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Column Royan: Authentiek naturisme op Ile du Levant 

“Het eiland waar de zon opkomt”. Dit is een van de betekenissen die men aan de woorden Ile du Levant toekent. Het is dan ook geen toevalligheid dat 
het kleine dorp op dat eilandje de naam Heliopolis heeft gekregen, stad van de zon. Ile du Levant is een van de eilanden ten zuiden van de Franse stad 
Hyères en ligt sereen in de blauwe en aanlokkelijke Middellandse Zee.

In de jaren ’20 van de vorige eeuw ontstond er met name in Duitsland een stroming die naturisme nastreefde. Frei Körper Kultur (FKK) heet het daar nog 
steeds. Ook in Frankrijk kregen meer en meer mensen interesse in de gezonde levensstijl die door het naturisme werd gepropageerd: bloot zijn, sporten 
en gebalanceerd eten. Naaktheid werd in deze tijd echter niet overal getolereerd en naturisten moesten elkaar daarom op hiervoor gereserveerde 
plaatsen ontmoeten.

De gebroeders Gaston en André Durville waren allebei arts en voorvechters van deze nieuwe manier van leven. Toen zij in 1931 het eiland Ile du Levant 
bezochten, besloten ze om er een naturistencentrum op te richten. Een deel van het eiland werd bewoonbaar gemaakt middels de aanleg van paden en 
het aanwijzen van bouwpercelen. Huizen verrezen en vanaf 1932 kwamen de eerste naturisten vakantie houden op het eiland om daar ongestoord te 
genieten van de gezonde zeelucht en de stranden.

Pad naar het dorp

Anno 1932 was het naturisme op het eiland niet per definitie naakt. Er werd gesport, gewandeld en gezond gegeten waarbij zo weinig mogelijk kleding 
werd gedragen. Zowel mannen als vrouwen hadden toegang tot de gymnastieklessen die in de ochtend in open lucht werden georganiseerd hetgeen voor 
deze tijd revolutionair was. De bouw en de inrichting van het dorp liepen niet heel voorspoedig maar Heliopolis nam vaste vormen aan en is vandaag de 
dag het oudste naturistencentrum van Frankrijk. De Franse marine maakte ondertussen aanspraken op een groot deel van het eiland waardoor het voor 
naturisme bestemde gebied in de loop der jaren werd gereduceerd tot slechts 10% van de totale eilandoppervlakte.

Vandaag is dat kleine deel nog steeds bewoond door een honderdtal vaste bewoners. Van de marine heb je absoluut geen last en het verboden gebied 
lijkt meer op een natuurreservaat dan op een militaire basis van waaruit soms buiten het vakantieseizoen raketten worden getest. Heliopolis bestaat nu al 
meer dan 80 jaar en het lijkt of de tijd heeft stilgestaan sinds de oprichting. De kleine basisschool heeft een paar jaar geleden pas zijn deuren gesloten. 
Voertuigen zijn niet toegestaan op enkele strikt noodzakelijke auto’s na zoals een personenbusje, een kleine vrachtwagen en de auto van de klusjesman. 
Elektriciteit is pas aan het eind van de jaren ’80 aangelegd en lang niet alle paden zijn verhard. ’s Avonds zijn deze wegen niet verlicht waardoor het 
aardedonker is. Op 15 kilometer van de kust is hier dan ook geen lichtvervuiling en heb je de kans om de enorme Melkweg te observeren terwijl je op de 
achtergrond kleine uiltjes naar elkaar hoort roepen.
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Gemeentelijke verordening

Het enige toegankelijke zandstrand is te bereiken via een 650 meter lang pad dat vanaf de haven over de rotsen leidt. Langs het pad staat een bord 
waarop duidelijk wordt vermeld dat naakt zijn verplicht is. Dit is vastgesteld middels een gemeenteverordening dus het is ook echt verplicht. Het strand 
waar je op uitkomt heet de Plage des Grottes en is niet groot maar het ligt aan een ondiepe baai waar je heerlijk in kunt zwemmen. Snorkelend is er in 
het heldere water veel vis te ontdekken.

Voor degenen die niet naar het strand willen maar wel graag zwemmen en zonnen zijn er elders langs de zee op de rotspartijen plekjes aangelegd waar je 
kunt neerstrijken op een harde maar vlakke ondergrond. De Bain de Diane, les Pierres Plates en les Moines zijn hier voorbeelden van. Ook hier staat het 
waarschuwingsbord: naturisme is verplicht! Boven de rotsen begint een natuurreservaat met smalle paden en verwilderde struiken. De begroeiing is 
weelderig en lijkt subtropisch met de vele cactussen, vetplanten, oleanders, palmen en eucalyptusbomen. Deze zelfde vegetatie omringt je ook tijdens de 
wandelingen over de bewoonde delen van het eiland.

Met uitzondering van de haven is het dragen van kleding langs de waterkant niet toegestaan. Op de paden over het eiland en bij de accommodaties is het 
naakt zijn gebruikelijk: het is immers een naturistencentrum. Er is echter geen sprake van overdreven en fanatiek nudisme. Als het koud wordt trekken 
mensen kleren aan, zo ook in de avond. Op het dorpsplein, waar zich een paar terrasjes en restaurants bevinden, wordt standaard kleding gedragen of in 
ieder geval een handdoek om de middel geslagen.

