
Verslag route Carcassonne – Perpignan 

 
18 juni Carcassonne-Montlaur, 22 graden, 36 km. 

De dag begint bewolkt en fris. Na een kort bezoek aan de oude stad met de burcht 

begint de zoektocht naar de GR36 wandelroute. Na 1 uur zoeken en dwalen 

besluiten we de app te gebruiken die onze voorgaande groep ons aangeraden heeft 

(waarvoor duizendmaal dank). Wat een uitvinding! We vinden de route en gaan nu 

echt beginnen.  

 

Het is een zware tocht met veel beklimmingen en afdalingen. Gelukkig komen we 

rond lunchtijd aan in het eerste dorpje waar we kunnen lunchen. Frank en Saskia 

eten hier de zoutste uiensoep ooit. Hierna gaan we weer meteen de hoogte in. Via 

meer onbegaanbare dan begaanbare wandelpaden vervolgen wij onze tocht. Het 

laatste uur worden wij vergezeld door 2 lieve honden met belletjes en zenders om 

hun nek. Later blijken dit jachthonden te zi jn die de everzwijnen naar een bepaalde 

plek “jagen”. Na een tocht van 11 uur komen wij aan in Montlaur waar Helmut op ons 

wacht. Hij is de eigenaar van de gites waar wij de komende nachten zullen 

overnachten.  Bij aankomst in de accommodatie helpen wij Helmut meteen door zijn 

hele biervoorraad heen; wij zijn namelijk zeer dorstig. Na een heerli jk diner wordt er 

gedoucht en is het tijd voor een welverdiende nachtrust. 

 

19 juni Montlaur-Termes, 24 graden, 27 km. 

Als Helmut ons heeft afzet in Montlaur beginnen wij vol goede moed aan de tweede 

etappe. De tocht is wederom over de bergen heen.  Op een bepaald moment komen 



we vreemde objecten tegen in bomen en gekleurde stenen. Het gevoel van een 

staaltje Blair Witch project bekruipt ons. Het blijkt gelukkig een onschuldige maar wel  

 

erg mooie kunstroute te zijn. We zien, beeldhouwkunst, beschilderde bomen, 

gekleurde stenen en andere kunstwerken. Wat we niet tegenkomen is een dorpje of 

een restaurant. De mueslirepen raken op en de honger groeit aanzienlijk . Het is 

inmiddels na tweeën als we in een veld een heleboel auto’s zien staan. Wij naderen 

een soort van geitenboerderij. Verderop staat een stalletje waar ze verschillende 

soorten geitenkaas verkopen, alleen geitenkaas. Dus tja, wat doe je dan…. Na de 

brokken geitenkaas weggespoeld te hebben met de gratis koffie (aardige lui die 

Fransen), vervolgen wij de route. Onderweg staat er opeens een baby everzwijntje 

op het looppad. De spanning stijgt enigszins als het besef komt dat moederzwijn 

wellicht ook in de buurt is. Gewapend met stokken passeren wij de baby die natuurlijk 

meteen de  bosjes induikt. We klimmen en dalen weer wat door de adembenemende 

natuur en komen aan bij onze gastheer Helmut in Termes. Deze heeft weer een 

heerlijke traditionele maaltijd bereid en is gelukkig naar de supermarkt geweest om 

zijn biervoorraad goed aan te vullen. 

20 juni Termes-Tuchan, 26 graden, 28 km. 

Deze ochtend starten wij bij ons overnachtingsadres. En ja hoor, meteen weer de 

bergen in. We komen langs Chateau de Termes, waar Erwin gebruikt maakt van de  



 

gelegenheid deze even te bezoeken. Als een echte Rambo rent hij naar boven, 

maakt in het tempo van een Japanner een paar foto’s en rent weer naar beneden. 

Wat een held!! De route is gewoon wéér schitterend. We lopen door druiven velden, 

bossen, rotspartijen, dalen en klimmen. Op de dag dat het in Nederland non stop 

regent, genieten wij van ons lunchpakket ( ja, ja, we hadden een helder moment en 

Helmut gevraagd of hij lunchpakketjes wilde maken) op een berg met een 

adembenemend uitzicht. De lunchpakketjes waren echte kadootjes aangezien ze 

verpakte waren in kerstpapier.  

 

Onderweg entertaint Erwin ons met sterke verhalen, geschiedenis, Lord of the Rings 

en Game of Thrones weetjes en one-liners uit verschi llende films. Volgens hem zijn 

we aan de route bezig van Lord of the Rings. Hij noemt Frank zelfs af en toe Frodo. 

