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Herfst in de 
Vogezen

Een 10 voor natuur
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Openingspagina’s: 
grandioos uitzicht vanaf 
Château de Pierre-
Percée. Linkerpagina: de 
Altschlossfelsen liggen 
grotendeels op Duits 
grondgebied. Hieronder:  
comfortabele gîtes te 
midden van aaibaar 
ogende bizons.>

Op safari
Op safari? In Frankrijk? Ja, dat kan! Op de Ranch 
des Bisons om precies te zijn, aan de westelijke 
rand van het natuurpark van de Noordelijke  
Vogezen. Na een heerlijk nachtje slapen in een  
van de comfortabele gîtes op het terrein, geniet ik 
nietsvermoedend van het prachtige uitzicht vanaf 

mijn veranda op de uitgestrekte graslanden en de 
bossen in de verte, als daar ineens een bizon komt 
aangestapt. En er volgen er meer, véél meer. De 
kalveren volgen hun moeder op de voet. Gebiolo
geerd kijk ik naar de enorme kudde die gedwee 
voorbijtrekt. Vanachter een hek welteverstaan;  
ik weet inmiddels dat bizons best gevaarlijk 
kunnen zijn. Ze mogen er dan wel lief en aaibaar 

“Help! Een slang!” Snel halen we 
onze gids erbij. “Pas de souci! 
Deze kleine ringslang is totaal 
ongevaarlijk voor de mens. 

Maar de kikkers hier in het moeras moeten wel 
een beetje voor hem oppassen”, zegt Loïc 
Duchamp geamuseerd. De slang in kwestie lijkt 
zich totaal niet aan onze aanwezigheid te storen, 
maar geniet bewegingsloos van de felle zonne
stralen die dwars door het dichte bladerdak  
heen schijnen. 
We maken een wandelingetje langs de oevers van 
l’Étang de Hanau, een klein meer in de Réserve  
Naturelle Rochers et Tourbières du Pays de  
Bitche. Een natuurreservaat met rotsen, veen
landschap en moerassen. Sinds de middeleeuwen 
wonen hier al mensen. Zij draineerden de moeras
sen waardoor de modderige étangs zijn ontstaan 
en bouwden er honderden burchten boven op de 
steile rotsen. Overal in het landschap zie je er  
nog de resten van. 
We zien libellen en kikkers en Loïc heeft voordat 
we kwamen nog een visarend gezien vlak boven 
het meer. “Zie je die rotswand daar, in de verte? 
Daar leeft en broedt de slechtvalk. Een deel van 
dit reservaat is gewijd aan de bescherming van 
deze bijzondere roofvogel, die bekendstaat om 
zijn spectaculaire duikvluchten”, vertelt hij met 
enige trots. 
Het natuurreservaat maakt deel uit van een veel 
groter park, het Parc naturel régional des Vosges 
du Nord. Samen met het Pfälzerwald aan Duitse 
zijde hoort het bij de belangrijkste grensover
schrijdende biosfeerreservaten ter wereld. Op de 
arme zandsteengrond groeien bomen zo ver het 
oog reikt. Ook stroompjes en meertjes vind je veel 
in dit regenrijke gebied. We bezoeken een van de 
vele reusachtige rotsen: de Altschlossfelsen. De 
naam verraadt al dat een deel op Duits grond
gebied ligt. Als we om de wel dertig meter hoge 
rots heen wandelen, verbaas ik me over de grillige 
en bizarre formaties in vele soorten rood. Boven
op zou ooit een middeleeuws kasteel hebben  
gestaan, vandaar de naam Altschlossfelsen, ‘rots 
van het oude kasteel’. 

Gebiologeerd kijk ik naar 
de enorme kudde bizons 
die gedwee voorbijtrekt. 

Vanachter een hek 
welteverstaan

Naar de Vogezen ga je vanwege de schitterende 
natuur. Vooral in de herfst is deze bergachtige streek  
in het noordoosten van Frankrijk op z’n allermooist. De 
uitgestrekte bossen, rotsen, kasteelruïnes en blauwe  
meren zijn dan fotogenieker dan ooit. 

Vogezen
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Vogezen

uitzien met hun grote pluizige koppen en donkere 
kraalogen, maar met hun enorme gewicht en 
soms agressieve gedrag is het beter een behoorlijk 
afstandje te bewaren. We rijden mee met Robin 
Chall in zijn tot safarivoertuig omgebouwde leger
truck, die precies hoog genoeg is om eventuele 
boze bizonmannen de baas te zijn. Stapvoets  
rijden we langs de reusachtige, machtig mooie 
oerwezens. Robin en zijn vrouw Gloria begonnen 
hun ranch met 30 geïmporteerde bizons, om ze te 
fokken voor de verkoop van hun vlees en huiden. 
Inmiddels lopen er 180 rond op het enorme  
terrein. Robin vertelt hoe volgens de hiërarchie 
binnen de kudde de bizon met de mooiste hoorns 
het eerst mag drinken en eten. Die met de lelijkste 
hoorns komt het allerlaatst aan de beurt, hoe 
sterk hij ook mag zijn. 
 
