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ls de weinige passagiers die incidenteel meevaren nog
geen vrienden waren, dan zijn ze dat doorgaans na
afloop wel. Onze al wat bejaarde, liefdevol gereviseer-

de en onderhouden ballon heet PH-JOY en kan drie personen
het luchtruim in tillen. De helpers zijn vrienden uit de buurt
van zeer gevarieerde pluimage: een paardenmenner, een
kippenboer, een huisschilder, een antiekhandelaar, een paar
uit de randstad gevluchte Greenpeace-medewerkers. Zelfs
de notaris en de makelaar die ons indertijd bijstonden bij de
aankoop van het terrein, staken bij diverse ballonvaarten

een handje toe - net als de aannemer, de metselaar en de
architect die het naar de ballon vernoemde huis bouwden.
Zonder uitzondering gingen ze mee de lucht in en zijn ze tot
Comte, Comtesse of Chevalier gedoopt.

De lucht in
Het team en de passagiers moeten er doorgaans vroeg bij
zijn, want de meeste vaarten vinden net na zonsopkomst
plaats - in de zomer dus even na zes uur ’s ochtends. De
heersende windrichting is bepalend voor de keuze van het
startterrein: het dorpsvoetbalveld van Sauret-Besserve, of
het campingterrein bij St-Gervais d’Auvergne. Daar wordt de
ballon ruim voor de zon opkomt uit de bestelbus getrokken
en in elkaar gezet. Deze klus duurt een halfuur tot drie 
kwartier en kost de nodige inspanning, aangezien een 
heteluchtballon pas lichter dan lucht is als ie eenmaal is
opgeblazen en de uitrusting wel honderden kilo’s weegt.
Als de ventilator blaast en het blauw-zilverkleurig doek
begint op te bollen, gaat alles heel snel: binnen een paar
minuten kunnen de branders aan en komt het gevaarte
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Liever de lucht in
Vanuit een open mandje tussen de wolken, zonder drukte en verkeer, is

een landschap als de Auvergne nog mooier om te zien. Niet voor niets is
de luchtballon een Franse uitvinding. Een uitzonderlijke belevenis.
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De meanderende Sioule

kom je tijdens een
ballonvaart vaak tegen.

Wat & waar?
Informatie over
ballonvaren in de
Auvergne: 
Le Ballon Bleu, tel. 
+33(0)4738531 57 of
http://ballonbleu.free.fr. 
Over de Combrailles
algemeen: 
www.ot-coeur-de-
combrailles.com

 
Linksboven: ochtendnevel 

rond de ballonbasis
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overeind. We stappen in, het ankertouw gaat los en dan is het
‘à bientôt’, ‘bye-bye’ of ‘tot straks’, afhankelijk van de natio-
naliteit van de helpers en de slaperig kijkende toeschouwers
die, soms nog in pyjama, uit huis of caravan zijn gekomen
om het onverwachte spektakel gade te slaan.
In de lucht wordt duidelijk dat je hier niet in het platte
Nederland bent: een koele luchtstroming voert de ballon op
geringe hoogte zuidwaarts, omlaag naar het diepe dal van de
rivier de Sioule, dat indrukwekkend door het plateau snijdt
en dichtbegroeid is met oerbos. De EU heeft dit gebied 
aangewezen als een beschermde habitat voor andere lucht-
reizigers: roof- en trekvogels.

Zee van mist
Zo vroeg in de ochtend is het dal, evenals het laagland van
de Limagne verder naar het oosten, vaak nog gehuld in een
laag dichte mist die glinstert in de laagstaande zon. Boven
de zee van nevel staan de vulkanen van het Parc des Volcans
d’Auvergne, waaronder de bijna anderhalve kilometer hoge

Puy de Dôme, als gebeiteld aan de horizon.
Als we een grotere hoogte opzoeken, voert de wind ons terug
naar het noorden, langs een uitzichtspunt voor vogel-
liefhebbers en het hobbelige plateau op. Onder ons schuift
een coulissenlandschap van hagen, bosjes en weilanden
langzaam voorbij. Stoere Charolais-koeien staan in familie-
groepen te herkauwen. Ze worden onrustig als wij boven-
drijven, maar herwinnen kalmte als ik roep ‘Doucement,
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Franse
uitvinding
Ballonvaren is een
avontuur dat meer dan
twee eeuwen geleden
begon in Frankrijk: in
november 1783 maakten
Pilâtre de Rozier en de
Marquis d’Arlandes de
eerste bemande ballon-
vaart vanuit Parijs. Ze
stegen op vanaf wat nu
de Place d’Italie heet en
maakten tegen alle 
verwachtingen in een
behouden vaart van nog
geen halfuur in een uit
papier en zijde gemaak-
te ballon, die werd 
verwarmd door een
rokerig strovuur. Die
constructie was bedacht
door de broers Joseph
en Etienne Montgolfier,
eigenaars van een
papierfabriek in Anno-
nay, nabij St.Etienne.
Vandaar dat een hete-
luchtballon sindsdien
wordt aangeduid als
een montgolfière. 
De papierfabriek van de
Montgolfiers bestaat
nog, anno 2005: Canson,
met een ballon als logo.
En een van hun nazaten
werkt als manager in de
enige echte Franse
fabriek van hetelucht-
ballons - uiteraard in
Annonay. �
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Richting het noorden schuift
een landschap van weilanden
onder ons voorbij.
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mesdames, doucement... ’ We dalen, en spelen met flarden
oplossende bewolking: linksom, een dal in waar we bijna stil
komen te hangen en bladeren van de bomen kunnen plukken.
Iets omhoog, rechtsom; omlaag, linksaf... Zo navigeren we
over kleine hameaux en langs beboste heuvels. Plots doemt

een markant gebouw op: een Tibetaans klooster! Dromen
we? Nee: in dit gebied bevindt zich het klooster Dhagpo
Kundreul Ling, Europa’s grootste boeddhistische meditatie-
centrum. We zweven er pal overheen.
Na een dik uur, als de gasvoorraad afneemt en de eerste
zuchtjes thermiek de boombladeren in beweging brengen,
wordt het tijd om te landen. We strijken neer in het halfhoge
gras van een leeg weiland. De ballon blijft nog even overeind
staan; als de volgploeg is gearriveerd mag de warme lucht
wegstromen en zakt het gevaarte vermoeid ter aarde. Een
kwartier later waait het, en is het iedereen duidelijk waarom
we vroeg moesten opstaan.
Een uur later zitten we thuis aan de traditionele appeltaart
faite maison: een goede bodem voor de champagne die
wordt geserveerd als er iemand is meegevaren die in de 
ballon-adelstand moet worden verheven. �
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Alleen
voor adel
Koning Louis XVI 
sponsorde de eerste
ballonvaart in 1783, op
aandringen van koningin
Marie-Antoinette. Hij
beloonde de twee 
helden na hun landing
met titels en landerijen,
en liet een wet uitvaar-
digen die voorschreef
dat ballonvaren uitslui-
tend was voorbehouden
aan lieden van adellijke
afkomst. Daarom is het
nog steeds traditie dat
passagiers na hun 
eerste ballonvaart sym-
bolisch in de adelstand
worden verheven. �

Een boeddhistische tempel
steekt opvallend af tegen de
Auvergnatse boerderijen