Dat heeft wellicht met zi jn voeten te maken. Die lijken meer op 2 blaren met voeten, 

dan 2 voeten met blaren.  Het wordt wel een beetje penibel als ons water opraakt en 

wij helemaal geen enkele gelegenheid tegenkomen om bij te vullen. Als Corrie en 

Saskia een verdacht straaltje water tegen komen, kunnen zij de verleiding niet 

weerstaan en vullen toch de flesjes. De mannen verklaren ons voor gek, maar goed 

wij hebben dorst.  Aangekomen in Tuchan, blijkt het gelukkig een dorpje van formaat 

te zijn en is het zelfs in het bezit van een heuse supermarkt(je). Nieuw water wordt 

ingekocht, fruit en als het koud had gestaan ook bier. Maar we hebben geluk, er is 

een kroeg. Dat maakt het wachten op Helmut een stuk aangenamer. De ritten van en 

naar onze vertrek-en beginpunten zijn ook een avontuur op zich. We scheuren over 



smalle bergweggetjes met de afgrond iets te dichtbij en staan geregeld oog in oog 

met onze tegenliggers. 

21 juni Tuchan-Tatauvel, 33 graden, 22 km. 

De duur van de rit naar het 

beginpunt wordt steeds langer en 

ook spannender. Over een afstand 

van ongeveer 30 km rijd je minstens 

een uur. De wandelroute is vandaag 

wel minder zwaar, we lopen wat 

meer over goed begaanbare wegen 

en hoeven iets minder te klimmen. 

Deze dag sti jgt de temperatuur al 

flink naar niveau tropisch. 

Onderweg is het wederom 

schitterend. Her en der in het 

landschap komen we (op alle 

etappes van onze route) 

autowrakken tegen. Een heel apart 

gezicht. De een volledig verroest en 

echte oldtimers, soms een oude 

eend, en zelfs een verlaten camper 

langs de weg. Dat was wel een 

beetje luguber eerlijk gezegd. We 

komen ook langs een 

adembenemende kloof. Hiertussen 

is een meer waar gezwommen kan worden. Erwin kan zich niet bedwingen en waant 

zich in een scene van de Blue Lagoon. Helaas moeten we weer verder.  We komen 

om 16.00 uur aan in Tatauvel waar we neerstrijken op een terrasje in de schaduw. 

Helaas gaat het café pas open om 17.00 uur. Maar we hebben geluk; de deuren 

worden al eerder geopend. Na 3 uur wachten hebben wij de economie van Tatauvel 

goed gespekt en is Helmut gearriveerd om ons op te halen. De terug weg duurt lang, 

1,5 uur. Bij aankomst staat ons echter een overheerlijke barbecue te wachten. Dan is 

het de rugzakken inpakken en ons klaarmaken voor de volgende dag, helaas laatste 

wandeldag. 

22 juni Tatauvel-Perpignan, 36 graden, 28km. 

Door de lange rit, beginnen we pas om 10.30 uur te wandelen. En verrassend 

genoeg beginnen we ook weer met een behoorlijke klim. We worden vrijwel meteen 

opgeschrikt door een oorverdovende knal en een wonderbaarlijke rookpluim in de 

lucht. Het blijkt dat hoog in de bergen een soort van mijn gesitueerd is. Verderop is 

het nogmaals raak en mag het een wonder heten dat er niemand van schrik van de  

 



berg afgedonderd is. Als 

we halverwege de berg 

zijn, zijn we al een halve 

liter vocht verloren en 

hebben we ongeveer 2 

kilometer afgelegd in 2 

uur. Maar goed, we ruiken 

de eindstreep. Wat we dan 

nog niet weten is dat de 

volgende beklimming en 

daaropvolgende afdaling 

veel wegheeft van de film 

Vertical Limit. Bij de 

beklimming is er 

nauwelijks sprake van een 

pad en op sommige plekken is er zelfs een touw gespannen voor wat houvast.  

Gelukkig kunnen wij bovenop de berg bij een ruïne van een of ander uitki jktoren 

genieten van ons lunchpakketje (wederom verpakt in kerstpapier). De afdaling is 

gevaarlijk en er is geen houvast. Maar we redden het en de kick is enorm. Als we het 

volgende dorpje binnen lopen gaan we even koffie drinken bij een kleine bakkerij. 

Even later komt de medewerkster naar buiten met een zakje heerlijke zelfgemaakte 

koekjes. Gratis voor ons. Ontzettend lief. Het vervolg van de route is over asfalt en 

iets saai. Het laatste stuk lopen we langs het vliegveld van Perpignan de stad in. Het 

hotel vinden we redelijk snel en is mooi gesitueerd is een smal straatje van de stad. 

We zi jn moe maar bovenal zeer voldaan. We spreken ’s avond af met de 

wandelploeg die het stokje van ons overneemt bij de Kathedraal van Perpignan. 

 



Deze wandeltocht was voor eenieder van ons onvergetelijk. Wij waren een bij elkaar 

geraapt zooitje en eigenli jk vreemden voor elkaar. 

 

 

Er was een echtpaar Cor en Corrie, twee Volendammer vrienden Jack en Frank, 

Erwin en Saskia (zwager en schoonzus van elkaar) en Klaas uit Abbekerk. Wij 

hebben enorm met elkaar gelachen, elkaar door moeilijke momenten geholpen, 

genoten van de koffie van Corrie, de blarenwijsheid van Cor en de verhalen van 

Erwin.  

Kortom het was een uitermate mooie, onvergetelijk (soms pijnlijke) ervaring.  


