Reisweg
Met de auto: Autoroute du soleil (Brussel-Marseille)
afrit Montélimar-Nord, richting Le Teil, in Le Teil volg
je Aubenas, in Aubenas neem je richting Alès, tot je
na 22 km een afslag tegen komt Les Vans. Les Vans
volgen tot voorbij het dorpsplein richting Villefort
(D901) na +/-1km sla je af op de D113 en daal je af
naar de “Vallee du Chassezac”. Na het oversteken van
de rivier blijf je links de D113 volgen (richting Villefort en Malarce) door het kloofdal van de Chassezac.
Voorbij de afslag naar Malarce en voorbij de stuwdam,
volg je Thines. Over de brug is er rechtsaf een smalle
weg, de D513 die je met veel bochten omhoog door
de ravijn van de Thines voert. Na zo’n 8 km op deze
weg, als je Thines rechts boven je ziet, neem je de
weg schuin links: “Vallee Tastevins”.Na 2 km kom je
in Tastevins aan, voor een garage met grijze poort,
rijd je dan links een weg omhoog. Je volgt de weg tot
aan een splitsing waar je links naar boven gaat tot
aan een huizengroep “La Boissière”.Afstand Les VansLa Boissière is 20 km (+/- 50 min)
Met de trein: Brussel-zuid - Valance TGV (5 uur), in
Valance TGV overstappen op een bus naar Aubenas
(2 uur), in Aubenas overstappen op een bus naar Les
Vans (1 uur). Verwitig me een uur voor je aankomst
daar en ik sta je er op te wachten met de auto.
Met het vliegtuig (RyanAir): Charleroi - Nîmes
(1,30 uur), in Nîmes neem je de pendelbus naar Gare
de Nîmes, daar neem je de trein naar Villefort (1,30
uur). Verwitig me een uur voor je aankomst daar en
ik sta je er op te wachten met de auto.
Met de gps:
Als je komt via de D513 (Les Vans of Villefort)
N.B. : 44°30’25’’, O.L. : 004°01’45’’
Als je komt via de D4 (Loubaresse of Planzolles)
N.B. : 44°30’25’’, O.L. : 004°02’44’’
volg daar een kleine nieuwe weg richting Thines na
4km rechts over de brug van de rivier de Thines,
voorbij de brug ga je rechts stijl omhoog nog 2km
en je bent in La Boissière (zie hierboven vanaf Tastervins....).

Info vakantiehuis
Het accomodatie is basic , een
eenvoudige badkamer met douche.
Ruime woonkamer met keuken.
Groot terras. Er zijn 2 slaapkamers met
plaats voor max. 6 personen.

La Boissière
www.gitelaboissiere.com

Reserveer tijdig. alle info op:

De Ardèche ligt in het zuid-oosten van Frankrijk
(cevenne), aan de oostkant van het “Massif Central”,
en is één van de acht departementen die samen de
regio “Rhône-Alpes” vormen. De Rhône vormt de natuurlijke grens over 135 km. Door de ligging tussen de
“Auvergne” en de “Provence” ondergaat het klimaat
en de plantengroei van de Ardèche zowel continentale als zuidelijke invloeden. Oppervlakte 5.528,64
km2, waarvan 172.000 ha bos (31%). Hoogste punt
is de Mont Mézenc met 1754m. Het departement telt
277.660 inwoners verdeeld over 339 gemeenten (50
inw. per km2).

www.gitelaboissiere.com
Herman Willems
Gite La Boissière, F-07140 Thines
Tel : +32 4 73 92 88 99
La Boissière Wil je tijdens je vakantie genieten van
de natuur en de rust, dan is Gite La Boissiere zeker
een goede keuze, Je belandt er tussen de bergen
in het zuiden van de Ardèche, midden in het ‘Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche’. Op 150 meter
van een koel kabbelend bergriviertje met idyllische
zwemkommen en watervalletjes..

Parc naturel régional des Monts d’Ardèche Sinds
2001 het 40ste regionale park van Frankrijk. Het
180.000 ha grote park bevat 132 gemeenten met
56.000 inwoners. Het is een unieke bestemming voor
liefhebbers van een authentieke omgeving, pure lucht
en streekproducten. In het gebergte met sterke hoogteverschillen worden hoge heuvelruggen afgewisseld
door diepe dalen, talrijke rivieren, een dichte plantengroei met een rijk planten- en dierenleven, en altijd
en overal graniet en vulkaansteen. Een waar paradijs
voor wandelaars en natuurliefhebbers.
Les Vans (2200 inw.) het dichtstbijzijnde commerciële en toeristische centrum , ligt op 20km. De druk
bezochte dinsdagavond en zaterdagmarkt zijn een
must om de typische Zuid-Franse sfeer op te snuiven.
U vindt er diverse restaurants en gezellige winkeltjes.
Thines, een klein
dorpje met een tiental
huizen, ligt op 2km. Het
Romaans kerkje (12de
eeuw) en een kunstwerk
uit 1943 zijn de bezienswaardigheden. Op een
caféterras kun je bij
een koffie en een lekker
stuk kastanjetaart genieten van een indrukwekkend
uitzicht op de ravijn van de Thines. Een bezoek aan
Avignon, Alès of Nimes zijn zeker de moeite waard. In
de zomer zijn er verschillende concerten in de buurt,
vooral Jazz en klassieke muziek. Het hippie festival in
Malarce is zeer bekend.
Balazuc een saraceense kolonie, geleid door de
emir Youssouf, vestigde zich rond 734 na de slag van
Poitiers in Balazuc, maar op de andere oever.
Hoewel de okerkleur van de
gevels, die scherp afsteekt
tegen het groen van de wilde
vijgenbomen, verleidt tot
een vergelijking met moorse
dorpen, is dit dus slechts toevallig. En ondanks de naam
“saraceense vensters”, zijn de drielobbige vensters die
sommige huizen sieren, niet het werk van de saracenen