Plage des Grottes

Het eiland straalt rust uit en is daarom een geliefde vakantiebestemming voor veel jaarlijks terugkerende bezoekers. In het hoogseizoen geldt de maand 
juli als de rustige maand. Gezinnen met kinderen genieten dan van strand en zee terwijl liefhebbers van zon en natuur ook heerlijk kunnen ontspannen. 
De maand augustus is drukker, niet alleen qua mensenaantal maar ook qua activiteit van de mensen. Er wordt dan wat vaker gefeest in de hotels en de 
enige nachtclub die het eiland rijk is en de restaurants zijn in de avonden meer gevuld dan de maand ervoor.
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Ile du Levant heeft in meer dan 80 jaar een zekere mate van primitiviteit behouden maar heeft toch het nodige comfort te bieden. Er is weliswaar een 
camping aanwezig op het eiland maar veel pittoresker en prettiger zijn de vele woningen en kamers die te huur worden aangeboden. Veel daarvan 
hebben een grandioos uitzicht op de zee, de kust of het eiland Port-Cros dat op een kilometer varen ligt. 

Hier geldt niet alleen authentiek naturisme maar ook volledig naturisme. Dit laatste omdat het accent niet enkel ligt op het bloot zijn maar ook op een 
verblijf in een natuurlijke en sociale omgeving. De azuurblauwe achtergrond maakt deze entourage helemaal perfect. 

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Naturisme Forum en het Frankrijk Forum.

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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j&m - 08-11-13, 07:33  Reageren 

Ik heb nu echt het gevoel dat je toch het paradijs hebt ontdekt. Wat ziet dat er mooi uit! 

Pieter Vandoninck - 10-11-13, 09:28  Reageren 

Prachtig omschreven, Royan! 

Royan - 10-11-13, 12:41  Reageren 

Dank jullie. Het is dan ook een prachtige plek waar ik een heel boek over zou kunnen schrijven 

Nudemale - 10-11-13, 23:59  Reageren 

Leuk artikel!
Het is eigenlijk nóg mooier dan je het beschrijft. Vorig jaar ben ik er geweest en heb een fantastische vakantie gehad. Ik kwam 
herboren thuis. Zou er graag vaker naartoe gaan. 

georgessiam - 16-11-13, 12:15  Reageren 

Daar ben ik al geweest in het jaar 1980.

Had toen mooie herinneringen aan over gehouden.
S'avonds tijdens het wandelen hoor je het geluid van de krekels,het gaf me eerlijk gezegd een zalig gevoel.
Ligt die verzonken boot (wereldoorlog) er nog steeds na al die jaren?
Bestaan de grotten van Madam (uitgangsleven) of is ondertussen alles veranderd?
Zelf kan ik bij manier van spreken ook een hele boek over schrijven.
Mooie foto's trouwens, Royan ! 

Royan - 16-11-13, 19:25  Reageren 

Hoi

In die tijd lagen er 2 schepen in de haven. Die zijn niet uit de tweede wereldoorlog maar die zijn daar neergelegd om als golfbrekers 
te dienen en de haven beschutting te geven. Het wrak dat het meest tegen de rotsen lag was de Polypène. In de jaren '60 bood deze 
niet voldoende bescherming meer en toen is het tweede wrak, de Benzène, er in 1967 voor gelegd. In 1986 hebben ze een dijk van 
witte stenen over de Polypène gebouwd waardoor nu alleen nog maar de Benzène zichtbaar is. Dat zichtbaar is overigens erg relatief. 
Met name de laatste jaren valt het wrak snel uiteen. Het diepste punt ligt op 6 meter (de schroef) en het is een uitstekende plek voor 
onderwaterfotografie: vol met vis en kleur.

Van de 2 dancings die jij in die tijd hebt gekend, de Paillotte en de Caravelle, is weinig meer over. De Caravelle, wat dichter bij zee, is 
een regelrechte ruïne en is dichtgetimmerd met planken. Takken en struiken komen via alle openingen naar buiten. De Paillotte, bij 
het dorp, is later bankgebouwtje geworden en is nu ook afgesloten. De kleine winkel bij de haven is dicht en het supermarktje in het 
dorp is ook gesloten. Maar, met een prachtig terras met uitzicht over de zee, is de Bazar wel nog open. In die winkel ("Le Bazar où 
rien n'est rare") valt van alles te verkrijgen en anders wel te bestellen.

In het dorp zelf bestaan de twee gezellige terrassen Le Minimum en La Pomme d'Adam nog steeds. De wat oudere hotels staan er 
ook nog. Qua retaurants is vooral La Palmeraie de aanrader tegenwoordig. Het visrestaurant in de haven Le Gambaro is dusdanig 
bekend en goed dat het ook bezoekers vanaf de kust trekt. En de twee terrassen in het dorp maken ook maaltijden. De oude La 
Fourmi heeft een tijd Chez Valéry geheten maar heeft nu zijn oude naam terug en is ook nog steeds een restaurant. Nieuw 
restaurant (alweer 10 jaar) is Le Gecko, die op de plaats van La Joie de Vivre zit. Sinds dit jaar is er vlak bij de haven een kleine en 
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gezellige pizzeria, bij Adam et Eve. Camping Les Eucalyptus is al tientallen jaren dicht, camping Colombéro sinds 2 jaar en de enige 
camping is nog La Pinède. Persoonlijk vind ik die camping geen aanrader maar er zijn veel kamers, huizen, appartementen of hotels 
beschikbaar.

Het blijft een prachtig en heerlijk eiland!

Royan 

Royan - 30-11-13, 10:22  Reageren 

Misschien leuk om te weten dat het eiland Port-Cros, dat naast Ile du Levant ligt, hier is beschreven in een eerder column: 

http://www.wereldwijzer.nl/content.p...-van-Port-Cros

Snel leren duiken?
Haal je PADI voor je vakantie. 
Duikscholen door heel 
Nederland!

Gratis Airco 
Offertes
6 Gratis Offertes in Maar 2 
Minuten Vergelijk Altijd 
Voordat Je Koopt!
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