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achtergrond.
Mythische berg kreunt onder Tour-gekte en ongebreideldwielertoerisme

op/omGevecht
de Ventoux

� Een beeld dat we donder-
dag terugzien: het Tour-
peloton, of wat ervan rest,
hijst zich de Mont Ventoux op.
Een feest voor duizenden
wielerfans, een nachtmerrie
voor natuur en omwonenden.
© TIM DE WAELE
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et is fout gegaan inde renaissance.
Waarommoest die Italiaansedichter
of all places inCarpentras komen stu-
deren, in Fontaine-de-Vaucluse
komenwonenen inAvignonverliefd
worden?Enwat bezieldeFrancesco
Petrarca omop26april 1336dekale
berg van 1.912meter hoog te beklim-
men?Hetwashet zelfverklaarde
begin vanhet toerisme, het alpinisme
zelfs. Laterwerden twijfels geuit over
zijn exploot,maarPetrarca zelfwas
alvast laaiend.Hij schreef een

Italiaansemonnikdat hij samenmet zijn broer de
berghadbestegen “louter uit begeerte omzijn bij-
zonderehoogtenader in ogenschouw tenemen”.
Debeklimming van eenbergwas voorPetrarca

demetafoor voor de levenswegnaarGod.Voorde
geschiedeniswashet de eerste gerapporteerde
beklimming van eenbergdoorwatmen later toe-
risten, nog laterwielertoeristen en extremer alpi-
nisten zounoemen, eenmensensoort die klimt
voor de lol.
God ismisschien vandepartij bij sommige ren-

ners vanhetTour-peloton,maar lol zal er zeker
níét bij zijn op jeudi le quatorze juillet. Goesting
omte vlammenbij een select gezelschap,wellicht
angst omdoorhet ijs te zakkenbij anderen en een
doffe blik indeogenbij demeesten.DeMont
Ventoux, de steenpuist vandeProvence, doemtop
na een rit van 163kilometer overhete, vlakke
wegen,waarnahet vanaf het anders zo lieflijke
dorpBédoinnog21 kilometer is naar de topdie je
van ver ziet liggen.
Als je dehel van ‘het bos’ binnenrijdt, verdwijnt

deVentoux 10 kilometer uit het zicht, kronkelt het
asfalt zich eenongenadigewegnaar boven envlijt
Newton zichmet duivels plezier ophet achterwiel
neer.De snelheiddaalt schrikbarend,waardoor
de steekvliegengelijke tred kunnenhoudenom
zich te goed te doenaanhet zilte rennersvlees.

Hamsteren is de boodschap
DeTourdienaar deMontVentouxkomt endat is
nogmaar voorde zestiendekeer,met dit jaar de
tiendekeer een arrivéeopde top, is steedsweer
aanleiding voor een invasie vannaar schatting
300.000 toeristen. Eenkwart heeft zelf een race-
fietsmee enhoopt opgenoeg inspiratie en vooral
power omdemythische kale bergnaar boven te
rijden.
De lokale bevolking leeft gedeeltelijk vandat

wielertoerisme,maarheeft er ook af en toe
schoongenoeg van.Het epicentrumBédoinheeft
enkele campings, kleinehotels en chambres d’hô-
tes,maarhet is vooral eengezellig dorpmet veel
tweede en zelfs eerste verblijven vanFransen en

buitenlanders die de streekhebbenuitgekozen
omte verpozenof inhet geval vandeVlaming Jan,
permanent tewonen.Hij beschrijft hoehet er tot
enmet vrijdag aan toegaat.
“Fietsers,motards, auto’s, campingcars, old-

timers, sedert dit jaar duidelijk aangevulddoor
jeugdige seniorenmet e-bikes, dat geeft een rede-
lijk gevaarlijkemixopdeberg.Debrandweer-
mannenverteldenmedat ze aan350 interventies
zitten voorhet afgelopen jaar.De sirenes vande

