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Tour du vin
Bourgondië is een streek voor lekkerbekken met beroemde 
wijnen en befaamde gastronomie. Excellente fi etsroutes over 
spoorbanen en jaagpaden verbinden de hoogtepunten op 
aangename wijze.

De ‘voie bleue’ over de oevers van 
de machtige Saône moet ooit 

Mâcon met Dijon verbinden. Voorlopig 
houdt het jaagpad voor fi etsers na 17 
kilometer op bij de brug van Fleurville. 
Het geld is even op. Jammer, want in 
het afgelopen decennium is de zuidelij-
ke Bourgogne behoorlijk fi etsvriende-
lijk geworden, met rustige paden over 
oude spoorbanen en langs rivieren en 
kanalen. De meeste routes zijn met een 
sportieve fi ets met versnellingen en 
een beetje conditie of  met een e-bike 
voor iedereen te doen.

Door de berg of er overheen
Onze eerste tocht voert vanaf  het dorp 
Fleurville naar Cluny. Tussenstop is 
Mâcon, zoals vele plaatsen in deze re-
gio naamgever van een beroemde wijn. 
Voor een mooi uitzicht op de stad is een 

terras in Pont St-Laurent aan de ande-
re kant van de rivier aan te bevelen. 
Het kleine drukke centrum van Mâcon 
aan de voet van de kathedraal herbergt 
onder andere het museum van dichter 
Alphonse de Lamartine, een histori-
sche fi guur die we op onze route nog 
vaak zullen tegenkomen.
Bij het stationnetje van Charnay-lès-
Mâcon pakken we de geasfalteerde 

‘voie verte’ die het tracé van een oude 
spoorlijn over zo’n 80 kilometer volgt. 
Het fi etspad gaat onder meer door een 
1,6 kilometer lange tunnel. Voor fi et-
sers met claustrofobie is er een uitda-
gend steil alternatief  richting Berzé-le-
Châtel. Einddoel Cluny is een fraai oud 
stadje, met de resten van het beroemde 
klooster uit 910. Wat er nog staat, is al 
indrukwekkend, maar met inventieve 
3D-presentaties wordt een overtuigen-
de illusie geschapen van wat het im-
mense complex ooit moet zijn geweest.

Kuifje in de Bourgogne
Vanaf  Cluny gaat het noordwaarts over 
de voie verte, die bij tijd en wijle een 
beetje saai is, omdat het rechte pad 
vaak door een tunnel van bomen gaat 
waardoor het omliggende landschap 

Tekst en foto’s: Harry van Dooren

TEST Fietsroutes in Bourgondië

Routetest Bourgondië

Topselectie Bourgogne
Vanafprijzen voor twee personen tenzij 
anders vermeld. Kies voor de vermelde 
telefoonnummers 00 33. 

BEAUNE
1. Chez Marie 
Comfortabele chambres d’hôtes (5) in 
een onooglijk straatje tussen centrum en 
station. Hartelijke ontvangst, goed ontbijt. 
664 63 48 20, www.chezmarieabeaune.
com, €80-€110. 

coreerd. Vraag om een kamer met balkon. 
380 30 44 00, www.hotel-ibiscentral-dijon.
com, vanaf €90.

GIVRY 
4. Le Moulin Madame 
Kleurrijke royale chambres d’hôtes in een 
prachtig landhuis aan de ‘voie verte’ tussen 
Givry en Chalon.
385 44 38 50, www.moulinmadame.com,
€90 (kamer), €550 (gîte (2) per week).

CLUNY 
2. La Pierre Folle 
Eclectisch gerenoveerd landhuis 3 km 
buiten Cluny met vijf sfeerkamers. Table 
d’hôte (€24). Hartelijke ontvangst. 
385 59 20 14, www.lapierrefolle.com,
€72-€98. 

DIJON 
3. Ibis Centraal 
Ideale ligging in het centrum. Bont gede-

Mosterdstad Dijon is het mondaine centrum van de oostelijke Bourgogne. Een 
heerlijke wandel- en winkelstad met een waaier van interessante musea. Die van 
de gemeente kunnen gratis worden bezocht. Om de oude stad te ontdekken, kun 
je de sporen van de uil volgen: koperen plaatjes in het trottoir die langs de 
meeste bezienswaardigheden voeren. Lekker eten in Dijon is eenvoudig. Rond de 
markthal vind je veel traditionele en hippe eetgelegenheden. 