Droomkasteel
Overal blijven we stuiten op kasteelruïnes.  
Sommige staan daar gewoon fotogeniek te zijn  
en raken waarschijnlijk in de loop van de tijd nog 
veel erger in verval. Maar er zijn er ook die onder  
handen worden genomen door een groepje  
gepassioneerde mensen, die niets liever willen 

dan de geschiedenis te laten herleven. Zoals Raoul 
Rohmer en zijn vrouw Cécile, die ik ontmoet in 
hun 13deeeuwse droomkasteel van Salm, bij het 
dorp La Broque. Als lid van de vereniging ‘Les 
veilleurs de Salm’ (de wachters van Salm) zijn ze al 
sinds 2004 een groot deel van het jaar aan het 
werk in deze ruïne, die bovenop een ruim 800 
meter hoge zandstenen rots ligt. Met stevige 
werkbroeken en werkhandschoenen aan proberen 
zij steentje voor steentje minutieus het kasteel 
weer op te bouwen. Een hels karwei, zeker als je 
bedenkt dat er nog maar één toren overeind staat. 
Voor de rest is het kasteel gereduceerd tot een 
ratjetoe van stenen. Het bijzondere van dit project 
is dat bezoekers eens per maand hun steentje 
mogen bijdragen. Dan kunnen ze zelf ervaren  
hoe het is om te bouwen met middeleeuwse tech
nieken. Ook ik pak een paar handschoenen en een 
matje ter bescherming van mijn knieën en ga aan 
de slag. Bepaald geen sinecure, dit metselwerk. 
Mijn zorgvuldig ingevoegde stenen vallen er stee
vast direct weer uit. Raoul raakt ondertussen niet 
uitgepraat over zijn kasteel, afwisselend in het 
Frans en het Duits: “Ooit woonden hier de graven 
van Salm, die afstamden van een invloedrijke  
familie uit Luxemburg. Om hun macht in de regio 
uit te breiden, vestigden zij zich in de 12de en 
13de eeuw in de Vogezen. Van de dikke muur die 
om het woongedeelte heen stond is nauwelijks 
nog iets over.” Wanneer ik een uitstapje maak naar 
het andere uiteinde van de rots, begrijp ik waarom 
die graven voor deze plek kozen: het uitzicht over 
de vallei van de rivier de Bruche is fenomenaal! 
Later die dag bevinden we ons opnieuw boven op 
zo’n indrukwekkende zandstenen rots, met alweer 
zo’n in het oog springende kasteelruïne, die van 
het Château de PierrePercée. Maar nu gaan we 
niet werken, maar picknicken met het zoveelste 
grandioze uitzicht: op het stuwmeer Lac Pierre
Percée. In de verte zie ik vier kano’s het meer 
trotseren, voor de rest heerst er rust. 
En hoe kunnen we deze mooie, zonnige herfstdag 
beter afsluiten dan in een weldadige spa, die van 
La Cheneaudière in het dorp ColroylaRoche? 
Hier vind je op maar liefst 2500 vierkante meter 
drie verwarmde zwembaden, vijf sauna’s en een 
biotoop, een natuurlijk zwembad dat gefilterd 
wordt door planten. Uitrusten in riante ligstoelen 
met uitzicht op het weelderige bos kan hier  
uiteraard ook. Want ja, ook dat is de Vogezen:  
in dit unieke berggebied gaan natuur en welzijn 
hand in hand.

Steentje voor steentje proberen ze het 
kasteel weer op te bouwen. Een hels 

karwei, zeker als je bedenkt dat er nog 
maar één toren overeind staat 

   TeksT & FoTograFie Monique van Gaal

Hieronder: Robin Chall in 
zijn tot safarivoertuig 

omgebouwde legertruck. 
Rechterpagina, met de 
klok mee: le Lac Pierre-

Percée heeft de vorm 
van een esdoornblad;   

pompoenen; slechts één 
toren van het kasteel 

van Salm resteert.
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Vogezen

Doen (naast wandelen)
☛	  Ecologische tuin 
Sébastien Heim, in het dorp Obersteinbach, 
was zo ontdaan was door de wereldwijde 
sterfte van bijen en andere insecten, dat hij 
besloot in actie te komen. Hij maakte in zijn 
tuin drie verschillende zones vol bloemen  
volgens een ingenieus systeem dat hij je 
graag uitlegt. Daar komen zoveel insecten op 
af dat zijn project zonder meer geslaagd mag 
worden genoemd. “Het werkt altijd en overal”, 
verzekert Sebastien mij. “Een drie-zonetuin 
kun je zelfs aanleggen op je balkon!”  
www.hymenoptera.fr

☛	  Bier drinken 
Vincent Chapusot praat graag over zijn zelf-
gebrouwen bieren. Rondleiding en proeverij 
van heerlijk frisse blonde en donkere bieren. 
De brouwerij bevindt zich in het dorp Celles-
sur-Plaine, vlak bij Le Lac de Pierre-Percée. 
www.brasserieartisanaledupaysdeslacs.blog
spot.com