ambulance zijn bijnadagelijkse kost.”
Jan zal in totaal vier dagenaan zijn villa

gekluisterd zijn. “Hamsteren is deboodschap.
Alleen vers broodkaneenprobleemzijn,want
somszijn debakkers al om8uuruitverkocht.”
Hij is eenBelg die al jaren inBédoinwoont,

ergens inhet begin vandeklim, parallel aanhet
parcours. “Wij zullenwachten totwedehelikop-
ters horen endanhebbenwenet genoeg tijd om
naardeRoute duVentoux tewandelenomhet
peloton te zienpasseren.Daarnakerenwe terug
enkijkende rest op tv.Danduurt het nog twee
dagenvoor iedereen vandie berg is enomhet
vuilnis op te ruimen.Hoedat te rijmenvaltmet de
Ventouxals biosfeer, is ons steedsweer een raad-
sel.”
Jan iswielerminded endat kanniet van ieder-

een inBédoinwordengezegd.Wielerminded
betekent begriphebbenvoorfietsers die zich
overal tussenwurmen, aandachtig inhalenmet de
auto enaltijd enoveral het onverwachte verwach-
ten vande immer zwalpendefietser.Wieler-
mindedbetekent als horeca aanvaardendat ze je
restaurant betreden inkoersbroek enaangepast
zweetafdrijvend shirt inclusief de zoutrandjes,
hunkerendnaar koolhydraten enwater.Hunfiets
zouden zenaar binnendurvenmeenemen,want
erwordenookflink veel fietsen gestolenop en
ronddeVentoux
TourorganisatorASOhadeerst de shortcut

door dewijnveldenwillennemenomalle ellende
met rotondes endehaaksebocht bij het uitrijden
vandedorpskern te vermijden.Deplaatselijke
horeca vroegASOexpliciet omhet parcours door
dedorpskern te leggen,wat eenheikele passage is
voor de karavaan endie tweehonderdmandie
allemaal vooraanwillen zitten als de klimbegint.
Inhet dorp geldt die dag trouwens eenalcoholver-

De zwaarste klim?
De steenpuist kan worden beklom-
men per racefiets via drie verschil-
lende zijden. Voor mountainbikers
zijn er nog twee aparte beklimmin-
gen, een vanuit het noorden en een
vanuit het zuiden.
Vanuit Bédoin (de zuidkant) is de

meestmythischekant.Deklimduurt
21,4kilometer enstijgt gemiddeld7,6
procent. Gemiddeld is een gevaarlijk
begrip,wantdeeerste5kilometer tot
in Saint-Estève stellen niks voor met
3 tot 5 procent. Daarna volgt een 10
kilometer lang zwaar stuk – ‘het bos’
genaamd–zonderverpozing,zon-
der zicht op de top en met een
stijging die varieert tussen 8 en
12procent.Optweederde,eens
hetbosverlaten,begin jeaan
6 kilometer tegen 5 tot 7
procent. Voorbij het pla-
teau aanChâlet-Reynard
kan de wind in het
nadeel spelen en zie je
het weerstation en de

tv-mast liggen. Voor sommigen is dat
een voordeel, voor anderen een groot
nadeel. De laatste kilometer is weer
steil, met een gemiddelde van 10 pro-
cent.
De snelstebeklimmingooit staat op

naam van de Bask IbanMayo, die in
volle epo-periode in een klimtijdrit tij-
dens eenanderewedstrijd in 55minu-
ten en 51 secondenbovenwas.

NOGMEER KLEPPERS
In Frankrijk staat deMontVentoux
gecatalogeerd als nummer 34 in de

ranking van zwaarste beklim-
mingen.Die 33 andere zijn
haast allemaalmountain-
bikebeklimmingen of
onbekende steile hel-
lingen over heel slechte
wegen. Vande grote
bekende cols of bergen
staat deVentoux in
Frankrijk op één,met een
moeilijkheidsscore van 171.