Waar je de MOSTERD haalt
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VIRÉ 
5. Le Relais Monmartre 
Chef Carrion verbouwde het oude post-
kantoor tot een luxueus en sfeervol hotel-
restaurant met Michelin-ster. Vernieuwende, 
verfi jnde keuken. Lunchmenu du marché 
(€25) is een betaalbaar culinair avontuur. 
Kleurrijke, luxe kamers (zie foto rechts). 
385 33 10 72, www.relais-de-montmartre.fr, 
€140. Ontbijt €16.

Topselectie vervolg

Rhône

St.-Gengoux

Buxy

Chagny

Cluny
Vire

Prissé

soms een tijdje buiten beeld is. Maar de 
bewoonde wereld is nooit ver weg en na 
een fl inke klim zijn we in het weidse 
 religieuze kampement van Taizé. Even 
verderop liggen de fraaie tuinen van 
château Cormatin, dat veel weg heeft 
van kasteel Molensloot uit de Kuifje-
verhalen. Er worden zeer geïnspireerde 
rondleidingen verzorgd. Andere leuke 
stops onderweg naar Chalon-sur-Saône 
zijn St.-Genoux-le-National en de char-
mante wijndorpen Buxy en Givry. 
Links en rechts van de voie verte lig-
gen eindeloos veel romaanse kerkjes. 
Zeker die van Ameugny is een omweg 
waard.
Chalon-sur-Saône is meer dan Mâcon 
een echte stad. Bijzondere attracties 
zijn er het ‘horecaeiland’ St-Laurent 
(waar ook de zondagse vlooienmarkt 
is) en het interessante fotografi e-
museum Niépce. 
Vanuit Chalon gaan we op zoek naar 
het Canal du Centre dat de Saône met 

de Loire verbindt. Het jaagpad volgt 
het verrassend bochtige kanaal op soe-
pele wijze. Vlak voor Chagny is een af-
takking naar het statige wijndorp Rully 
met zijn afgebladderde Bommelstein-
achtige kasteel op de heuveltop. Voor 

de sportievelingen is er een schitteren-
de, maar pittige, alternatieve route 
naar Chagny via Bouzeron. Wie goed 
zoekt, vindt onderweg misschien de 
 ingang van de grotten van Agneux. 

Grand cru 
Voorbij Remigny verlaten we het Canal 
du Centre en nemen we bij Santenay de 
‘voie de vignes’. In de 23 kilometer tot 
Beaune rijgen de beroemde wijndor -
pen zich aaneen: Puligny-Montrachet 
(onze favoriet), Meursault, Volnay en 
Pommard. 
Wie wil proeven bij een van de grote 
huizen doet dat het best op afspraak. 
Grand cru-proeverijen zijn zelden gra-
tis, tenzij er ook daadwerkelijk (dure !) 
wijn gekocht wordt. In dat opzicht zijn 
de grote coöperaties van de zuidelijke 
Bourgogne wat laagdrem peliger.
Een of  twee nachtjes Beaune is een 
must voor ieder die zich wil onderdom-
pelen in wijncultuur en historie. Beide 
komen prachtig samen in en bij het 
Hospice de Beaune, befaamd om het 
schitterende kleurrijke dak. ●

Grand cru-proeverijen alleen 
gratis als je (dure!) wijn koopt

Rechtsboven: 
Place d’Armes 

in Chagny 

Onder: Sluis in 

het Canal de 

Bourgogne bij 

Le Pont de 

Pany
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Routetest Bourgondië

Eten & drinken
De vermelde prijzen zijn voor 
een driegangenmenu, tenzij 
anders vermeld.

