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LANGUEDOC -
MONTPELLIER
Het Zuid-FranseMontpellier is niet bij iedereen
even goed bekend, maar dat is geheel onte-
recht: het bruist in Montpellier! Er is genoeg te
doen, voor een bezoek van een dagmaar ook
voor een langere stedentrip. De stad telt ruim
260.000 inwoners en is onderdeel van de regio
Languedoc-Roussilon. Het levendige karakter
heeft de stad te danken aan het groot aantal
studenten dat er woont, ruim eenvijfde van de
inwoners is student. De helft is overigens onder
de vijfendertig jaar.

Wie richtinghet zuidenvanFrankrijk trekt, gaat veelal
voor het lekkereweerendemooie stranden.Maarde
Zuid-Franse kuststreekheeft veelmeer tebieden.
SanneWoltersontdektedatdewatminderbekende
stedenMontpellier enMarseille ergdemoeitewaard
zijn, net zoalsde immense zoutvelden indebuurt.

Zon,zeeenzout!
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Montpellier ligt op ongeveer tien kilometer van
deMiddellandse Zee en de stranden in de
buurt zijn goed te bereiken per openbaar ver-
voer. Maar een bezoekje aan de stranden wordt
geheel onbe-langrijk als je het gezellige cen-
trum ontdekt. Er mogen geen auto's in de kern
van de stad komen wat wandelen erg aantrek-
kelijk maakt. Vooral het historische centrummet
zijn smalle middeleeuw-se straatjes zijn fijn. Al
dwalend door de stad kom je tal van leuke
pleintjes en terrasjes tegen waar inwoners
tegen het eind van demiddag neerstrijken
voor een glas koele rosé.

Maar Montpellier heeft ook genoeg beziens-
waardigheden. Zoals het aquaduct Les Ar-
ceaux, een bouwwerk in Romeinse stijl maar
daterend uit 1772. Indrukwekkender is het na-
bijgelegen Prome-nade du Peyrou. Door de
hoge ligging heb je vanuit het park eenmooi
uitzicht over het achterland. Temidden van het
plein staat een standbeeld van Zonnekoning
Lodewijk de Veertiende. Recht voor het stand-
beeld, nog voor de entree van het park, staat
een vijftienmeter hoge triomfboog uit 1691.
Achter de boog bevindt zich de toegangsweg
tot demiddeleeuwse binnenstad.

Via een imposante avenuemet leuke boetiek-
jes, loopmet een paar minuten richting Place
de la Comedie, het kloppende hart van de
stad. Hier vind je het operagebouw, hotels en
restaurants met drukke terrassen. Als je door-
loopt kom je bij Esplanade Charles-de-Gaulle,
een park met een prachtige bomenlaan waar
de Fransen heerlijk flaneren op zondagmiddag.
Vlakbij dit park vind jeMuseé Fabre. Dit mu-
seumwordt gezien als één van demooiste
musea van de schone kunsten in Europa. Je
kunt hier vele meesterwerken van beroemde
schilders als Monet, Manet en Renoir be-won-
deren.

Verderop in de stad staat de indrukwekkende
oude Saint-Pierre kathedraal. Grenzend aan de
kerk zit de oudemedische faculteit, de oudste
faculteit van de westerse wereld. Het gebouw
stamt uit de 13e eeuw. In de buurt vind je ook
een prachtige oude botanische tuin. Maar
Montpellier is de afgelopen jaren vooral gemo-
derniseerd. Zo werd in de jaren '70 demoderne
wijk Antigone ge-bouwd naar ontwerp van ar-
chitect Ricardo Bofill en in 1998 het winkelge-
beidOdysseum.Montpel-lier is er dus zowel
voor de liefhebbers van kunst, cultuur en histo-
rie. Maar ook voor de liefhebbers vanmoderne
invloeden, zo is er ook een hippe foodmarket
te vinden.

Een half uurtje rijden vanMontpellier richting
de kust vind je het middeleeuwse dorpje
Aigues-Mortes. De originele muren staan nog
overeind net als de toegangspoorten. Het is
alsof je door een openluchtmuseum loopt.Aan
de rand van het dorp liggen de gigantische
zoutvelden Salin d'Aigues-Mortes. Ze hebben
een totaal oppervlak van 8.000 hectare en zijn
bijna even groot als de stad Parijs.

Hier wordt jaarlijks 250.000 kilo zout gewon-
nen vanuit deMiddellandse Zee. Bedrijven als
La Baleine (te herkennen aan de donkerblauwe
po,en) halen er hun zout.

Ook typerend voor deze zout-velden is het
roze fleur de sel dat in po,enmet kurkendop
wordt verkocht.

