Arles is 1150 km. 

Reken op ongeveer €50 enkele reis 

aan tol om Frankrijk te doorkruisen.

ENTREES EN EXCURSIES Twee uur 

paardrijden in de Camargue €40, 

boottochtje op de Petit Rhône €12, 

Parc Ornithologique de Pont de 

Gau (vogelpark) €7,50, rondrit van 

twee uur in een Landrover €40 p.p., 

In en om de Camargue liggen veel 

campings, maar ook vakantie-

parken. Vooral in Arles zijn leuke, 

zeer betaalbare logeeradressen. 

Kies voor de vermelde telefoon-

nummers 00 33 04 90. De prijzen 

zijn voor een tweepersoonskamer 

exclusief ontbijt in september. 

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

AUBERGE LA CAVALIÈRE DU PONT 

DE BANNES 

Net buiten het dorp biedt La 

Cavalière (vier sterren) een topres-

taurant, maar ook prachtige kamers 

onder andere in traditionele huisjes 

(cabannes). Er zijn meerdere zwem-

baden, een kleine spa en een eigen 

paardenstal.

97 88 88, www.aubergecavaliere.

com, €160.

ARLES

1. D’ARLATAN

Dit historische adres (drie sterren) is 

gevestigd op de grondvesten van het 

paleis van keizer Constantijn. Met 

een mooie lobby en tuin.

93 56 66, www.hotel-arlatan.fr, €85.

entree Bad van Constantijn in 

Arles €7.

REISAANBOD Grote reisorganisa-

ties zoals Oad, Arke en Holland 

International bieden autoreizen naar 

de Camargue aan met verblijf in 

grote vakantieparken in de omge-

ving. Ook aanbieders als Pierre & 

Vacances hebben accommodaties in 

de Provence.

REISINFORMATIE De meeste reis-

gidsen combineren de Provence met 

de Côte d’Azur en besteden dan ook 

meer aandacht aan Nice en Cannes 

dan aan de Camargue. De gids 100% 

Provence & Côte d’Azur van Mo 

Media (2010, 398 pag., €24,95) 

heeft een wegenkaart en een cd-rom 

met navigatiesoftware. De informatie 

is soms nogal trendy en oppervlak -

kig (vooral bij ‘winkelen’ en ‘leuk om 

te doen’). Capitool Reisgidsen heeft 

als vanouds een prachtig geïllus-

treerde gids voor de Provence & 

Côte d’Azur (2013, 270 pag. €24,99). 

Ter plaatse is een groot aanbod van 

gespecialiseerde gidsen. Veel infor-

matie is online te vinden. Een goed 

begin is provence.startpagina.nl.

ETEN & DRINKEN Gemiddelde 

prijzen in €. 

Koffi  e 1,80, voorgerecht 7,50, 

salade 11, hoofdgerecht 18, karaf 

wijn ½ liter 7. 

2. LE CALENDAL

Comfortabel hotel in hartje stad met 

een heerlijke tuin en prima lunchres-

taurant. Alle producten, ook voor het 

ontbijt, zijn biologisch.

96 11 89, www.lecalendal.com, €120.

3. DE L’AMPHITHEATRE

Dit hotel heeft slechts twee sterren. 

Ons werd verteld dat meer hotels in 

Arles dat doen om hun prijzen laag 

te kunnen houden. Interessante 

logica, maar hier krijg je inderdaad 

waar voor je geld. Een heerlijk hotel.

96 10 30, www.hotelamphitheatre.fr, 

€67 - €97.

MALLEMORT

VILLAGE CLUB PONT ROYAL EN 

PROVENCE

Vooral voor golfl iefhebbers onweer-

staanbaar resort in een nagebouwd 

Frans dorp, 50 km buiten Arles. De 

parkeergarage ligt onder de authen-

tiek aandoende panden met appar-

tementen. Kijk op de website voor de 

sterk uiteenlopende kamers/appar-

tementen en weektarieven. 

www.pierreetvacances.com, in 

september al vanaf €400 per week.

FRANKRIJK  CAMARGUE/ARLES
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