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Cap Bénat
Ontsnapt aan
het massatoerisme
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Cap Bénat
Parasoldennen, fijn wit zand en een azuurblauwe zee:
aan de voet van het dorp Bormes-les-Mimosas vind je
de Franse zuidkust van honderd jaar geleden: pure
schoonheid.

•

O

p het uitkijkpunt zorgt een zilte bries
voor verkoeling. Cap Bénat ligt aan
mijn voeten en op zee zie ik de contouren van Les Îles d’or, de gouden eilanden. Afdalen en slingeren door pure schoonheid. Wijngaarden die doorlopen tot aan zee,
droombaaien met ondiep water en fijn wit zand,
parasoldennen die het felle zonlicht filteren.
Cap Bénat is al jarenlang mijn ‘geheime’ hoekje van
de Côte d’Azur. Het schiereiland ademt de kust van
honderd jaar geleden. Mooi en relatief rustig,
zeker buiten het hoogseizoen. Met dank aan enkele grote investeerders die de grond hier kochten
met als doel om bebouwing te voorkomen en de
weelderige natuur te behouden.
Onder hen de familie Ferrari, de groothertog van
Luxemburg en Lord Bamford, een Engelsman die
na de Tweede Wereldoorlog fortuin maakte met
landbouwmachines. Hij kocht Château Léoube en
blies het wat verwaarloosde landgoed nieuw leven
in. Het is nu deels natuur, deels privédomein en
deels wijngaard voor toprosé.
Twee zomers geleden dreigde dit puntje paradijs
te worden verwoest door hevige bosbranden. De
ravage was enorm, maar de natuur is sterk en
veerkrachtig. Langs de vertrouwde weggetjes zijn
de geblakerde bomen weer groen en de planten en
struiken geuren als vanouds naar de Mediterranée.
Volgens kenners komt de natuur zelfs als winnaar
uit de bus omdat alleen de inheemse flora zich
herstelt.

Het mooiste blauw
Openingspagina’s:
Bormes-les-Mimosas,
sprookjesdorp aan het
begin van de Cap.
Rechts, met de klok mee:
trefpunt, plein van
Bormes-les-Mimosas;
romantiek is nooit ver te
zoeken; Hôtel Bellevue
met zijn fijne
straatterras; sfeervol
hoekje in de kapel van
Saint-Georges; lekker
biologisch bij Café
Léoube aan het strand;
Le Grand Hotel uit 1903.
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Wandelend over het domein van Léoube snap ik
waarom de Bamfords verliefd werden op deze
plek. De aarde is er gul, de wind mild en de zon
helder. Superjachten, flaneerboulevards en vakantieparken voor het grote publiek lijken veel verder
weg dan ze in werkelijkheid zijn. Het voelt hier als
een eeuw geleden, toen de Mediterranée eerst de
schrijvers en daarna de schilders inspireerde.
“Het deel waar we wijn verbouwen is niet open
voor het publiek,” vertelt Jean Dubille, directeur
général van het domein, “maar de rest van het
landgoed is vrij toegankelijk. De Bamfords houden
het niet voor zichzelf, maar delen het graag. Je
kunt er vrij wandelen en fietsen over de paden.”

Een van de meest betoverende stukjes van het
landgoed is het strand van Pellegrin. De wijngaarden liggen er bijna tot aan het water, hoge parasoldennen zorgen voor schaduw en fijn wit zand
loopt langzaam af in de Middellandse Zee die er
het mooiste blauw kleurt.
Direct achter het strand, in de schaduw, bevindt
zich het terras van Café de Léoube. Hier geen
doorsnee strandsnacks, maar vooral gezonde salades, sandwiches en kleine gerechten. Veel bio, veel
uit de streek. Uiteraard wordt er een glas rosé van
het eigen landgoed bij geserveerd. Het goede leven
op een paar vierkante meter.
Het is zo’n plek waar je uren kunt blijven zitten.
Niet alleen op het terras, maar ook aan de picknicktafels met uitzicht op zee. De koele bries vanaf
het water, de kabbelende branding, het wiegen van
de bomen. Het verlangen om meer van de streek
te zien ebt hier langzaam weg in mediterrane gelukzaligheid.

