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W
ie vanaf Toulouse het oude jaagpad
langs het Canal du Midi af zakt,
komt vanzelf bij de Middellandse
Zee. Een tocht die lang kan duren,
omdat de fietser regelmatig in de

verleiding komt om af te stappen voor weer een
dorpje, restaurant, wijngaard of monument.

Het Canal du Midi, dat de Middellandse Zee met de
Atlantische Oceaan verbindt, werd tussen 1666 en
1681 uitgegraven en is 241 kilometer lang. Fietsers

kunnen de tocht, die grotendeels langs het water
loopt, oppakken waar ze willen. Maar Toulouse, ook
het beginpunt van het kanaal, is een aangename plek
om te vertrekken. Nog even ontspannen, flaneren en
winkelen in de ’roze stad’, vernoemd naar de kleur
van de lokale baksteen, voordat de trip begint.

Als we op de kaart zien dat we de eerste dag vijftig
kilometer van Toulouse naar Port Lauragais fietsen,
halen we onze schouders op. In de praktijk blijkt dat
zo’n afstand toch heel wat tijd kan kosten. Het voor-
malige jaagpad is niet overal geasfalteerd, en de
stukken met kuilen en boomwortels op de weg wil-
len nog wel eens vertraging opleveren. We zijn blij
dat we stevige tourfietsen hebben om de wat ruigere
stukken te bedwingen. 

Maar het is niet alleen de staat van het pad die ons
schema in de war brengt. We merken al snel dat het
verleidelijk is om het kanaal af en toe te verlaten of

af te stappen om een van de vernuftigheden van
Riquet te bekijken. Onderweg zijn 350 sluizen, brug-
gen en tunnels te zien die ervoor moesten zorgen dat
het water in de Middellandse Zee belandde. Zo sla-
pen we de eerste avond tegenover het Bassin Saint-
Ferréol, een immens stuwmeer uit het masterplan
van de ingenieur. 

Op dag twee fietsen we via Castelnaudary, bekend
om zijn cassoulet, naar Carcassonne. Het boertige
gerecht met witte bonen, eendenbout en worst gaat
er na al die kilometers wel in, maar de restaurants
die we ’s avonds in de middeleeuwse vestingstad
tegenkomen hebben toch onze voorkeur.

De volgende dag belanden we bij Roques in Le
Somail. ,,De kanaalbrug die jullie straks tegenkomen
is fenomenaal. Blijf even wachten tot er een schip
aan komt”, zegt de Fransman voordat we weer op de
fiets stappen. Bij Salèlles doemt inderdaad een flinke

brug op. Onder de bogen stroomt de rivier de Aude,
het kanaal wordt een paar meter boven de grond
over een aquaduct geleid. Getoeter kondigt de komst
van een schip aan. Een spectaculair gezicht om een
boot door het landschap te zien zweven. 

Na een middag door de wijngaarden gefietst te
hebben, kunnen we ’s avonds eindelijk proeven op
kasteel L’Hospitalet van Gérard Bertrand, een van
Frankrijks grootste wijnexporteurs. De heuvel op het
domein biedt een prachtig uitzicht over de wijnstrui-
ken, met in de verte de zee. We hebben ons doel
bijna bereikt: de Mediterranee. 

Nog even ontspannen, flaneren
en winkelen in de ’roze stad’ 

Door Eveline Bijlsma

Verdwalen langs Canal du Midi
In ’Sturen’ wekelijks aandacht voor de mooi-
ste fiets-, vaar- en autoroutes. Dit keer fiet-
sen we langs het Zuid-Franse Canal du Midi.

Fietsen,
wandelen
en varen

U kunt eigen
fietsen meene-

men, of een
mountainbike
huren bij bij-

voorbeeld Dis-
cover France

Adventures. De
route is ook

geschikt voor
wandelaars, en

er worden ri-
vierboten ver-

huurd waarmee
u het kanaal

kunt afzakken. 
Meer info: 

destinationsud
defrance.com.

Ingenieus plan

Het was een wens die al eeuwenlang leefde:
door Frankrijk heen naar de Middellandse
Zee varen. Schepen konden via Bordeaux

de Garonne afreizen, maar kwamen bij
Toulouse niet verder. Vanuit daar een ka-
naal graven naar de kustplaats Sète leek

onmogelijk, vanwege de lange afstand en
omdat het traject zestig meter stijgt. Inge-

nieur Paul Riquet bedacht eind 17e eeuw
een plan om het kanaal toch van water te
voorzien: hij leidde kleine riviertjes uit de

Montagne Noire richting een aantal bassins
die zorgen dat er water in het kanaal be-

landt. Na de Tweede Wereldoorlog nam het
handelsverkeer sterk af, omdat het Canal

du Midi niet breed en diep genoeg was.
Sinds 1989 wordt het alleen voor plezier-

vaart gebruikt, in 1996 kwam de hele water-
weg op de Unesco Werelderfgoedlijst.
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