
94 Vitaya

Een paar dagen 
Picardië

Soms moet je niet ver rijden 
om vakantie te voelen. Op 
goed drie uur van Brussel ligt 
Picardië, waar je je zo laat  
inpakken door de ruige krijt-
rotsen, eindeloze niemands-
landen en de sfeer van toen.
● door Hilde Geudens

Pure nostalgie
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Geschiedenis in Amiens
De mooiste stad van Picardië is zonder 

twijfel Amiens. De stad heeft een 

afwisselend karakter: levendige stukjes 

grote stad, maar ook pittoreske steeg-

jes met zestiende-eeuwse huisjes en 

bruggetjes, zoals in de wijk Saint-Leu. 

Een prima plek ook voor een drink op 

een terrasje. In het hart van Amiens ligt 

de kathedraal, de grootste van 

Frankrijk. Enkele jaren geleden kreeg 

de façade een grote schoonmaakbeurt 

met laserstralen. In de zomermaanden 

worden elke avond felle kleuren op de 

kathedraal geprojecteerd en krijg je een 

beeld van hoe de kathedraal er 500 

jaar geleden uitzag. Een indrukwek-

kend gezicht.

Goddelijk stadskoekje
Aan het plein voor de kathedraal 
zit de winkel van Jean Trogneux, 
de bakker van hét koekje van 
Amiens: de macaron, een amandel-
koekje met honing. Je moet het 
eens geproefd hebben.

Vis van de dag
Overal in Picardië kun je lekker eten, 

maar vooral aan de kust is het smullen. 

In Le Crotoy en Saint-Valery-sur-

Somme vind je enkele zeer goede en 

betaalbare eetadresjes waar de kaart je 

haast verplicht om de verse visgerech-

ten te kiezen. Elke dag is er verse aan-

voer. De bouchots of mosselen en de 

fruits de mer mag je echt niet missen. 

Een andere specialiteit zijn salicornes 

of zeekralen. Elke dag zie je plukkers 

de slikken langs de Baai van de Som-

me afschuimen om 

er te plukken. Dit 

vlezige plantje wordt 

geserveerd bij vis-

gerechten en in 

slaatjes. Restaurant 

La Marinière (27, rue 

de la Porte du Pont) 

in Le Crotoy staat 

erom bekend.

Vogels kijken
Een van de mooiste en rustigste 

plekken is het natuurreservaat Le 

Marquenterre, het grootste aaneen-

gesloten duinengebied van Noord-

Frankrijk. Het park heeft een vogel-

reservaat waar meer dan driehonderd 

verschillende vogelsoorten een stekje 

hebben. Le Marquenterre ligt namelijk 

op de jaarlijkse vogeltrekroute van 

Noord-Europa naar Afrika. Het Vlaamse 

Zwin is er één van, le Marquenterre is 

het volgende. Volg de bewegwijzerde 

wandeling van 

vijftien kilometer 

volgen rond het 

domein. Vergeet 

je verrekijker niet!

Salicornes 
of zeekralen

Villa’s en strandhuisjes
Mers-les-Bains is een van de meest 

zuidelijke badplaatsen van Picardië. Het 

plaatsje heeft een lange boulevard waar 

het goed flaneren is. Elk huis is er een 

bezienswaardigheid op zich, met 

torentjes, sierlijke balkons en een 

gekleurde gevel. Op het strand staan 

ouderwetse, witte strandhuisjes. De 

kleur wit is trouwens verplicht. Veel 

Fransen hebben hier een tweede huis 

en in de zomer is het dan ook veel 

drukker dan in het voor- en najaar.

Nog een dorpje waar je niet omheen 

kunt, is Le Bois De Cise, enkele 

kilometers verderop. In de negentiende 

eeuw had de steenrijke Jean-Baptiste 

Theulot een ambitieus plan: met wat 

explosieven en hakwerk maakte hij een 

opening in de krijtrots en maakte zo 

een opening naar zee. Een succes, zo 

bleek, want tot aan de eerste wereld-

oorlog dook hier villa na villa op. 

Wandelend tussen de villa’s lijkt het of 

de tijd heeft stilgestaan en is het niet 

moeilijk om de dandy-achtige sfeer van 

het begin van de twintigste eeuw weer 

op te roepen.

Mooi uitzicht
Reserveer een tafel op het terras 
van Restaurant Le Cise (Route 
de la Plage, Bois de Cise, Ault). 
Hoog op de kliffen en pal naast 
het grote gat in de krijtrotsen 
kun je er bij een prachtig uit-
zicht uitstekend eten.
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De badplaats 
Mers-les-Bains

Door de baai van de Somme
Een van de mooiste tochten die je bij 

de Sommemonding kunt maken, is de 

oversteek van de baai bij eb, de Franse 

variant op het Nederlandse wadlopen, 

zeg maar. Je vertrekt in het visserstadje 

Le Crotoy en wandelt door slijkplaten 

en geulen in drie uur naar het histori-

sche stadje Saint-Valery-sur-Somme. 

Eén advies: doe het niet alleen! De 

vloed komt hier zo snel opzetten dat je 

snel in de problemen kunt komen. Het 

getijdenverschil loopt op sommige 

plaatsen in enkele uren op tot tien 

meter. Een gids kun je boeken bij 

Promenade en Baie in Le Crotoy. Meer 

info op www.promenade-en-baie.com

Routetip
Volg met de auto de D940 die een 
wijde boog rond de baai maakt,  
van Le Crotoy tot Saint-Valery-sur-
Somme. Het is maar twaalf kilome-
ter en het is een geweldige rit,  
met uitzichtpunten op de baai, de  
Somme en de stadjes. Of maak een 
rit met de historische stoomtrein 
tussen beide stadjes. Dit treintje 
rijdt dieper in de baai over een oude 
spoorlijn. Je kunt deze rit ook  
combineren met de overtocht van  
de baai te voet.

Fietsen rond de baai
In het kustgebied zijn er acht  
fietscircuits die allemaal netjes  
bewegwijzerd zijn (www.baiecy-

clette.com). Een aanrader is een 
tocht vanuit Saint-Valery-sur-Som-
me richting Le Hourdel en dan met 
een grote bocht weer terug. Le  
Hourdel ligt op het uiterste puntje 
van het land, tussen de zee en de 
Sommebaai. Een van de wonderlijk-
ste plekken aan deze Franse kust.

Picardië praktisch
Picardië is een vakantieplek waar-
van je het liefst zo traag en grondig 
mogelijk geniet. Dat kun je nergens 
beter dan in een vakantiehuis met 
twee of met een bende vrienden:  
lekkere spullen kopen op de markt, 
zelf koken, heerlijk ontbijten in de 
tuin. Wij verbleven in Villaplé in het 
dorpje Tours en Vimeu, een ideale 
uitvalsbasis voor uitstappen naar de 

kust, de Baai van de Sommme en 
Amiens. Deze mooie driesterrenvilla 
biedt plaats aan twaalf personen en 
kost € 857 per week.
Meer info op www.belvilla.be. 
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