Wandeling naar de ruïne van Pierre Gourde en terug -

ca. 10 km

Het kasteel Pierre Gourde, boven op de heuvel, dateert uit de 11 e eeuw. In de 17e eeuw, tijdens de
godsdienstoorlogen (tussen katholieken en protestanten) werd het gedeeltelijk verwoest. In latere eeuwen werden
de stenen van het (niet meer bewoonde) kasteel voor ander doeleinden gebruikt en verviel het geleidelijk tot een
ruïne.
Tijd: ca. 4,5 uur





Afstand: ca.15 km.

Hoogteverschil: 435m.

Zware wandeltocht, die na de klim wordt beloond met een adembenemend mooi uitzicht.
Alleen geschikt is voor geoefende en sportieve wandelaars.
Let u op: de afdaling loopt over een erg steil rotsachtig pad, dat door diepe uithollingen op veel plaatsen bijna
onbegaanbaar is. U kunt er daarom voor kiezen om hetzelfde pad terug te nemen (dus zoals u gekomen bent).
Hondenbezitters adviseren wij de hond thuis te laten. Hij kan zich op deze route gemakkelijk verwonden.


(met de auto) Bij uitgang camping rechtsaf. Bij T-splitsing, rechtsaf (D120). Na exact 1 km, bij bordje
Beaumazet, rechtsaf en direct links parkeren.



Weg naar boven volgen. Bij Beaumazet (groepje huizen) linksaf (met de bocht mee), en even verderop bij
containers rechtsaf (met de bocht mee).



Na 100 m, bij splitsing, het rechter pad volgen naar boven. Er volgt nu een zware klim.



Bij punt waar rechts een hek staat met bordje ‘propriété Beaumier’ (dit is ca. 2 km vanaf de
parkeerplaats), wordt het pad smaller, met aan weerskanten lage eikenbomen. Nu steeds het linker pad
volgen (overigens komen de afsplitsingen naar rechts, steeds weer op dit pad uit).



Pas op: het pad is op veel plaatsen rotsachtig en vertoont af en toe flinke uithollingen!



Bij afsplitsing naar links (de ruïne is nu niet ver meer, in vogelvlucht ongeveer 300 m), het pad blijven
volgen. Linksaf is een kortere weg, maar is minder goed begaanbaar.



Pad volgen, langs oude ingestorte woning, tot T-splitsing (tussen twee boerderijen in).
Eerder hebben wij u afgeraden uw hond mee te nemen. Mocht u hem toevallig toch bij u hebben, houdt u
hem dan aan de lijn in verband met schaapskudden! Met uw hond los, bent u strafbaar!



Daar rechtsaf en de weg (deze maakt een aantal bochten) nog 400 m volgen naar de ruïne.
Let u op: het terrein rond de ruïne is privé-terrein, daar mag u dus niet komen!



Dezelfde weg teruglopen naar de T-splitsing (tussen de twee boerderijen). Daar niet linksaf, maar
rechtdoor en pad blijven volgen.



Let u op! Er volgt nu een erg steile afdaling! Bovendien is het pad rotsachtig en vertoont diepe
uithollingen! Het pad helemaal naar beneden volgen en geen zijpaden ingaan.



Waar het pad door het bos loopt liggen veel losse stenen! Pas op voor uitglijden!



Beneden gekomen, passeert u een klein beekje.



Bij einde smal pad komt u uit op een breed pad. Daar rechtsaf.



Dit pad volgen tot ‘Beaumazet’ en daar de weg weer terugvolgen naar de parkeerplaats.
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