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Saône-et-Loire is het meest zui de lijk gele gen depar te ment van Bour gondië en
wordt daarom wel Bour gogne du sud, Zuid-Bour gondië, genoemd.
Voor veel Neder lan ders is Zuid-Bour gondië slechts een hal te plaats op weg naar
een bestem ming in Zuid-Frank rijk, zoals de Ardèche, de Pro vence of de Côte
d’Azur. Jam mer, want deze streek, die op amper een dag rij den van Neder land
ligt, heeft zoveel te bie den. Voor wie de moeite neemt om bij Cha lon-sur-Saône,
Tour nus of Mâcon van de Auto route du Soleil af te gaan, blijkt Zuid-Bour gondië
al snel ver ras send en veel zij dig. Het heeft een afwis se lend land schap met heu vels
en brede rivier da len, bos sen, wijn gaar den en wei lan den. Het natuur schoon
wordt afge wis seld met kunst en cul tuur uit een rijk ver le den. Er zijn tal rijke over ‐
blijf se len uit de pre his to rie als ook een bij zon dere Gallo-Romeinse erfe nis. De
streek staat vooral bekend om haar romaanse kunst; grote ker ken en dorps kerk ‐
jes, beeld houw kunst en schil der kunst die tot de top van Frank rijk beho ren. Ver ‐
der zijn er tal rijke kas te len, van feo dale burch ten tot lust slo ten uit de tijd van de
Ver lich ting. De indu striële revo lu tie bracht een enorme omwen te ling teweeg en
daar van getuigt het indu stri eel erf goed uit de 19de en begin 20ste eeuw. Daar ‐
naast zijn er in Zuid-Bour gondië leven dige, moderne ste den te vin den.
Zuid-Bour gondië leent zich gewel dig voor een vakan tie per auto maar het is ook
heel leuk om de streek op de fiets, te voet of per boot te ont dek ken. Met hon der ‐
den kilo me ters fiets pad, die over oude spoor we gen, over jaag pa den en door de
wijn gaar den gaan, is het een waar fiets pa ra dijs. De moge lijk he den om te wan ‐
de len zijn ein de loos: er zijn tal rijke gemar keerde rond wan de lin gen en diverse
lan ge af standspa den door krui sen het depar te ment. Per boot over de vele kana len
en rivie ren die de streek rijk is, is een andere aan ge name manier om het depar te ‐
ment te ver ken nen.
In Zuid-Bour gondië heerst over we gend een land kli maat. In het wes ten zijn nog
Atlan ti sche invloe den ter wijl in het zuid oos ten het medi ter rane kli maat al voel ‐
baar wordt. Van het voor jaar tot eind okto ber is het daar door prima toe ven.
Bour gondië staat syno niem voor het goede leven. Goed tafe len is een echte Bour ‐
gon di sche tra di tie en de smul pa pen komen hier dan ook volop aan hun trek ken.
Je bent niet in Bour gondië geweest als je geen escar gots gege ten hebt. En wat te
den ken van het heer lijke vlees van de cha rol ais run de ren of de vele gerech ten
met zoet wa ter vis zoals baars, snoek of kar per. Een stukje fro mage de chèvre van
de lokale boer behoort ook tot de ‘musts’. Dit alles natuur lijk gecom bi neerd met
een glas wijn uit de regio. Zuid-Bour gondië heeft twee beroemde wijn stre ken, de
Mâcon nais en de Côte cha lon naise. Hier komen excel lente wij nen als een Pouilly-
Fuissé, een Saint-Véran of een Mer cu rey van daan.
Het is kortom, een streek waar voor ieder een wat te ont dek ken en te genie ten
valt.
 
Veel reis ple zier in Zuid-Bour gondië
Christa Ran
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De kerk van Anzy-le-Duc in de Brionnais

Zuid-Bourgondië, ofwel het departement Saône-et-Loire (8575 km², ca.
554.000 inw.) ligt in het zuiden van Bourgondië en is één van de vier departe‐
menten die samen deze regio vormen. Zoals de naam al aangeeft, bepalen
twee rivieren de ligging: de Saône doorkruist het departement van noord
naar zuid en vormt vanaf Tournus de oostgrens, terwijl de Loire het gebied in
het zuidwesten afbakent.
 
Zuid-Bourgondië is een agrarische streek: hier grazen de beroemde charol‐
aisrunderen en scharrelt het pluimvee van de Bresse. Bosbouw is volop aan‐
wezig en daarnaast beschikt Zuid-Bourgondië over twee bekende wijngebie‐
den; de Côte chalonnaise en de Mâconnais. Ook op spiritueel gebied heeft de
streek veel te bieden. Er staan nog meer dan 250 romaanse kerken, waarvan
vooral die op het platteland vaak een bijzondere charme hebben. Verder lig‐
gen de belangrijke pelgrimsplaats Paray-le-Monial, de moderne oecumeni‐
sche gemeenschap van Taizé en de boeddhistische trekpleister Paldens‐
hangpa la Boulaye in deze regio.

