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ZeroCinq, het ultieme gebied 
voor eindeloze wandelingen

Leuk dat jullie mee komen genieten van de geweldige omgeving waarin wij 
wonen. Er is geen betere manier om de omgeving te leren kennen dan door 
deze te bewandelen. Je ogen, oren en neus zullen allerlei elementen 
opnemen, waardoor de beleving wordt vergroot.
De wandelingen die in dit boekje zijn opgenomen zijn voor een deel direct 
vanuit Puy Saint Vincent te lopen, voor een aantal moet je even in de auto 
stappen (maximaal 30 minuten) en er is een aantal wandelingen op 
ongeveer 45 minuten rijden. Omdat deze wandelingen ook prachtig zijn, 
hebben we er voor gekozen ze toch op te nemen in dit wandelboekje.

Bij de wandelingen staat altijd een aantal feiten vermeld, zoals het aantal 
hoogtemeters en de gemiddelde wandelduur. De Nederlandse Klim- en 
Bergsportvereniging gaat uit van een gemiddelde van 300 hoogtemeters 
per uur. Zoals gezegd gaat het hier altijd om gemiddelden en dien je zelf 
goed in te schatten in hoeverre jouw tempo afwijkt van het gemiddelde. Bij 
de gemiddelde wandeltijd is geen rekening gehouden met pauzes, deze tijd 
dien je er nog bij op te tellen. Verder is bij een aantal wandelingen expliciet 
vermeld dat deze ongeschikt zijn voor (jonge) kinderen, mensen met 
hoogtevrees en/of mensen met een mindere fysieke conditie. Voor alle 
wandelingen geldt dat je zelf een goede inschatting dient te maken van de 
kans van slagen en het beleven van plezier aan de wandeling is.

Bij elke wandeling staat vermeld welke kaart je nodig hebt voor het 
wandelen van de route. In de meeste gevallen is dit de IGN Puy Saint 
Vincent en omgeving van ZeroCinq. Deze kaart hebben wij zelf laten 

maken, waarbij Puy Saint Vincent centraal op de kaart is gepositioneerd en 
waardoor je met 1 kaart een heleboel wandelingen kunt lopen.

Tot slot nog een aantal tips voor het wandelen in de bergen:
✔  Zorg voor stevige wandelschoenen met een goed profiel. Afhankelijk 

van de tocht en het terrein is een B schoen zeker aan te raden.
✔  Breng altijd voldoende water mee naar boven, zeker bij warme 

omstandigheden. Over het algemeen is het water in de beekjes schoon 
smeltwater. Echter drinken hier ook de beesten uit en doen zij hierin 
hun behoeften als dat zo uitkomt.

✔  Het weer in de bergen kan snel omslaan. Controleer voor vertrek altijd 
het weerbericht. Neem altijd voldoende warme en waterdichte kleding 
mee (muts, fleece, regenjas). Zorg ook altijd voor een pet, zonnebril en 
zonnebrandcrème.

✔  Neem een EHBO-setje mee, waarin in ieder geval goede blarenpleisters 
zitten. Een isolatiedekentje is ook aan te raden, dit kan dienst doen bij 
oververhitting en onderkoeling.

✔  Zorg voor goede navigatiematerialen, zoals een kaart van het gebied, 
gps/kompas, hoogtemeter. Neem geregeld de tijd om op de kaart vast 
te stellen waar je je bevindt en hoelang de route nog is. 

✔  Zorg ervoor dat je juist verzekerd bent en dat je telefoonnummers van 
hulpinstanties bij je hebt.

We wensen je heel veel wandel-plezier!
Team van ZeroCinq
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Wandelroute 1

Rondje dorp Puy Saint Vincent1
TYPE  
Rondwandeling 
LENGTE   
6.0 km 
HOOGTEMETERS  
286 hm
GEMIDDELDE DUUR 
1.45 uur
HOOGSTE PUNT  
1540 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Het dorp Puy Saint Vincent bestaat uit drie delen, vernoemd naar 
de hoogte waarop ze liggen (1400, 1600 en 1800). De route gaat 
door Puy Saint Vincent 1400, het deel waar de meeste permanente 
bewoners van Puy Saint Vincent wonen. Het dorp telt ongeveer 300 
permanente bewoners. Gedurende het wintersportseizoen kan het 
aantal personen dat overnacht met 50 worden vermenigvuldigd,  
tot 15.000. 