Het Land van de Kastanje Deze smakelijke bolronde vrucht is over de hele wereld bekend en onlosmakelijk met de Ardèche verbonden, de eerste Franse
producent met 6 000 ton per jaar. De kastanje wordt
gewaardeerd om de hoge energiewaarde en is meer
dan een traditie: het is volks-eigen, een echte levenshouding die door 1000 producenten wordt uitgedragen. Om alles te weten te komen over de kastanje
en de broodboom die zo typisch voor het landschap
is, moet u een bezoek aan het
Museum van de Kastanje in
Joyeuse en het Kastanjehuis
in Saint-Pierreville brengen.
Soep, ragout, puree, gegratineerd, pudding: kastanje en
keuken rijmen in de Ardèche.
Maar het is geglaceerd dat de
kastanje door echte fijnproevers wordt gewaardeerd. In
1882 wordt de fabricage van de geglaceerde kastanje,
die reeds onder Lodewijk XIV een sterk nummer was,
door een inwoner van de Ardèche, Clément Faugier, geïndustrialiseerd. De firma’s Faugier in Privas,
Sabaton in Labégude en Imbert in Aubenas doen u
deze verheven lekkernij proeven. In het park kunt u
talrijke andere producten proeven, zoals bosbessen,
“chatus”, lamsvlees, appels van Eyrieux.
Het conservatorium van de terrassen De bewoners van de Ardèche hebben tegen de bergen
moeten strijden om in deze streek te kunnen leven.
Het openluchtmuseum in St-Michel-de-Chabrillanoux
geeft over 2 hectare een indruk van de creatieve
oplossingen met de terrasbouw, het symbool van de
eeuwigdurende strijd tegen het bos en de proviandkamer van een boerengezin van 150 jaar geleden. Deze
terrassen van droge steenmuren, die hier “faïsses”
worden genoemd, zijn een typisch staaltje boerenvernuft. Het museum heeft tot doel deze traditionele
methode uit te leggen en
voor later te bewaren. Het
bezoek wordt aangevuld
door een typisch bergdorpje uit de Middeleeuwen,
een tuin met wilde eetbare
planten en een circuit met
hedendaagse kunst.

Molenaar, ik heb een tik van uw molen gekregen...
Meel, notenolie, olijfolie: een dertigtal molens brengen een geschiedenis tot leven waarvan de bloeitijd
in de 19de eeuw viel, toen honderden molens in onze
streek bedrijf waren. Met een horizontale steen voor
de kleinere, een verticale voor de grootste en sterkste, werden door de molens tarwe,
rogge, kastanjes of gerst gemaald,
bomen gezaagd, zijdedraden in de
zijderupsfabrieken gedraaid... De
boerenmolens maalden meel voor
alle dorpsbewoners uit de streek
die hun koren kwamen brengen.
Nog maar 5 exemplaren laten trots
hun wieken ronddraaien. Een van
de oudste is de molen van Mandy in
Pranles, die reeds in de 15de eeuw
wordt vermeld. U moet zeker ook
een bezoek brengen aan die van Rimande in SaintJulien-Boutières, die van Mazel in Saint-Joseph-desBancs, die van Vans, gespecialiseerd in de productie
van olijfolie, en die van Ardelaine in Saint-Pierreville.
Een kostbare getuigenis vol emotie over het harde
dagelijkse boerenleven en een plattelands economie
waarvoor zij een beslissende rol hebben gespeeld.
Bloemengeluk Echte botanist of gewoon liefhebber
van mooie bloemen: elke wandeling in de Ardèche zal
u in vervoering brengen. De bergen bieden een overvloedige bloemenpracht, waaronder een verbazingwekkende plaatselijke soort die “gras van Mézenc” wordt
genoemd met viltachtige bladeren en een zilverkleurige spiegeling. Bossen en heides met brem, weides
met viooltjes en narcissen, geneeskrachtige planten
zoals valkruid, kaasjeskruid en hertshooi waarvan de
oogst een geheime familietraditie is gebleven: alles
groeit en bloeit dat het een lieve lust is.Terug in het
dal krijgt de flora mediterrane accenten met bossen
groene eiken en tropische allures met diverse orchideeënsoorten.
Ten zuiden van Escrinet ruiken tijm, stekelbrem, den
van Alep, bonenkruid, lavendel en olijfboom lekker
naar het zwoele zuiden. In Largentière moet u niet
vergeten een bezoek te brengen aan de Rozentuin
van Berty, een verrassende tuin die volledig aan oude
rozen is gewijd en met 300 variëteiten tot een echte
must is uitgegroeid.
... Voor ingewijden, alleen in juni.