☛	  Huskytocht 
Zin in een hondensledetocht, al is er nog geen 
vlokje sneeuw gevallen? Dat is mogelijk in 
Bionville in de Vallée de la Bruche. Marielle  
en Jean Louis bieden hier activiteiten aan met 

hun enthousiaste Alaskan Huskies, van  
sledetochten tot wandelingen met de honden. 
www.karpediememotion.fr

Slapen
☛	  Hostellerie La Cheneaudière & Spa 
Sfeervol vijfsterrenhotel en spa. In de riante 
kamers met ruim houten balkon en uitzicht  
op het dorp en de omliggende bossen slaap 
je als een koning(in). Fantastisch restaurant.  
Tweepersoonskamer vanaf C 195, 
ColroylaRoche (Vallée de la Bruche).
www.cheneaudiere.com

☛	  Le Ranch des Bisons (***) 
beschikt over vier zéér comfortabele gîtes, 
geschikt voor 4 tot 6 personen, met eigen 
kookgelegenheid. Fantastisch om in de  
vroege ochtend vanaf de veranda de  
bizons voorbij te zien trekken!
Gîte voor 4 personen vanaf C 390 per week, 
tien minuten rijden van PetitRéderching in  
de Noordelijke Vogezen. 
www.ranchdesbisons.com

☛	  Hôtel-restaurant Alsace-Village 
is een authentieke landelijke auberge op een  
geweldige locatie in het hart van het Regionaal 
Natuurpark van de Noordelijke Vogezen.  

Veertien eenvoudig ingerichte kamers en 
appartementen in een weelderige bloemen-
tuin. Het gemoedelijke restaurant werkt met 
producten uit eigen moestuin.
Tweepersoonskamer vanaf C 50, appartement 
vanaf C 320 per week, 49 rue Principale, 
Obersteinbach.
www.alsacevillage.com

Ferme-Auberge du Promont 
☛	  l’Osteria 
serveert een heerlijke boerenlunch met  
uitsluitend producten van de eigen boerderij. 
Het restaurant ligt midden in de bossen aan 
de GR531, en wordt dan ook vooral bezocht 
door wandelaars. Wel even van tevoren  
reserveren. ’s Avonds gesloten.
37 Hauts Prés, Ranrupt.
www.bienvenuealaferme.com/alsace/bas
rhin/ranrupt/ferme/fermeaubergedu
promont/102825

☛	  Restaurant La Tour des Saveurs 
biedt een smakelijke lunch in het centrum van 
het bezienswaardige stadje Bitche, op korte 
afstand van Le Ranch des Bisons.
3 rue de la Gare, Bitche.
www.latourdessaveurs.com

Vincent Chapusot praat graag over zijn zelfgebrouwen bieren; vakwerkhuis in 
Obersteinbach; zwemmen met zicht op weelderige bossen in de spa van La Cheneaudière. 

Tips & adressen

☛	  Restaurant Les Laurentides  
Het is goed eten in dit ruim opgezette, met 
dikke boomstammen gebouwde restaurant. 
De cowboysfeer wordt nog aangedikt door de 
bijbehorende paardenstallen. Gelegen in het 
regionaal natuurpark van de Noordelijke Voge-
zen.
Lieudit la Finsterbach, 57620 Lemberg.
www.leslaurentides.fr

☛	  Restaurant des Lacs 
Uitstekend restaurant op korte afstand van Le 
Lac Pierre-Percée.
2 Place de la Gare, 88110 CellessurPlaine.
www.hoteldeslacs.fr

Reizen
☛	  Vliegen
Air France vliegt dagelijks in ruim een uur van 
Schiphol naar Straatsburg. www.airfrance.nl

☛	  Trein
De Thalys rijdt in iets meer dan 3 uur van 
Amsterdam naar het Gare du Nord in Parijs 
(vanaf Rotterdam slechts 2 uur en 45  
minuten). Vervolgens neem je de TGV vanaf 
Gare de l’Est naar Straatsburg (een rit van 
anderhalf uur). Het is slechts 10 minuten lopen 
tussen de twee Parijse treinstations, of pak  
de metro. www.thalys.com	

☛	  Auto
Uiteraard is het gebied ook goed met de auto 
te bereiken in een uurtje of zes.

Handige websites
☛	  Vogezen 
www.massifdesvosges.com
☛	  Vallei van de Bruche
www.valleedelabruche.fr
www.bruchevalley.com
☛	  Château de Salm 
www.chateaudesalm.org
☛	  Parc Naturel Régional des Vosges  
du Nord
www.parcvosgesnord.fr
☛	  Réserve Naturelle Rochers et  
Tourbières du Pays de Bitche 
www.reservesnaturelles.org/rocherset 
tourbieresdupaysdebitche

Doorkijkje in het oude centrum van Bormes-les-Mimosas; de zomer op je bord;  
Cap Bénat telt verschillende wijnhuizen.

De grillig gevormde Altschlossfelsen.