Knalgele mimosa
Met dank aan wijnhuizen als Château Léoube,
Château de Brégançon, Château Malherbe, Domaine de la Sanglière en Domaines Ott Clos Mireille is
de kustlijn niet volgebouwd met exclusieve hotels,
grote villa’s en vakantiekolonies. Wandelaars en
fietsers hebben er de ruimte op de rustige wegen
en paden. Het kustpad over de zuidelijkste kliffen
is deels weggeslagen, maar waar je nog kunt lopen
vind je verstilde inhammen.
De baaien aan de andere kant van het schiereiland
zijn minder ongeschonden gebleven. Daar bevinden zich enkele campings en de jachthaven van La
Favière, met verderop het populaire badplaatsje Le
Lavandou. Hier kun je eventueel de ferry nemen
naar Porquerolles, Île du Levant of Port-Cros, stuk
voor stuk heerlijke eilandjes met allemaal hun
eigen sfeer.
Ik blijf wat meer landinwaarts en bezoek het charmante dorp Bormes-les-Mimosas, dat er tegen
een heuvelrug ligt. Langs statige oude huizen,
pleintjes, fraaie kapellen en poorten. Het dorp
staat natuurlijk bekend om de knalgele mimosa die
van januari tot in maart bloeit, de fleur soleil. Al
sinds 1920 heeft Bormes een zekere faam opgebouwd met de van oorsprong Australische
>
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Cap Bénat
boom. Maar ook zonder de mimosa staat Bormes
in bloei. Potten en bakken vol bloemen kleuren
binnenplaatsjes, klimop klampt zich vast aan oude
muren en in de rue des Bougainvilliers zijn de huizen – hoe kan het anders – uitbundig begroeid
met de paarse, geurende bloemen van deze plant.
Zo lieflijk als het plaatsje nu oogt, zo wreed is de
lange historie. Al voor het jaar duizend bevond
zich op deze plek een nederzetting die herhaaldelijk werd verwoest door de Saracenen. Ook daarna
ging Bormes nog verschillende keren in vlammen
op. Moren, Spanjaarden, piraten, Genuezen. Ze
kwamen, roofden en verwoestten. Tot het dorp in
de 18de eeuw een zelfstandige baronie werd.
De invasie van het massatoerisme in de 20ste
eeuw heeft Bormes vrij goed doorstaan. De grote
complexen bevinden zich niet in het middeleeuwse dorp, maar in Le Lavandou en La Favière beneden. Boven regeert een prettige vorm van klein
toerisme in combinatie met een nog altijd fijne
dorpse sfeer. Er zijn leuke boetieks, ateliers van
kunstenaars en handwerkers, gezellige terrassen
en enkele goede restaurants. En op veel plekken
heb je uitzicht over de lagergelegen omgeving.
Deze pagina: Bormesles-Mimosas is weelderig
begroeid, niet alleen
met mimosa; proeflokaal
van Château Léoube;
wijnmaker Romain Ott
proeft de nieuwe rosé.
Rechterpagina: Plage
en Fort de Brégançon,
zomerresidentie van de
Franse president.
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Spoedcursus rosé proeven
Na de brand van twee jaar geleden geuren op het
schiereiland de kruiden weer. Yvette Guinet van
Hôtel Les Palmiers in het gehucht Cabasson is er
blij mee: “We waren letterlijk omringd door het
vuur, maar wisten dat de brandweer het onder
controle had. In 1990 vond ik het een stuk spannender. Nu was iedereen er beter op berekend.

