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Column Royan: De stenen waakhonden van Port-Cros 

Op vijftien kilometer varen vanuit de Franse zuidkust liggen de eilanden van goud. Eeuwenlang dienden deze grote stukken rots in de Middellandse zee als 
schuilplaats of toevluchtsoord voor Moren, verstoten monniken en piraten. Zelfs de 16e eeuwse kaper Barbarossa heeft er zijn uitvalsbasis gehad. Maar er 
waren ook militaire garnizoenen gelegerd. De strategische positie van de eilanden ten opzichte van de kust en de marinehaven Toulon is na de tweede 
wereldoorlog wat verloren gegaan. Het middelste eiland, Port-Cros genaamd, viert dit jaar inmiddels zijn vijftigjarig bestaan als natuurreservaat boven en 
onder water. Toch steken oude en massieve forten nog steeds trots uit boven de rotsen en de begroeiing en blijven zij onverstoorbaar waken over de 
wijde omgeving. 

Fort du Moulin

Vanuit de kustplaats Le Lavandou komt na een oversteek van een half uurtje de haven van het eiland Port-Cros in zicht. Bij het binnenvaren van de baai 
ligt meteen aan de linkerhand het Fort du Moulin, dat op de funderingen van een oude Romeinse burcht is gebouwd. Het 16e eeuwse fort bewaakt de 
toegang vanuit de zee en ziet tevens toe op de naderingswegen vanaf het eiland. Langs de uitkijktoren waarop vroeger het witte koningsvaandel 
wapperde, loopt een trap omhoog die eindigt bij een ophaalbrug en een poort. Het bouwwerk gaat op in de natuur en de omgeving. Het lijkt of het is 
opgestaan uit de grijze en bruine rotsen die schitteren in de zon, alsof er zilverpoeder overheen is gestrooid. Door de tijd heen is het fort vaak gehavend 
geweest en telkens weer opgebouwd. Tegenwoordig valt het onder monumentenzorg, als enige op het eiland. Het wordt bewoond door een kasteeldame 
en is jammer genoeg niet van binnen te bezichtigen.

Twintig minuutjes lopen en klimmen verder ligt het Fort de l’Estissac waarvan de toren al van verre is te zien. De stervormige buitenmuren van dit hoger 
gelegen fort worden omgeven door een slotgracht die altijd leeg heeft gestaan bij gebrek aan water op het eiland. In de zomermaanden is dit gebouw - in 
tegenstelling tot de andere bouwwerken - wel vrij toegankelijk voor het publiek en via een smalle binnentrap kun je de toren op vanwaar je een grandioos 
uitzicht hebt over de eilanden van goud en de kust. Daarboven begrijp je waarom deze zee liefkozend 'de Grote Blauwe' wordt genoemd. De ruimte 
eronder, waar vroeger soldaten verbleven, herbergt een permanente tentoonstelling over het natuurreservaat. 
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Fort de l’Estissac

Een paar minuten wandelen daarvandaan ligt het Fort de l’Eminence dat vooral groot is en waarvan niet heel veel is te zien. Het is grotendeels afgesloten 
en omgeven door bomen. Opvallend zijn wel de enorme inslagen op de gevel die nog getuigen van de geallieerde invasie in augustus 1944. 

Om de andere forten te bekijken, moet er veel worden gelopen. Port-Cros is namelijk een eiland zonder auto’s. Enkel in de haven zijn wat voorzieningen 
voorhanden zoals winkeltjes en restaurants, maar elders is niets te verkrijgen en wandelaars zijn dus noodgedwongen op zichzelf aangewezen. In de 
zomerse warmte, wanneer de temperaturen geregeld boven de dertig graden uitkomen, is genoeg water in de rugzak het minste waar je aan moet 
denken. De 700 hectare natuurreservaat worden doorkruist door dertig kilometer aan wandelpaden. Veel van deze paden zijn smal, avontuurlijk en steil, 
maar vooral ook prachtig. Met name aan het begin of het einde van de dag maak je kans op een ontmoeting met allerlei dieren zoals bijeneters, 
hagedisjes, kleine schorpioenen, ongevaarlijke slangen of uiltjes. Vooral op de wat minder toegankelijke paden kom je maar weinig mensen tegen.