De wandeling gaat vanaf de camping via Maison du Miel naar  
Le Puy, één van de voormalige gehuchten van Puy Saint Vincent. 
Maison du Miel is een leuke plek om eens binnen te stappen en te 
proeven van de heerlijke honing, een honingijsje of een bezoekje te 
brengen aan het museum. Vanaf Le Puy gaat de route via een pad 
‘onder de weg’ gelegen naar Les Alberts. Vanaf hier klim je weer 
omhoog en loop je via Hotel Saint Roch, een goede plek voor een 
heerlijk getapt biertje of ijsje, door het dorp Les Prés. 

Vanaf hier gaat de route nog een stukje omhoog, achter Chalet 
AlpeLune langs om vervolgens via het kanaaltje terug te lopen naar 
de camping. Tijdens de wandeling kom je meerdere kerkjes tegen. 
In onder andere Chapelle Saint-Romain en Église Sainte-Marie-
Madeleine worden regelmatig exposities gehouden. Ook is er bij 
de Office du Tourisme een aparte beschrijving te krijgen van een 
wandeling langs alle kapelletjes in het dorp. 

ROUTEFACTS
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Wist je dat 
het woord Puy 

afkomstig is van het 
latijn podium en een hoog 

of verhoogd punt betekent?! 
Niet gek dat je in de bergen 

veel toppen en dorpen 
tegenkomt met Puy 

in de naam.

PUY ST.  
VINCENT



Wandelroute 2

Col de la Pousterle2
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE  
8.9 km
HOOGTEMETERS  
423 hm
GEMIDDELDE DUUR  
2.15 uur
HOOGSTE PUNT  
1762 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De Col de la Pousterle is de verbinding vanuit Puy Saint Vincent  
met de Fournel vallei in het zuiden. Vanaf de Col de la Pousterle  
zijn onder andere Les Têtes en Tête d’Oreac te beklimmen.  
De Col de la Pousterle wordt gedomineerd door lariksen (mélèzes) 
en in het voorjaar en de vroege zomer is het een zee van bloemen. 

Je kunt op verschillende manieren naar de Col de la Pousterle 
lopen. Deze route loopt heen via le Villaret en de GR50. Het 
pad gaat via het bos en is na het verlaten van de gravelweg vrij 
steil. Ook het laatste stuk waarbij de gravelweg als het ware 
wordt afgesneden gaat steil omhoog. Je kunt er natuurlijk voor 
kiezen om de gravelweg te volgen, deze heeft een veel lager 
stijgingspercentage, maar is ook minder mooi. Geniet bovenop 
van het uitzicht op Puy Saint Vincent, Vallouise, Tête d’Amont 
en de Mont de Pelvoux. Ook is dit een heerlijke plek voor een 
picknick of BBQ. Er zijn aangelegde plekjes waar je kunt BBQen en 
gebruikmaken van de picknickbankjes. 

De terugweg loopt via Prey d’Amont en Prey d’Aval richting Les Prés. 
Je loopt boven Chalet AlpeLune langs om vervolgens weer iets af te 
dalen naar de camping.

ROUTEFACTS
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Wandelroute 3

Sentier des Canaux3
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
4.0 km 
HOOGTEMETERS  
223 hm
GEMIDDELDE DUUR 
1.30 uur
HOOGSTE PUNT  
1622 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Deze wandeling start direct buiten de camping en is zeer geschikt 
als korte inloopwandeling, een leuke wandeling met kleine 
kinderen of als rondje om hard te lopen. Het pad gaat continu door 
het bos, langs een kanaaltje. Neem met kleine kinderen de tijd 
om af en toe eens met de voeten in het water te gaan of een klein 
bootje (zelfgemaakt van plastic fles?!) te laten varen.

Het kanaaltje is in eerste instantie aangelegd als irrigatiesysteem 
voor de boeren van Puy Saint Vincent. De schuiven, die je op 
verschillende plekken in het kanaaltje ziet, worden nog altijd 
gebruikt om de watertoevoer te reguleren. Het water is niet alleen 
noodzakelijk voor de besproeiing van het land en de gewassen, 
maar ook als waterbron voor het vee. 

