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Start:	 	 	 	Maison	le	Toutou	(nr.	5)	
Duur:	 	 	 	3,5	uur		 	 	 	 	 	 	 	 			
Lengte:	 	 	12	km	(of	10km)	
Moeilijkheid:	 		 	gemiddeld	
Hoogteverschil:	 	410	meter	
Bewegwijzering:	 	gele	markering	
	
Het	groene	nest	waar	de	beekjes	zingen	
	
Het dopje ‘Balaguier d’Olt’ heeft zicht genesteld in een ware groene omgeving en lijkt zich te verbergen 
tussen de rotsen.  Zijn geschiedenis gaat ver terug. Sinds de Middeleeuwen heeft dit pittoreske dorpje, 
gelegen aan de oevers van de rivier de Lot, van zijn rijkdom aan waterwegen geprofiteerd.  
	
In het hart van een rijke alluviale vlakte (het laaggelegen deel van de dalbodem dat regelmatig 
overstroomt) op de oevers van de rivier, had zich een haven gevestigd die met de stad Bordeaux 
verhandelde. Deze haven verscheepte op platbodemschepen (gabarres) wijn afkomstig uit de heuvels, 
hout voor het maken van vaten en hennep geproduceerd uit de eikenbomen die groeide in de vallei.  
Maar de activiteiten rondom het dorp beperkte zich niet alleen tot de handel en het verkeer over de rivier.  
 
Aan het ruwe, stromende water, afdalend vanaf de aangrenzende Causse (kalkstenen plateaus), kan  
men reservoirs van oude molens tegen komen, die in het voorbijgaan getuige van de vele activiteiten  
in het verleden. Een heuse water gemeenschap had zich gevestigd langs deze stromen (molens, papier-
fabrieken, wasserettes). Het kasteel met uitzicht over de vallei, controleerde vervolgens de doorgang.  
Zijn overblijfselen domineren vandaag de dag nog steeds de gespreide huizen langs de hellende steegjes. 
Sommige dateren nog uit de 15e of 16e eeuw met ramen voorzien van spijlen en houten balkons.  
             
                                                          

														OM	OP	HET	RECHTE	PAD	TE	BLIJVEN		
Informatie	&	Advies	

• De duur van de wandeling komt overeen met een wandeling zonder  
pauzes en tussenstops en een wandelsnelheid van ongeveer 3,5 km per uur.  

• Blijf op de aangegeven paden, respecteer de grondeigenaren en hun omheiningen.  
• Houdt honden aan de lijn in de buurt van woningen en kuddedieren.  
• Neem je afval mee terug naar de gîte.  
• Een wandelstok kan handig zijn.  
• Trek stevige wandelschoenen aan en neem wat te eten en drinken mee voor onderweg.  

=		Goede	richting	
	
=		Sla	rechtsaf	
	
=		Sla	linksaf	
	
=		Verkeerde	richting			
				(ga	terug)	
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01 Loop voorbij de kerk en langs de begraafplaats. Sla linksaf op een pad 
afgezet met buxus struiken. Loop door het bos omhoog tot bovenop het 
plateau, waar je een mooi uitzicht hebt over het dorp Balaguier d’Olt en 
de vallei. Je komt uit op een open plek. Laat het brede, onverharde pad 
links liggen (op dit pad ligt aan de linkerkant in het bos een waterput 
bedekt met stenen). Ga verder op het mooie pad er tegenover, begrensd 
met lage muurtjes en buxus struiken. Loop vervolgens rechtdoor tot aan 
de weg naar la Bouyssière.	
 
02 Steek op de kruising de weg over en ga schuin naar links een landweg 
op. Blijf bij de eerste kruising rechtdoor lopen richting Foissac. Ga linksaf 
naar Mas de la Borie. Steek het kruispunt over en ga verder (beneden 
een schuur) op een verharde pad. Ga bij de splitsing van Peyrou na 300 
meter linksaf.  
 
03 Neem aan het einde het pad naar rechts die door de bossen afdaalt 
naar de beek van Fréjeroque. Steek deze beek over en volg het 
aangename schaduwrijke pad. Neem aan het einde van het pad de weg 
naar rechts. Sla op de eerste kruising linksaf. Vervolg de weg 350 meter. 
Sla aan het einde van de klim, ter hoogte van het smeedijzeren kruis, in 
een haarspeldbocht rechtsaf. VARIANT (10km): ga bij punt 04 
rechtdoor, sla de eerste weg linksaf tot aan de kerk en vervolg de route. 
 
04 Vervolg je weg omhoog naar de Causse. Ga aan het einde van het 
pad (bij het kruis) in een haarspeldbocht linksaf op een ‘carral’ (bospad). 
Aan het einde van het bospad vervolg je de geasfalteerde weg rechtdoor. 
Je loopt door het gehucht van de Causse de Vernet. Bij de splitsing (waar 
je een zeer mooi uitzicht hebt over de Lot Vallei) houd je links aan. Bij de 
volgende splitsing sla je rechtsaf en loop je voorbij de kerk van Vernet le 
Bas, met de overblijfselen van een Romaanse klokkentoren. Loop naar 
beneden langs het voormalige, typische dorpsschooltje (Maison le 
Toutou). 
 
05 Loop rechts, langs het stenen huisje het pad naar beneden wat 
uitkomt op de beek (en de vroegere wasplaats). Steek het bruggetje 
over. Ga op het smalle pad naar boven. Ga aan het einde van het pad 
rechtsaf, 350 meter richting Puech des Cayres. Houdt op de splitsing 
rechts de weg die naar beneden loopt aan. Neem na 400 meter een pad 
dat links naar beneden gaat en parallel loopt aan de D86. Indien er een 
touw voor dit pad hangt, stap eroverheen. Deze dienen voor als de 
koeien verplaatst worden en de boeren vergeten ze nog wel eens weg te 
halen. Voordat je uit komt op de D86 neem je het pad naar links en volgt 
deze op 200 meter. Je komt uit op de D647, steek de weg over naar La 
Borie. Ga verder op een aangenaam, schaduwrijk pad, naar de 
wasplaats.  
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Ga vervolgens linksaf, loop rechtdoor waarna je uitkomt op de parkeerplaats van  
het gemeentehuis (Mairie). 


