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VALLEI VAN DE UBAYE

Alpes-de-Haute-Provence is één van de grootste (en mooiste)  depar-
tementen in Frankrijk; het ligt tussen de Alpes-Maritimes,  de Var, de 
Vaucluse, de Drôme en de Hautes-Alpes en grenst bovendien aan Italië. 
Het bestaat uit vier arrondissementen: Barcelonnette – Castellane – Dig-
ne-les-Bains en Forcalquier. Op de grens met de Var ligt de Verdon (re-
gionaal natuurpark). Je vindt er enig mooie waterlopen zoals Durance, 
Verdon, Bléone, Ubaye, Var, Buëch, Jabron en Largue en godvergeten, 
authentieke dorpjes en mensen.

S inds de hervorming van 2013 
zijn er nog maar 15 in plaats van 
30 kantons in het departement. 

Men wilde immers kantons met een zo 
gelijk mogelijk aantal inwoners, zodat 
het bestuur per kanton in de departe-
mentsraad ongeveer een gelijk aantal 
inwoners zou vertegenwoordigen. Ge-
middeld telt een kanton vandaag, dus 
na de genoemde hervorming, onge-
veer 10.800 zielen. De grootste afwij-
kingen zijn er voor Oraison (+22%) 
en Barcelonnette (-25%). In totaal telt 
Alpes-de-Haute-Provence maar zo’n 
160.000 inwoners. Niet aarzelen dus: 
daar moet je absoluut naartoe voor 
ruimte, rust en ongerepte natuur! En 
je krijgt er ook nog een niet te versma-
den bonus bovenop, want de regio telt 
liefst 300 zonnige dagen per jaar… 
En ja, een goeie tip: sla de Ventoux en 
l’Alpe d’Huez maar eens een keertje 
over – je krijgt er gegarandeerd geen 
spijt van!

In een vorig leven fietste ik vooral in 
het centrum van dit fantastische na-
tuurgebied - vanuit de hoofdplaats 
Digne-les-Bains en meer westelijk 
naar Sisteron -  en ook meer naar het 
zuiden: Manosque, Saint-André-les- 
Alpes, Castellane. Maar dit keer ligt 
mijn focus volledig op het uiterste 
noordoosten, met Barcelonette vlakbij 
de Italiaanse grens. Het kanton Bar-
celonette omvat 11 gemeenten en er 
wonen maar een goeie 8.000 mensen.

De gemeente Barcelonnette, hoofd-
plaats van de vallei van de Ubaye, ligt 
op 1135 meter hoogte. Deze vallei 
van de UBAYE werd in de 18e eeuw 
ook wel de “vallée de Barcelonette” ge-
noemd.

MEER VAN SER-
RE-PONÇON

De dam bij Serre-Ponçon, waar de 
rivieren Durance en Ubaye samenko-
men, is 124 meter hoog en 630 meter 
breed met een oppervlakte van onge-
veer 28 km2. In de omgeving spreekt 
men wel eens fier over het grootste 
kunstmatige meer van Europa, maar 

dat is gewoon maar een leugentje om 
bestwil, want het Alqueva-stuwmeer 
in Portugal, met zijn 250 km2 , is echt 
wel veel groter.

Aan de oevers van het meer van Ser-
re-Ponçon liggen drie gemeenten: Em-
brun, Chorges en Savines-le-Lac. 

DE  COLS VAN DE 

UBAYE VALLEI

Heel de omgeving hier is een uit-
zonderlijk paradijs voor wandelaars, 
mountainbikers en sportfietsers! De 
Col de la Cayolle (2337 meter) is 
wellicht zowat het mooiste stukje 
ruwe natuur in de zuidelijke Alpen. 
Hij verbindt Barcelonnette en En-
traunes en vormt de grens tussen de 
departementen Alpes-Maritimes en 

Col de Pontis - meer van Serre-Ponçon
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Alpes-de-Haute-Provence. De route 
doorkruist het Nationaal park Mer-
cantour. Samen met Col d’Allos, Col 
de Vars, Col de Larche, Col de Pontis , 
Col St-Jean en col de la Bonette (2802 
meter) vind je hier een ongelooflijk 
scenario waar je je meteen tot fiere 
bergkoning van de zuidelijke Alpen 
kan kronen. En bovendien: hier word 
je nog niet te veel belaagd door toeris-
ten en kan je onbeperkt genieten van 
een overweldigende natuur, als wande-
laar, als mountainbiker of als gespierde 
fietser! En vandaag is dat trouwens ook 
haalbaar voor een veel breder publiek 
dat van natuur en uitdagingen houdt, 
dank zij de e-bike…

De Col d’Allos is dan weer een 2250 
meter hoge bergpas die de verbin-
ding vormt tussen Barcelonnette en 
Allos. De route loopt parallel aan de 
oostelijker gelegen paswegen Cayolle 
en Bonette. Ten zuiden ontspringt de 
Verdon die wat verder de Gorges du 
Verdon heeft gecreëerd. Deze “Gorges” 
vind ik op z’n minst even mooi als de 

beroemde ‘Gorges de la Nesque”. De 
Gorges du Verdon of de Grand Cany-
on du Verdon ligt op de grens van de 
departementen Var en Alpes-de-Hau-
te-Provence, tussen Castellane en 
Moustiers-Sainte-Marie, dat bekend is 
om faience. Het is na de Tarakloof in 
Montenegro in de Balkan, de grootste 
kloof in Europa, over 25 km ongeloof-
lijk grillig uitgesleten door de Verdon. 
Adembenemend mooi!!