BEAUNE 
1. Auberge Bourguignonne 
Aan een gezellig plein net 
buiten het centrum. Goed menu 
voor €21. Eenvoudige kamers 
(vanaf €80), www.auberge-
bourguignonne.fr.
BUXY 2. Aux Années Vins 
Gastronomisch restaurant in de 
oude stadsmuur. Gewelfd inte-
rieur, klein terras op de binnen-
plaats. Lunch €25, diner vanaf 
€30. Meer dan 200 wijnen, 
www.aux-annees-vins.com.
DIJON 3. DZ’envies
Onze favoriet, naast de 

markthal. Nieuw restaurant van 
sterrenkok David Zuddas. Hip 
meubilair, jonge attente bedie-
ning, fantastische keuken en 
prima terras. Lunch €20, diner 
€30, www.dzenvies.com.
REMIGNY 4. L’Escale
Net buiten Chagny aan de fi ets-
route langs het Canal du 
Centre. Betaalbare kost voor 
lekkerbekken. Lunchmenu 
vanaf €13,50. Reserveren 
aanbevolen, www.restaurant-
lescale-remigny.com. 
ST-GENOUX-LE-NATIONAL
5. La Jouvence
Brasserie met terras onder de 
platanen aan de rand van de 
oude stad. Kleine betaalbare 
lunchkaart (€15). 

Topselectie wijn
BEAUNE 
1. Domaine Loïs Dufouleur 
Klein domein met traditionele Bourgognes. 
Proeven in de antieke kelders. Dégustation 
€8 voor wie geen fl essen koopt. 

BUXY 
2. Vignerons de Buxy 
Grote traditionele coöperatie aan de zuid-
kant van Buxy, www.vigneronsdebuxy.fr.

PRISSÉ 3. Terres Secretes
Moderne, grote coöperatie met attent 
personeel. Goede Macônnaiswijnen 
tegen lagere prijzen dan in de noordelijke 
Bourgogne. Gratis dégustation in de 
nieuwe winkel, www.terres-secretes.com.

Reizen & prijzen
Beste reistijd April-oktober.
Auto Amsterdam-Dijon: 740 km, 7.30 uur, tol €14.
Trein De fi ets, verpakt max. 120 x 90 cm, kan mee van Amsterdam 
naar Dijon Ville in 6.15 uur voor €104-€232; met ongedemonteerde 
fi ets, dagelijks via Mulhouse, in 12 uur, €247-€295; nachttrein via 
Basel, in 15 uur, €164 (slaapstoel) en €224 (couchette); fi ets €44 
retour. Boeken: www.treinreiswinkel.nl. 
Reisaanbod Eigen Wijze Reizen (bit.ly/ERbour1); En Route (bit.ly/
ERbour2); www.traces-decouverte.fr en www.franceavelo.com:   
vijf- en zevendaagse tocht door de zuidelijke Bourgogne, ook 
 fi etsverhuur.
Entrees Musea €3-€7,50. Wijnproeverij: gratis bij de meeste coöpe-
raties, €5-€15 bij wijnhuizen als er niets wordt gekocht.
Reisinformatie Le tour de Bourgogne à vélo (2011, 128 pag., €17) is 
de beste begeleider voor de beschreven tochten en heeft handige 
deelkaartjes per traject inclusief alle benodigde informatie. Trotter 
Bourgondië (2010, 492 pag., €20) is de uitgebreidste Nederlands-
talige gids met een uitstekende mix van historische achtergronden 
en praktische informatie.  De Franse editie (Le Guide Routard) is 
goedkoper en actueler. Odyssee Reisgids Zuid-Bourgondië (2012, 
88 pag., €17,50 of €11,45 als PDF-boek; www.odyssee-reisgidsen.nl)  
is gezien de bescheiden omvang verrassend informatief. Helaas zijn 
echt actuele eet- en slaaptips schaars. Bourgogne, reiswijzer voor 
de fi jnproever (2010, 144 pag., €10): alles over wijn en lekker eten in 
de Bourgogne in twee delen. Petit Fute Bourgogne (2011, 670 pag., 
€10 of als e-book, €5) is dé actuele Franse gids voor het goede 
leven, boutique.petitfute.com. 
Handige kaarten zijn de Michelin 320 (1:150.000, €6,45); IGN 136 en 
142, 1:100.000, elk €9).
Nuttige websites zijn www.bourgondie-toerisme.com, www.gites-
de-france.com, www.clevacances.com. www.burgundy-wines.fr
www.mobigo-bourgogne.com (ov-planner) en www.bourgogne-
du-sud.com. De site fi etsen-in-bourgondie.com biedt prima Neder-
landstalige informatie over de beschreven routes en beziens-
waardigheden onderweg; de ‘koersboekjes’ zijn te downloaden.

Voor vragen en/of opmerkingen: redrg@consumentenbond.nl
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