Donderdag rijden 200 profs de Mont Ventoux naar boven
om ter eerst. In hun spoor een karavaan van auto’s,
bussen, dertigtonners en tienduizenden toeristen, onder
wie heel veel Belgen. Het circus dat vijf dagen lang de Kale
Berg en omstreken bezet, laat twintig vuilniswagens afval
achter. Is de grens bereikt en gaat de Ventoux dicht?
HANS VANDEWEGHE

H
Een herder dacht een hoekje

van de berg te kunnen
verkopen aan demeest-

biedende. Hij eindigdemet
twee blauwe ogen in de ko�er

van zijn pick-uptruck
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bod. Jan: “Het lijktmij niet dat dit opdehelling zal
gerespecteerdworden.”
Hetwordt zekerniet gerespecteerd ende gekte

zal drie dagenaanhouden, op en ronddeberg,
culminerend indepassage rondvier uur inde
namiddagopdeFransenationale feestdag.De eer-
ste toeristenhebbenditweekendhunplaatsje uit-
gezocht langs de kant vandeweg, inhet bos, in de
bochten, althansdebochtendienogniet zijn
opgeëist. Vooral opdeVentouxkomthet af en toe
tot handgemeen tussende locals enerzijds, die een
week van tevorendemooie stukjes ophet par-
courshebbenafgezetmet linten, endekampeer-
ders in tentenofmobilhomes anderzijds, die geen
boodschaphebbenaan territoriale voorafnames.
Bij de laatste doortocht in 2013moest de gen-

darmerie een slachtpartij verhinderen. Een
schaapherdermeende eenhoekje van zijn berg te
kunnenverkopenaandemeestbiedende.Hij ein-
digdemet tweeblauweogen inde achterbak van
zijn pick-uptruckna eenvechtpartijmet enkele
Duitsers, vluchtte,maar kwamdienacht terug
met enkele handlangers, karabijnen enmessen,
omzich te revancheren.Depolitiewasnet op tijd.

De kinderen van Bédoin
LesBelges zijn sowieso al liefhebbers vanhet
levenalsGod indeProvence.Met deTourde
France indebuurt zijn ze in overtal op en rondde
Ventoux enbij uitbreiding indeheleComtat
Venaissin, het lager gelegengedeelte vanhet
departementVaucluse (84opde autokentekens)
dat ooit eigendomwas vandepausen van
Avignon.Opde terrassen vanMalaucène, Sault en
zekerBédoin isVlaamsde voertaal en isNoord-
Nederlandsmet afstandde tweede vreemde taal.
Het is niet altijd grote liefde tussende lokale

bevolking endie opdringerigeBelgenmethun

koersfietsen. InMalaucènewerdooit bij het jaar-
lijkseVentourist-event vanSporta eenauto van
WielerbondVlaanderengesloopt op eenopen-
bareparking.Niemandhad iets gezien.Datzelfde
jaarwas er ook eengeval vanagressie geweest
tegenover een fotograaf diemodefoto’swilde
makenenheel evendewegafzette.Deboer die in
alle vroegte passeerde opwegnaar zijn kudde,
scholdhemdehuid vol: “Foutez le camp, sales
Belges, c’est notremontagne.”
Tja, vanwie is die berg?De vraag is actueler

danooit. De geschiedeniswil dat in 1250, ruim
voorPetrarcahemvoorde lol beklom, deMont
Ventoux, samenmet zijn bronnen, gronden, bos-
sen enweiden, door de seigneurBarral desBaux
werdgeschonken “aande inwoners vanBédoin én
hunhuidige énaanstaandekinderen”.Dusniet
aande gemeente.Debergbetekende voorBédoin
relatieve rijkdom, alleenonderbrokendoor gods-
dienstoorlogen enpestepidemies.De laatste
decennia brachten echtewelvaart voor dehele
omgeving: tweeopdedrie inboorlingen leven van

300.000
B Bij de doortocht van de Tour worden
zo’n 300.000 toeristen op en aan de Mont
Ventoux verwacht. Een kwart van hen zal
ook zelf proberen de kale berg op te rijden.

Ter vergelijking: de ook al mythi-
schePassodello Stelvio (2.757meter,
24,3 kilometer, gemiddeld8procent)
in Italië heeft een score van 191.