De streek is onder te ver de len in zes deel ge bie den: de Cha lon nais, de wijn streek
met sfeer volle dorp jes en de gezel lige stad Cha lon-sur-Saône. Op de vrucht bare
vlakte van La Bresse bour guig nonne, domi neert de land bouw die voor een groot
deel in het teken staat van de Pou let de Bresse: het enige kip pen ras ter wereld
met een Appel la tion d’Ori gine Contrôlée (AOC).
Lief heb bers van de mid del eeu wen en de pre his to rie kun nen in de Mâcon nais
terecht bij de vele romaanse ker ken, de res tan ten van de abdij van Cluny, bij de
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grot ten van Azé en Bla not en bij la Roche de Solutré. De Cha rol ais-Bri on nais is de
thuis ba sis van de cha rol ais run de ren. Hier lig gen de beroemde pel grims plaats
Paray-le-Monial en het kuur oord Bour bon-Lancy. Ook hier zijn nog vele mooie
romaanse kerk jes te vin den. Veel Gallo-Romeins erf goed is nog terug te zien in
de Autunois. Op de Mont Beu vray lag het han dels cen trum van de Gal li sche stam
de Hae du ers ter wijl de stad Autun rond de jaar tel ling gesticht werd door Kei zer
Augus tus. Ook zeer de moeite waard en bij de toe rist wat min der bekend, is de
streek rond Le Creusot-Mont ceau. Hier lag in de 19de en het begin van de 20ste
eeuw het cen trum van de staal in du strie en de streek pronkt nu met haar rijke
indu striële ver le den.
Behalve een prach tig geva ri eerd land schap en een rijk cul tu reel erf goed heeft
Zuid-Bour gondië als troef fan tas ti sche fiets-, vaar- en wan del mo ge lijk he den. Het
is kortom, een streek die voor ieder een wat te bie den heeft.
 

Stad met een rijke Gallo-Romeinse erfenis, een kathedraal met indruk‐
wekkend romaans beeldhouwwerk en het niet te missen Musée Rolin

Dorp met een feodale burcht en een fraai romaans kerkje, waar de tijd
lijkt te hebben stilgestaan

De gezelligste stad van Zuid-Bourgondië

Herinneringen aan de staal- en keramiekindustrie van de 19de en begin
20ste eeuw

Sfeervol gelegen stadje aan de Saône waar een bezoek aan de abdijkerk
uit de 11de eeuw tot de ‘musts’ behoort

De fresco’s in de kapel van Berzé-la-Ville, de dorpskerk van Chapaize en
de kerkjes in de Brionnais

De gezellige en drukke markt op maandagochtend is een aanrader

Autovrije, vlakke fietspaden om op een ontspannen manier de streek te
verkennen

Met de auto langs de wijngaarden en door charmante wijndorpen

Odyssee’s aanraders
Autun

Brancion

Chalon-sur-Saône

Industrieel erfgoed in de regio Le Creusot-Montceau

Tournus

Romaanse kunst

Louhans

Fietsen over de Voie Verte of langs het Canal du Centre

De wijnroute van de Côte chalonnaise

Spiritueel Bourgondië
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De bedevaartplaats Paray-le-Monial, de oecumenische gemeenschap
van Taizé en het boeddhistische klooster in La Boulaye

Château Digoine en Château de Couches

Beukenbossen, meertjes en adembenemende uitzichten

Spiritueel Bourgondië

Schitterende kastelen

Wandelen over het rotsmassief van Uchon
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Het sfeervolle Place St-Vincent in Chalon-sur-Saône

De Chalonnais, in het noorden van de Saône-et-Loire, kent een afwisselend
landschap met bossen, landbouw en wijngaarden. De streek ligt in het dal
van de Saône en grenst aan de weidse vlakte van de Bresse in het oosten.
Ten westen van de Saône liggen de kalkstenen wijnhellingen van de Côte
chalonnaise. De wijnen uit dit district, zoals de Bouzeron, Rully, Mercurey,
Givry en Buxy, zijn minder bekend en wat eenvoudiger dan die uit de aan‐
grenzende wijnstreken van de Côte d’Or en de Mâconnais, maar hebben een
uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De aanwezigheid van de Voie Verte, de
Saône en het Canal du Centre bieden fiets- en vaarmogelijkheden terwijl lief‐
hebbers van kastelen in Rully, Germolles en La Ferté hun hart kunnen opha‐
len. Chalon-sur-Saône is het dynamische, economische centrum van de Cha‐
lonnais en heeft een groot aanbod van culturele activiteiten.

Cha lon-sur-Saône (50.000 inw.), (kort weg Cha lon genoemd), is de groot ste en
leven dig ste stad van het depar te ment en na Dijon de belang rijk ste van Bour ‐
gondië. Dank zij de lig ging op een kruis punt van spoor-, auto- en water we gen is
hier veel bedrij vig heid en de stad is dan ook het eco no misch en indu stri eel cen ‐
trum van de Saône-et-Loire.
De stra te gi sche lig ging aan de Saône werd al in de oud heid benut, eerst door de
Gal li sche stam de Hae du ers en later door de Romei nen onder lei ding van Julius
Cae sar die van Cabi lo num een belang rijk mili tair- en han dels cen trum maak ten.
In de 5de eeuw werd de stad door de inval lende Hun nen ver woest maar aan het
eind van de 6de eeuw werd Cha lon hoofd stad van het Mero vin gi sche rijk en
beleefde het een nieuwe bloei pe ri ode. In de mid del eeu wen was de stad beroemd
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