TOURS & TIPS
VERVOER

HET EERSTE
BIODORP VAN
FRANKRIJK CORRENS IS
HELEMAAL
GROEN

Auto

INFORMATIE
Office de Tourisme: Rue Cabassonne 2,
tel. 04 94 37 21 31, www.correns.fr.

OVERNACHTEN, ETEN
EN DRINKEN

PROVENCE
‘De intacte natuur is het kapitaal van Correns en de gehele Provence Verte’, verklaart
Michael Latz. De burgemeester is ook wijnboer en gebruikt, net als alle wijnboeren in
het dorp, geen kunstmest. Correns is het ‘eerste biodorp van Frankrijk’. Zo staat het
ook op het plaatsnaambord.
Vijftien jaar geleden hield Latz een toespraak
voor de tachtig leden van de Cave des
Vignerons de Correns 1 . Hij stelde voor dat in
heel Correns alleen nog biologische landbouw
zou worden uitgeoefend. De ‘ecocoup’ slaagde.
Het voorstel werd vrijwel unaniem aangenomen.
In Correns waren geen grote wijnbouwers.
Daardoor werden er voor die tijd ook al niet veel
chemische middelen gebruikt en was er voor de
overgang naar biologisch boeren geen grote
omslag nodig. Dat een Cuvée van het wijnboerengenootschap ondanks de behoorlijke prijs van
€ 19 nog steeds goed verkoopt, geeft Latz en
zijn medestrijders recht van spreken. Onlangs
werd de mairie 2 , waar op de gevel in dikke
letters Liberté, Egalité, Fraternité staat
geschreven, volgens ecologische criteria
gerenoveerd. De slow-food-organisantie van
de Provence heeft zijn kantoor in Correns en in
de schoolkantine komt 70 % van alle levensmiddelen uit biologische teelt. Enkele

producenten bieden hun waren aan op de
markt 3 op de Place du Général de Gaulle,
vanzelfsprekend een marché bio. Onder hen
Véronique Chiarisoli, van wie de biologische
eieren meestal al rond 11 uur zijn uitverkocht –
haar vaste afnemers komen uit de hele Provence
Verte. Misschien maken ze van de gelegenheid
gebruik om tegenover de markt, bij de kapsalon
Hair Nature 4 (tel. 04 94 80 35 94, di., do. 9-12,
14.30-18.30, vr. 9-18.30, za. 9-17 uur) hun
haren met bio-shampoo te laten wassen.
ZONNECELLEN OP DE TOILETGEBOUWEN
Ook buiten Correns wordt milieubewustzijn
consequent uitgedragen. De toiletgebouwen in
het Vallon Sourn 5 , een 4 km lange rotskloof
in de Argens ten westen van het dorp, hebben
zonnecellen op hun houten dak. De linkeroever
van dit bij klimmers en kanovaarders populaire
dal is afgesloten – die is het domein van reigers
en eenden.
DE RIJKDOM VAN DE PROVENCE VERTE:
WATER
Tussen de Gorges du Verdon in het noorden,
het Massif des Maures in het zuidoosten en de
Ste-Baume in het zuidwesten is op de kaart een
reusachtige groene vlek te zien: de Provence
Verte. Dichte eiken- en naaldbossen overdekken
de ‘groene Provence’, waartoe Correns behoort.
Aan water is in de Provence Verte geen gebrek.
Een groene vijver waarin een waterdruppel valt,
siert het logo van de streek. Ook Correns wordt
dankzij de Argens ruim van water voorzien.
Vrijwel elk jaar in mei krijgt Correns daarom
een nieuwe fontein. Inmiddels zijn het er
zeventien - een folder van het Office de Tourisme
(zie Informatie) somt ze op. Eén staat in de tuin
van de Auberge du Parc. Onder de blauwe
regen van de Tonnelle des Amoureux hoort
u het water ruisen. Als de maan boven het
gebladerte opkomt, is het geluk compleet.

L´Auberge du Parc 1 : Pl Général de Gaulle,
tel. 04 94 59 53 52, www.auber geduparc.fr,
nov.-apr. gesl., menu € 25-35. Rustiek-elegante
kamers. Park, zwembad. 2 pk vanaf € 100.
Verzorgde Provençaalse keuken.
La Terrasse 2 : Vieux chemin de Cotignac,
tel. 04 94 59 57 15, www.terrasseprovence.com,
2 pk met ontbijt vanaf € 80, vakantiewoning
voor vier personen vanaf € 800 per week, table
d´hôtes € 35. Landhuis in het bos, 1 km buiten
het dorp. Vier comfortable chambres d´hôtes.
Zwembad en absolute stilte.
La Bastide des Aspras 3 : Chemin des Aspras,
tel. 04 94 59 59 70, www. aspras.com,
afhankelijk van het seizoen € 1300-3100 per
week, maximaal twaalf personen. Bastide uit
de 19e eeuw in Piëmontese stijl. Zes 2 pk’s met
eigen badkamer en terras uitzicht op de
wijngaarden.

ACTIVITEITEN
K-NOE 1 : Pl Général de Gaulle,
tel. 04 94 59 58 51 of 06 85 73 38 07 (mobiel),
www.K-NOE.com. Kanotochten op de Argens,
Pasen-okt.
Le Vallon Sourn: bijna tweehonderd
bewegwijzerde klimtochten in de moeilijkheids
graden 3-8. Gids bij het Office de Tourisme.

WINKELEN
Markt: Place du Général de Gaulle, vr. ochtend.
Klein, maar met de beste groenten, fruit, verse
eieren en gevogelte.
Cave des Vignerons de Correns: Chemin de
l`Église 37, ma.-vr. 15.30-18, za. 10.30-12,
15.30-18 uur. Uitstekende witte wijnen van de
AOC Côtes de Provence. Tip: Cuvée l´Or des Fées.

FEEST
Fête de la Bio et du Naturel: in het derde
weekend van aug. biofeest met bioproducten,
lezingen over duurzame energie en ecologisch
verbouwen.
Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-engidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwbextra/anwb-extra-reisgids-provence.html
voor meer informatie en de
mogelijkheden om deze gids te kopen.