En dan is er nog de “Col de la Bonet-
te”, van Jausiers, vlakbij Barcelonette, 
naar Saint-Etienne-de-Tinée,volgens 
sommigen de hoogste col in Europa 
met zijn 2715 meter, maar dat klopt 
niet echt. De twee kilometer lange weg 
rond de Cime de la Bonette, een zij-
weg vanaf top van de eigenlijke Col, 
is wel een van de hoogste verharde we-
gen van de Alpen tot op een hoogte 
van 2802 meter (maar de Oostenrijk-
se Ötztaler Gletscherstraße reikt wel 
tot 2829 meter en is dus hoger). De 
Bonette ligt op de grens tussen de de-
partementen Alpes-Maritimes en Al-

pes-de-Haute-Provence.

Dit jaar, op 25 juli, gaat de 18e rit van 
de Tour van Embrun, aan het meer van 
Serre-Ponçon,  naar Valloire over 207 
zware kilometers met o.m. de Col de 
Vars, de Izoard en de Galibier. De ren-
ners gaan via Savines-le-Lac, Pontis, 
Le Sauze-du-Lac, Le Lauzet-Ubaye, 
Méolans-Revel, Les Thuiles, Barcel-
onnette, Faucon-de-Barcelonnette en 
Jausiers…

BALCONS DU LAC

Maar het mag allemaal gerust ook een 
beetje minder uitdagend, hoor ! Ik kan 
je trouwens liefst 17 prachtige, gevari-
eerde omlopen voorschotelen. Je kan 
dan zelf keuzes maken en ook vlot in-
laden in je GPS via GPX-bestanden. 
Bekijk het maar: www.tourisme-al-
pes-haute-provence.com/boucles-cy-
clotouristiques

Een mooi opwarmertje voor een door-

Allos
BALCONS DU LAC - 37 km - 874 hoogtemeters - vertrek en aankomst in Le Lauzet-Ubaye

Col de La Bonette
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snee vakantiefietser, kan het circuit « 
les balcons du lac » zijn, 37 km lang en 
met 874 hoogtemeters, met vertrek en 
aankomst in Le Lauzet Ubaye - www.
visugpx.com/1296136382

BARCELONETTE

Barcelonnette, zuidelijk en bergach-
tig, is de hoofdplaats van de vallei 
van de Ubaye, telt minder dan 3.000 
inwoners en ligt op meer dan 1100 
meter hoogte. Opvallend: Ik hoor bij 
een drankje op het gezellige Manuel-
plein over de bijzondere geschiedenis 
van Barcelonnette. Van oudsher is de 
vallei gericht op handel, vooral tex-
tielhandel, met wolproductie en zijde. 

Kooplieden vertrekken aanvankelijk 
naar Louisiana maar al heel snel ook 
naar Mexico, vooral in de periode 
1850-1950, waar zowat 2500 inwo-
ners rijk zouden geworden zijn. Inwo-
ners uit de vallei van de Ubaye hebben 
een heel belangrijke rol gespeeld in de 
geschiedenis van Mexico en eerlijk – 
voor mij is dat nieuw! Eens terug in 
het vaderland, laat een aantal van die 
Franse emigranten rond de eeuwwisse-
ling (1900), luxueuze villa’s in Mexi-
caanse stijl bouwen met ook Italiaanse 
en zelfs Tiroolse inslag, parels voor 
liefhebbers van architectuur. Er staan 
er zowat 50 in Barcelonnette en 20 in 
Jausiers. En ook vandaag nog is Barce-
lonette een mengsel van twee culturen, 
heeft trouwens nog altijd een innige 

band met “Valle de Bravo” in Mexico. 
Tijdens de Latino-Mexicaanse feesten 
in de tweede week van augustus, kan 
je naar hartenlust dansen op de Mexi-
caanse mariachi. Echt, Barcelonnette, 
is met voorsprong de meest Mexicaan-
se plaats in Frankrijk en ver daarbui-
ten… Barcelonnette heeft alvast een 
hoog gehalte aan “couleur locale” en 
het is er gezellig flaneren doorheen de 
autovrije straatjes. Bewonder de Car-
dinalis toren uit de 15e eeuw die meer 
dan 40 meter hoog is en die de Plaza 
Manuel domineert. Let op de talloze 
zonnewijzers en trek minstens één keer 
naar de markt de woensdag of de zater-
dagochtend.

En op 4 augustus van dit jaar is er het 

Barcelonnette

wielerevenement “De drie cols”, waar 
je de Cayolle, de Col des Champs en 
de Col d’Allos kan beklimmen en kan 
kiezen uit trips van 124 of van 60 km.

EPILOOG

Les Alpes  Haute Provence is het de-
partement dat echt heel veel te bieden 
heeft! Qua pure, brute, ongerepte na-
tuur is dit een absolute topper en – 
wellicht mede daardoor – vind je er 
meer dan waar ook, mensen die nog 
authentiek, echt, ongekunsteld zijn en 
zeg nu zelf: zo’n combinatie wordt met 
de dag zeldzamer, toch!

Cardinalis toren

INFO

https://www.tourisme-alpes-hau-
te-provence.com/

Mexicaans Latino feest
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