MERCKX EN FROOME
Elkeminofmeergetraindefietserkan
de Ventoux aan. De tweede zwaarste
– volgens sommigen even zware –
beklimmingvertrektvanuit
Malaucèneen isook21kilo-
meter lang,met een gemid-
deldevan7,6procentenmet
een lang aanloopstuk. De
derde zijde vertrekt vanuit
het oosten, vanaf het stadje
Sault. Die is 26 kilometer
lang,maarminder steil.
Indezestieneditiesdatde

Tourdebergaandeed,kwa-
men ze dertien keer vanuit
het zuiden, twee keer vanaf
Malaucèneenéénkeervan-
uit Sault.
De grootsten hebben er

gewonnen – Charly Gaul in
1958, Raymond Poulidor in

1965 en Eddy Merckx in 1970, die
flauwvieloverdestreepenperambu-
lance naar benedenmoest, wat hem
goed uitkwam. Later miste Lance
Armstrong zijn afspraak met de
geschiedenis door de ritwinst weg te
geven aan zijn medevluchter Marco
Pantani. In 2013 vergatChris Froome
niet tewinnen.

SIMPSONVALT
In 1967 zat de klim vanaf
Bédoin in een rit van
Marseille naar Carpentras.
Tour-favorietTomSimpson
had al veel tijd verloren en
begon uitgedroogd aan de
langeklim.Enkelekilometers
voor de top, in de desolate
steenmassa,ginghet lichtuit.
Simpson viel, werd weer op
defietsgeholpen,envielweer.
Zijnhartbegafhet. Later zou
blijken dat hij amfetamines
hadgenomen,zoalsdemees-
te vanzijn generatiegenoten,
maar het is niet zeker dat dit
de doodsoorzaak is.
Op 1,5 kilometer vande streep vol-

trokzichhetdramaendaarstaatvan-
daag, in de steenmassa rechts vande
weg,eenherinneringsmonument ter
ere van de onfortuinlijke Britse
Gentenaar.Evenstoppeneneenbede-
vaart naar de stèle is een goed idee,
maar nadien terug de fiets op kan
behoorlijk tegenvallen.

de toeristendie ookde lokale producten zoals
primawijn enkazen consumeren.
Het ongebreidelde toerismeende anarchie die

dat somsmet zichmeebrengt opdeberg, enniet
te vergetendedrukopdenatuur, ligt aandebasis
vande felle discussie die sinds 2008woedt.Of ze
vandeMontVentoux enomstrekengeenParc
NaturelRégionalmoetenmaken? Ja, zeggende
streekbewoners die niet al te dicht bij de berg
wonen.Geen sprake van zeggendeoriginele
Franse families die ronddeberg zijn geboren en
getogen. “Ne touche pas àmonVentoux”, zo staat
het opdeborden enaanplakbiljetten.

Tol he en
Het spelwordt hard gespeeld ende achter-
liggende reden is de jacht.Opdehellingen vande
Ventoux stikt het vande everzwijnen engemzen
en in eenParcNaturelwordt de jacht al te veel aan
bandengelegd.Maar ookdefietsers zoudenwel
eens kunnen lijdenonder te veel regelneverij die
gepaard gaatmet zo’nParc.
Er is eenprecedent enhet isniet bepaaldgerust-

stellendvoordefietsers.Ooitwasdeookalmythi-
schePuydeDôme indeAuvergneeenfietsparadijs.
De laatste twintig jaarmagdePuynietmeerwor-
denbeklommen, tenzij eenpaardagenper jaar
zoals laatst op 19 juni, omdatdedrukophetParc
Régional te groot is geworden.
Deechte reden is ‘lePanoramiquedesDômes’,

een toeristisch tandradbaantjedat in2012 in
gebruikwerdgenomenensindsdiende lokalekas-
sa’s spijst.Driehonderdmanmochtenop 19 juninog
eensnaarbovenperfiets. Stel u voordat zede
Ventouxafsluiten, tol heffen–ofnogerger – en
startbewijzenverkopenomperfietsnaarde top te
mogenrijden...
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