Wat bosbranden betreft zijn we in het Zuiden wel
wat gewend.”
De geblakerde omgeving is weer frisgroen en wandelend over een zanderig pad bereik ik het strand
met uitzicht op het Fort de Brégançon, de zomerresidentie van de Franse president. Het middeleeuwse fort, gelegen op een goed af te grendelen
schiereiland, kreeg deze functie in de jaren zestig
van de vorige eeuw onder Charles de Gaulle.
Tijdens het hoogseizoen is het tegenwoordig te
bezoeken. Met dank aan ex-president François
Hollande, die het fort op deze manier een beetje
teruggaf aan het volk. Maar ik ben er in het voorjaar en dan blijft de poort gesloten. Ach, vanaf de
kust is het ook mooi.
Bij Château Léoube geeft wijnmaker Romain Ott
ondertussen een spoedcursus rosé proeven. De
juiste kleur, de juiste smaak, de juiste temperatuur.
“De kwaliteit van de wijnen van het schiereiland
zit ‘m natuurlijk voor een belangrijk deel in de bijzondere locatie”, zegt hij. “De zilte lucht, de invloed van het water op de temperatuur en de vele
zonuren geven de wijn zijn unieke karakter.”
Met een glas rosé in de hand kijk ik even later uit
over het droomstrand van Pellegrin. De zakkende
zon laat de zee glinsteren en een koele bries verdrijft langzaam de hitte van de zomerse dag.
Ik geloof niet in een hemel of een paradijs, maar
mocht zoiets toch bestaan, dan hoop ik dat het er
zo uitziet.



Tekst & Fotografie Hans Avontuur

Wandelend over een zanderig pad bereik
ik het strand met uitzicht op het Fort de
Brégançon, de zomerresidentie van de
Franse president
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De ijscoboot; het einde van de wereld.

tips & adressen
slapen

☛ Hostellerie du Cigalou
Hyperromantisch adres in het historische centrum van Bormes-les-Mimosas. De twintig
kamers zijn allemaal verschillend ingericht met
romantiek als gemene deler: spiegels, brocante meubilair, warme kleuren. Een aantal
kamers heeft een terras of balkon en er is een
kleine tuin met zwembad.
Tweepersoonskamers vanaf C 75 per nacht,
Place Gambetta, Bormes-les-Mimosas.
www.hostellerieducigalou.com

Het voelt hier als een eeuw geleden, toen
de Mediterranée eerst de schrijvers en
daarna de schilders inspireerde
☛ Hôtel Les Palmiers

☛ Camp du Domaine

De inrichting van het hotel is wellicht wat achterhaald, maar wat een locatie! Midden tussen
de bossen en het groen, op loopafstand van
het voormalige vissersdorpje Cabasson en de
mooie natuurlijke stranden. Er is een tuin met
zwembad en een heerlijk terras voor het ontbijt. De luxere kamers hebben een balkon of
terras.
Tweepersoonskamers vanaf C 98, 240 Chemin
du Petit Fort, Bormes-les-Mimosas.
www.hotellespalmiers.com

Een fijne vijfsterrensterrencamping pal aan het
strand.
www.campdudomaine.com

☛ Hôtel de la Plage
☛ Hôtel Bellevue
Gelegen aan het pleintje in het hart van Bormes-les-Mimosas. Er zijn dertien verschillend
ingerichte, vrij klassieke Franse kamers. Maar
naar dit hotel ga je niet om op je kamer te zitten. Vanaf deze plek verken je het dorp en
besluit je de wandeling met een apéro op het
terras van het hotel dat uitkijkt over Cap Bénat.
Tweepersoonskamers vanaf C 81 per nacht, 14
Place Gambetta, Bormes-les-Mimosas. www.
bellevuebormes.com