De route des forts die naar de stenen waakhonden voert, leidt een wandelaar in vier uur tijd langs die bouwwerken van weleer. Onderweg loop je het ene 
moment tussen de bomen en de struiken met daar tussenin uitstekende rotspunten en dan weer langs steile afgronden die onzichtbaar eindigen onder 
water. Sommige paden zijn in vroegere tijden met de hand uitgehouwen in het gesteente. De avontuurlijke wandeling wordt beloond wanneer je aan de 
andere kant van het eiland aankomt in een baai en het Fort de Port-Man ziet liggen. Een klein strand is daar een uitnodigende plek om het water in te 
gaan en wat verkoeling te zoeken terwijl je het onlangs gerestaureerde fort met de imposante toren kunt bewonderen. Veel dichterbij kun je niet komen, 
maar van een afstand is het bouwwerk nog indrukwekkender dan van dichtbij.

Fort de Port-Man

In tegenstelling tot de vier forten uit de 16e eeuw die allemaal aan de noordzijde zijn gebouwd, ligt het laatste en meest recente fort aan de zuidkant. Aan 
deze zijde hadden de Duitse bezetters ook hun kanonnen opgesteld tijdens de tweede wereldoorlog. Van die artillerie zijn nog maar weinig sporen over, 
zoals betonnen platen en wat oud ijzer dat voorzichtig uitsteekt boven droog en geel gras. Het Fort de la Vigie stamt uit de tijd van Napoleon en is in 
gebruik bij de Franse marine. Het is niet echt spectaculair, maar het uitzicht aan de zuidkant van het eiland en de route door de bossen terug naar de 
haven maken de omweg de moeite waard. 

Port-Cros is een prachtige wandelbestemming voor twee dagen. Wanneer je van duiken of een wat teruggetrokken bestaan houdt, is het een eiland om 
langer te vertoeven. Het onderwaterreservaat wordt beschouwd als behorende tot de top tachtig van de mooiste duikbestemmingen op de wereld. Er is 
een duikschool op het eiland en onder water gaan staat garant voor ontmoetingen met veel gekleurde vissen waaronder de indrukwekkende en bijna 
handtamme tandbaarzen. Overdag is het op het eiland vaak druk met dagjesmensen, maar ’s avonds is het rustig waarbij enkel nog de lokale bewoners, 
de gasten van de paar hotels en opvarenden van plezierjachten elkaar ontmoeten op de terrassen langs het water. Je kunt het een ander soort 
vakantiebestemming noemen.

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Frankrijk Forum.
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Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en verhalen waaronder 
het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij maandelijkse columns over interessante 
bestemmingen die hij heeft bezocht.
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Royan - 30-11-13, 10:23  Reageren 

Hat naastgelegen eiland Ile du Levant wordt hier beschreven: 

http://www.wereldwijzer.nl/content.p...-Ile-du-Levant

Royan - 10-01-14, 16:30  Reageren 

Voor wie geïnteresseerd is in het eiland Port-Cros en het eiland ernaast (Ile du Levant): het volgende boek speelt zich daar voor een 
groot deel af aan het einde van de 17e eeuw. De verschijningsdatum is in het voorjaar van 2014.

http://www.ecritures.nu/pages/het-koningszwaard

Royan - 17-08-14, 11:52  Reageren 

De stenen waakhonden zijn inmiddels ook ruim belicht in mijn nieuwe roman 'Het Koningszwaard" waarvan je hier een unieke 
boektrailer kunt zien. 

j&m - 17-08-14, 12:23  Reageren 

Prachtig en maakt erg nieuwsgierig dus heeft de trailer zijn doel bereikt lijkt me.
Volgende Nederland perioden koop ik hem met zekerheid 

 Origineel gepost door Royan

De stenen waakhonden zijn inmiddels ook ruim belicht in mijn nieuwe roman 'Het Koningszwaard" waarvan je hier
een unieke boektrailer kunt zien.

Royan - 17-08-14, 13:09  Reageren 

Leuk! Uiteindelijk is het ook een beetje een reisverslag, van een kroonprins die door twee landen in de 17e eeuw reist. De 
beschrijvingen in het boek kloppen overigens allemaal met wat je in die tijd zag. Ik ben er niet voor niets bijna 10 jaar mee bezig 
geweest: mooie aanleiding voor reizen naar die plekken! 
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