De route is goed aangegeven met bordjes en op de weg terug kom 
je een bankje tegen. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht op Puy 
Saint Vincent, Vallouise en de rest van de vallei. Langs de route vind 
je ook verschillende informatiebordjes over het kanalensysteem en 
de omgeving.

ROUTEFACTS
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Dit is  
ook een 

heerlijk rondje 
om hard te 

lopen!
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Wandelroute 4

Tête d’Oréac4
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
13.2 km
HOOGTEMETERS  
605 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.15 uur
HOOGSTE PUNT  
2061 m  
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Net als bij de wandeling naar Les Têtes kun je er bij deze 
wandeling voor kiezen om op de Col de la Pousterle te beginnen. 
Ook kun je er voor kiezen (mits deze in werking is) om eerst de 
skilift naar boven te nemen, naar een hoogte van 1800. Vanaf het 
eindstation van de skilift traverseer je in oostelijke richting naar 
de Col de la Pousterle. 

Vanaf de Col de la Pousterle volg je de gele bordjes (niet heel 
goed gemarkeerd) naar de Tête d’Oréac. Het pad loopt continu 
door het bos, terwijl de uiteindelijke top open is waardoor een 
prachtig uitzicht is op de Fournel vallei. Het laatste stuk van de 
wandeling gaat het pad steil omhoog. Vanaf de top heb je de 
keuze om dezelfde weg terug te nemen of aan de andere kant van 
de top naar beneden te lopen naar het Lac des Hermès. Na het 
eerste stuk te hebben afgedaald heb je keuze om eerst terug te 
keren naar de Col de la Pousterle en vanaf daar af te dalen naar 
Puy Saint Vincent. Of je volgt de bordjes richting Station 1600 en 
daalt vanaf daar af naar Puy Saint Vincent (Station 1400).  
Mocht je met de skilift naar boven gekomen zijn, kun je er ook 
voor kiezen om de lift weer naar beneden te nemen.

De wandeling is vooral mooi door het eindpunt waar je naartoe 
loopt, Tête d’Oréac. 

ROUTEFACTS
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Tijdens de 
wandeling kun je 

te maken krijgen met 
overstekende koeien. Zij zijn 

van mening dat het hun terrein 
is en hebben er geen moeite meer 
om de doorgang voor jou lastig te 

maken. Benader ze rustig, dan 
zijn ze meestal wel bereid 

een stapje opzij te doen 
:-)

PUY ST.  
VINCENT



Wandelroute 5

Crête de la Pendine via Col du 
Bal (vanuit Puy Saint Vincent)5

TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
17.2 km 
HOOGTEMETERS  
1194 hm
GEMIDDELDE DUUR  
6.45 uur
HOOGSTE PUNT  
2692 m 
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De feiten en beschrijving van deze wandeling zijn vanaf camping 
Croque Loisirs in Puy Saint Vincent. Je kunt er ook voor kiezen om 
eerst een klein stukje met de auto te rijden, naar Narreyroux. Dit 
scheelt zo’n 6.6 km en 350 hoogtemeters.

Ondanks dat het op de kaart lijkt of je vanaf de Crête de la Pendine 
via het skigebied terug kunt lopen naar Puy Saint Vincent, is mijn 
advies om dezelfde weg terug te lopen naar/via Narreyroux. Het 
skigebied is niet mooi om doorheen te lopen, bovendien is het erg 
lastig om het pad te vinden zo niet onmogelijk.

Om in Narreyroux te komen volg je Sentier des Canaux om 
vervolgens over de brug omhoog te lopen naar Narreyroux. Vanaf 
Narreyroux loop je aan de oostelijke oever van het water. Het pad 
loopt naar de cascade (waterval), een mooie en geliefde bestemming 
voor mensen die een kortere wandeling verkiezen boven een stevige 
klim. Vanaf de waterval wordt het pad een stuk rustiger en moet 
je opletten dat je het juiste pad blijft volgen naar Col du Bal. Op 
twee verschillende splitsingen moet je beide keren het linker pad 
aanhouden. Via een aantal haarspeldbochten klim je naar Col du 
Bal. Op de col verandert het karakter van de tocht radicaal. Via een 
smal pad, op sommige plekken voorzien van staalkabels, loop je in 
eerste instantie als het ware onder de crête (graat) door. Op de top 
(Crête de la Pendine) heb je een prachtig uitzicht op de Pelvoux en 
de Fournel vallei. De weg terug is gelijk aan de klim.