Charmant hotel in La Favière, de haven van
Bormes. Het dateert van 1954, de tijd dat de
Côte d’Azur enorm in opkomst was. Het is een
ideale uitvalsbasis om strand en Cap Bénat
met elkaar te combineren. De kamers zijn uitgevoerd in aardetinten en het hotel beschikt
over een goed restaurant met terras onder de
hoge bomen.
Tweepersoonskamers vanaf C 76, 352 Boulevard de la Plage, Bormes-les-Mimosas.
www.hotelbormes.com

eten en drinken

☛ Café de Léoube
Het hipste adres van Cap Bénat ligt direct
achter la plage du Pellegrin, een droomstrand
op het domein van Léoube. Hier wordt niet het
standaard strandmenu geserveerd, maar
bestaat het aanbod vooral uit gezond en bio.
De salades zijn heerlijk en uiteraard kun je er
een glas rosé van Château Léoube bij drinken.
Is goedkoper dan cola.
www.leoube.com

☛ l’Osteria
Hoewel het vaak als een pizzeria staat aangegeven, wordt het restaurant daar ernstig mee
tekortgedaan. Of beter gezegd, de kok. Behalve de inderdaad uitstekende pizza’s biedt de
kaart ook heerlijke pasta’s en andere Italiaanse specialiteiten. De sfeer is ongedwongen en
de bediening sympathiek.
4 Place Gambetta, Bormes-Les-Mimosas.
>
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Cap Bénat
tips & adressen
☛ La Terrasse du Vieux Sauvaire
Een klassieker in Bormes. Dit is de plek waar
je ’s ochtends met je krant naartoe wandelt,
een noisette bestelt en de dag rustig op gang
laat komen. En telkens is de verleiding groot
om bij het tweede kopje koffie een taartje te
bestellen.
12 Place Gambetta, Bormes-les-Mimosas.

geheim. Het middeleeuwse fort is sinds 1964
de résidence officielle du président de la
République, ofwel het vakantieverblijf van de
Franse president. Niet iedere leider was even
enthousiast over het verblijf, maar ze sliepen
er allemaal: De Gaulle, Pompidou, Giscard
d’Estaing, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande en Macron. Rondleidingen (sinds 2012) zijn
te reserveren via de VVV van Bormes (zie
informatie).

☛ L’Estagnol
Achter het strand van Estagnol heerst vakantiestemming. In het restaurant van de familie
Cruché wordt het leven gevierd. Vooral met
wat de zee te bieden heeft: vis van de dag,
langoustines, bouillabaisse. De lekkerste wijnen komen van de omringende domeinen en
de kans is groot dat het hier laat wordt met
zojuist gemaakte vrienden.
1631 Route de Léoube, Bormes-les-Mimosas.
www.restaurant-lestagnol.fr

☛ Dorpswandeling
Bij het Office du Tourisme van Bormes kun je
een kaart ophalen van het dorp, met daarop
23 highlights. Op die manier kun je zelf een
wandeling maken, sfeer proeven en de hoogtepunten bezoeken zoals de rue des Bougainvilliers, Parc du Cigalou, Chapelle Saint
François met het oude kerkhof en de Esplanade du Château.

☛ Kom eens in de winter

doen en zien

☛ Fort de Brégançon
Dit was lang een hermetisch afgesloten

Van januari tot maart gaat Bormes-les-Mimosas gehuld in… inderdaad, mimosa. De gele
bloesem is hier al sinds 1920 te zien en ondertussen telt het dorp negentig soorten.

Doorkijkje in het oude centrum van Bormes-les-Mimosas; de zomer op je bord; Cap
Bénat telt verschillende wijnhuizen.
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☛ Wijnproeven
De streek rond Cap Bénat telt twaalf wijndomeinen. Bij de meeste kun je wijnproeven. Het
Château de Brégançon kan ook met een gids
worden bezocht, die alles vertelt over het
domein en het maken van wijn.
www.chateau-de-bregancon.fr

☛ Dagtocht Îles d’Or
Vanuit de haven van Le Lavandou vertrekken
veerboten naar Porquerolles, Île de Port-Cros
en Île du Levant. Het zijn uitstapjes naar een
wereld zonder auto’s en ander gemotoriseerd
verkeer.

meer informatie

☛ www.bormeslesmimosas.com
☛ www.visitvar.fr
☛ www.france.fr