Het is erg leuk ommeer te leren over de
zoutvelden en het winnen van zout. Een
rondleidingmet gids per toeristentrein of
mountainbike is dan ook een echte aanrader.
Maar naast de interessante zoutwerkzaam-
heden is er nveel meer te zien bij Salin
d’Aigues-Mortes. Je vindt er ook prachtige
flora en fauna. Er huist zelfs een kolonie
flamingo's op de velden en 200 andere
vogelsoorten.

ZOUT IN
AIGUES
MORTES
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COTED'AZUR -MARSEILLE
Wie aan de Côte d'Azur denkt, denkt aan een azuurblauwe zee, een hel-
blauwe lucht, witte zeil-schepen, palmbomen enmooie stranden. En aan
de populaire steden Cannes, Nice en Saint Tro-pez. Bijna niemand denkt
daarbij aanMarseille. Hoewel de stad samenmet de voorsteden ruim 1,4
miljoen inwoners heeft en daarmee de tweede stad van Frankrijk, is de
hoofdstad van de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur gematigd populair
onder toeristen.

Decennialang hadMarseille een slecht imago door de vele criminaliteit
in de arme wijken. Dit speelt zich voornamelijk af in de noordelijke distric-
ten van de stad waar torenhoge sociale woon-blokken staan. Maar daar
heeft de gemiddelde toerist gelukkig ook weinig te zoeken.Wel in het
centrummet de prachtige oude haven, de gezellige wijk Panier, de
prachtige op een berg gelegen kathedraal Notre Dame de la Garde en
de stranden in de buurt. Deze bezienswaardighedenma-kenMarseille
tot een citytrip-waardige stad.

Het kloppende hart van de stad vind je bij de Vieux Port (de oude haven).
Marseille is een echte havenstad en dat merk je direct als je langs de
kades loopt. Op deQuai des Belges vind je iedere ochtend de kraam-
pjes van 'viswijven' die diverse verse vis verkopen. De vishandel is dan
ook nog steeds erg belangrijk voor economie vanMarseille. Daarnaast is
de industriële en commerciële haven ook van groot belang. De havens
vanMarseille leveren in totaal ongeveer 45.000 banen op en een econo-
mische bijdrage aan de regio van ongeveer vier miljard euro per jaar.

Vanwege de levendige vismarkt vind je langs de haven tal van visrestau-
rants waar ze de enige echte bouillabaisse serveren, de bekende vissoep
uit Marseille. Maar het is niet alleen vis wat de klok slaat in deze haven-
stad. Er is meer te zien rondom te haven, zoals het Hôtel de Ville, het ou-
de stadhuis. Achter het stadhuis begint de wijk Panier, die gelegen is op
een heuvel. Een ontzet-tend gezellige kunstenaarswijk met tal van leuke
cafés, restaurantjes en winkels. Aantal beziens-waardigheden zijn Vieille
Charité - een voormalig armenhuis, Place de Lenche - het oudste plein
van de stad en het 17e-eeuws Palais de Justice.

Maar Marseille is meer, veel meer. Marseille is de stad vanOlympicMar-
seille en het gigantische Stade Vélodrome. En het is de stad van architect
Le Corbusier, je vindt er een zijn beroemdste bouwwerken: Unité d'Habi-
tation. Naast al dat stadsgeweld is Marseille ook een stad waar je heer-lijk
kunt relaxen en wel aan het strand. Onder de stad vind je een kustboule-
vardmet het ene strand na het andere. Op de eerste paar stranden ligt
geen zandmaar kleine kiezelstenen. Voor wie liever zand onder de voe-
ten heeft, kan het beste naar het populaire Plage de la Point Rouge
gaan. Het vervoer naar de kust heeft Marseille uitstekend geregeld: vanaf
metrostation Rond Point du Prado vertrekt in de zomermaanden om de
vijf minuten wel een bus.

Jezelf vervoeren kun je inMarseille sowieso het bestemet het openbaar
vervoer doen, veel stuk-ken zijn niet aan te lopen. Koop een driedagen-
kaart voor een tientje en je kunt onbezorgd van A naar Bmet demetro,
de bus of de tram. Een boottochtje met de ferry zit daar helaas niet bij
inbe-grepen, maar dat is zeker het kopen van een extra ticket waard. Je
kunt met de ferry namelijk naar de nabijgelegen eilandjes varen of naar
het prachtige klifachtige gebied Les Goudesmet kaap Cap Croisette
vindt. Voor wie dan nog tijd over heeft: bezoek dan ookmet nieuwemu-
seumMucem. Het gebouw naar ontwerp van architect Rudy Ricciotti is
overigens al een attractie op zich.


