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 GPS-COÖRDINATEN WANDELING 2 - NAVES - OVER EEUWENOUDE PADEN LANGS TERRASSEN
1 Naves  N44 24.078 • E4 06.772 5 Breed pad naar links  N44 22.804 • E4 05.1945 Breed pad naar links  N44 22.804 • E4 05.194
2 Les Alauzas  N44 24.010 • E4 05.797 6 T-splitsing in Brahic  N44 23.057 • E4 06.0086 T-splitsing in Brahic  N44 23.057 • E4 06.008
3 Croix de Bancillon  N44 23.630 • E4 05.221 7 Scherp links op breed pad  N44 23.530 • E4 07.1007 Scherp links op breed pad  N44 23.530 • E4 07.100
4 T-splitsing richting La Coste  N44 23.698 • E4 04.6714 T-splitsing richting La Coste  N44 23.698 • E4 04.671 8 Paadje rechtdoor  N44 23.615 • E4 06.4848 Paadje rechtdoor  N44 23.615 • E4 06.484

Fort La Latte 
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NAVES 

Over eeuwenoude paden langs terrassen

er naar tOe
In Les Vans volg je de D901 
richting Villefort en daarna 
sla je linksaf de D408 in 
richting Naves. Het dorp is 
autovrij; vlak vóór het dorp 
kun je je auto aan de kant 
van de weg te parkeren.

WaarOm?
Deze schitterende tocht voert je door gevarieerde landschappen van het overgangs-
gebied tussen de Cevennen en het mediterrane kalkplateau. Je start in het sfeervolle 
Naves. Via smalle klinkerstraatjes verlaat je dit pittoreske dorpje en wandel je al snel 
langs Cirque de Naves, een indrukwekkend keteldal. Het smalle pad dat door dit geëro-
deerde gebied gestaag omhoog loopt, is in het voorjaar omzoomd met veel soorten 
bloemen. De klim naar La Croix de Bancillon voert door een oud terrassengebied met 
kastanjebomen. Het prachtig gerestaureerde dorpje La Coste wordt omringd door fruit-
bomen, wijngaarden en moestuinen en is een ideale plek om te pauzeren. Daarna volgt 
een mooi stuk over het oude ‘postbode-pad’ dat langs de flank van de heuvel slingert. 
Na elke bocht heb je weer een ander zicht op de diepe en ruige vallei van de Ganière. 

2
AFSTAND/TIJD:  15,5 km/circa 5 uur 
ZWAARTE:  3 (ondergrond, afstand, hoogteverschil)
KAART:  IGN no 2839 OT
MARKERING:  geel, behalve: 3-4 en 6-7= rood-wit
HOOGSTE PUNT:  770 meter, LAAGSTE PUNT: 240 meter
HOOGTEVERSCHIL:  830 meter

Sentier du facteur
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gPs 1 Volg de weg richting het dorp. Aan het begin van het dorp ga je rechts de weg 
omhoog in. Na 100 meter, vlak vóór de poort, ga je rechtsaf de trap op richting Les 
Alauzas. Volg dit stenig pad omhoog. Houd het hoofdpad aan en let op de markeringen. 
Op een gegeven moment loop je op gelijke hoogte door een steeneikenbos. Ga op een 
T-splitsing rechtsaf. Het pad stijgt daarna en slingert tussen de muurtjes van oude ter-
rassen. Let op de markeringen. Je komt uit in het gehucht Les Alauzas.
gPs 2 Ga op het brede pad rechtsaf en na 20 meter, vlak vóór de muur, linksaf een 
paadje op. Ga na 30 meter op de driesprong linksaf, richting Croix de Bancillon. Na een 
lange klim door een kastanjebos kom je uit bij de Croix de Bancillon.
gPs 3 Ga linksaf richting Brahic. Het pad daalt en verderop passeer je een ruïne. 
gPs 4 Op een T-splitsing (met een wegwijzer) ga je rechtsaf richting La Coste. Op de 
asfaltweg sla je rechtsaf richting La Coste. Loop door het gehucht Les Agligeos. Als de 
weg naar rechts buigt, ga je links/rechtdoor een paadje op richting La Coste. In La Coste 
steek je de asfaltweg over en vervolg je de geplaveide weg rechtdoor. Even verder buigt 
de weg naar links. Loop door een poort en vervolg de weg, die verderop weer naar links 
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buigt. Ga op de asfaltweg naar links en na 50 meter rechts een graspad op richting 
Murjas. Negeer na 50 meter een pad van rechts en vervolg dit fraaie pad (= Sentier 
du facteur) circa 3 km. Je steekt enkele stroompjes over en af en toe moet je over 
rotsen klauteren. 
gPs 5 Vlak vóór Murjas ga je op een kruising linksaf het brede pad op. In het dorp 
ga je op de asfaltweg naar links. Na circa 250 meter neem je links het pad dat om-
hoog loopt. Je komt uit op een asfaltweg waar je links/rechtdoor gaat. Vervolg deze 
weg naar Brahic. Vlak vóór Brahic buigt de weg naar rechts en ga je gelijk daarna 
links/rechtdoor de poort door, het dorp in. 
gPs 6 Op de T-splitsing ga je rechtsaf. Je verlaat het dorp weer door een poort. Op 
de asfaltweg ga je linksaf en na 10 meter, net na een picknickplek, ga je rechts vier 
stenen treden af en vervolg je daarna het paadje naar links richting Les Vans. Het 
paadje daalt en wordt verderop breder. Steek een stroompje over. Op de D251 ga je 
naar rechts en na circa 150 meter links een paadje in omhoog. Op de kruising ver-
derop blijf je rechtdoor lopen. Het pad loopt door een naaldboombos en gaat dalen. 
Verderop wordt het pad steiler. Houd het hoofdpad aan en negeer zijpaden. Het pad 
blijft dalen. Je komt uit op een breed pad met resten asfalt.
gPs 7 Ga hier scherp naar links. Verderop loopt het pad door een bos. 
gPs 8 Let op: als het brede pad naar links buigt, ga je rechtdoor een paadje op dat 
naar beneden loopt (rechts kun je naar de grot Baume Batie). Het paadje slingert ver-
volgens steil naar beneden. Beneden buigt het pad naar links een droge rivierbedding 
in. Kort daarna vervolg je, vóór het stroompje, het pad naar rechts. Je loopt nu rechts 
van het stroompje. Ter hoogte van een huis steek je het stroompje over en na 40 
meter ga je rechts een paadje in. Op het brede pad ga je naar rechts. Het pad wordt 
een weg die je naar je auto vervolgt.
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