ROUTEFACTS
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Wandelroute 6

Rondje Vallouise6
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
11.5 km
HOOGTEMETERS  
495 hm
GEMIDDELDE DUUR 
3.30 uur
HOOGSTE PUNT  
1553 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De wandeling naar het dorp Vallouise begint met een afdaling, 
via Le Grand Bois. Je daalt af naar de rivier L’Onde en passeert 
de mooie cascade (waterval) La Pissette. Vanaf hier kom je in de 
bebouwde omgeving van Vallouise. Het dorp kent een typische 
bouwstijl, waarbij de houten balkons domineren. In Vallouise 
loop je eerst naar de kerk, het centrale punt van het dorp. 
Op dit plein vind je ook het Office du Tourisme en een aantal 
souvenirwinkeltjes. Vervolgens loop je richting de brug over de 
Gyr, maar steekt deze niet over. Het barretje op de hoek is een 
leuke plek om een kopje koffie te drinken. Verlang je naar een 
‘Nederlands’ kopje koffie, bestel dan een café allongé. 

De route gaat verder aan de westoever van de rivier, je loopt nu het 
dorp weer uit. Net buiten Vallouise vind je het Maison du Parc van 
het Parc des Ecrins. Dit bezoekerscentrum is gratis toegankelijk, 
let wel op de openingstijden (tussen de middag zeker dicht). De 
vele afbeeldingen geven een leuk idee van het ontstaan en de 
ontwikkelingen in het park,  de informatie is overwegend in het 
Frans.

Vervolgens begint het zwaardere deel van deze wandeling, de klim 
terug omhoog. Net voorbij de ‘manege’, in de eerste haarspeldbocht 
van de asfaltweg is een pad, terug naar Puy Saint Vincent.

ROUTEFACTS
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Het is leuk om 
deze wandeling op 

donderdagochtend te 
lopen. Op donderdag is er 

namelijk markt in Vallouise. In het 
hoogseizoen is dit een zeer uitgebreide 
markt met verse producten, bereid eten 

maar ook veel handgemaakte producten, 
sieraden, kleding en ‘hebbedingetjes’. 

De markt duurt afhankelijk van 
het seizoen en het weer van 

8.00 tot 13.00 uur.
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Wandelroute 7

Narreyroux7
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
7.7 km 
HOOGTEMETERS  
372 hm
GEMIDDELDE DUUR 
2.45 uur
HOOGSTE PUNT  
1829 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De wandeling naar Narreyroux gaat in eerste instantie over 
hetzelfde pad als Sentier des Canaux. Het pad begint direct buiten 
de camping en gaat in eerste instantie (zo goed als) vlak langs het 
kanaaltje. Nadat je de weg bereikt, waarbij Sentier des Canaux aan 
de andere kant van de weg verder gaat, gaan wij rechtsaf en lopen 
tot aan de brug over de weg. Na de brug gaat het pad links omhoog, 
vanaf hier is het even stevig klimmen tot aan de Notre Dame de 
Narreyroux. Neem een kijkje in het kapelletje en zie de fresco’s die 
zijn gemaakt bij de restauratie in 1997. 

Een aantal huisjes in het gehucht Narreyroux wordt in het seizoen 
nog bewoond. De vallei is in de zomer een toeristische trekpleister 
en doel of start van verschillende wandelingen. De route loopt een 
stukje via de gravelweg, tot aan de parkeerplaats aan de bovenkant 
van het gehucht. Deze plek is zeer geschikt voor een picknick en 
even spelen in het water. Vanaf dit punt kun je er voor kiezen om 
nog ongeveer een uur door te lopen, aan de andere kan van het 
water de vallei in richting de watervallen. Of je kiest er voor om  
aan de andere kant van het water terug te lopen naar beneden.  
De route gaat via het skistation Puy Saint Vincent 1600. Vanaf hier 
is het even zoeken naar het juiste pad terug naar de camping.

ROUTEFACTS
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Wandelroute 8

Les Têtes8
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
13.3 km
HOOGTEMETERS  
568 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.0 uur
HOOGSTE PUNT  
2023 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Nog een wandeling die direct vanuit Puy Saint Vincent is te doen. 
Echter kun je er ook voor kiezen om eerst met de auto naar de Col 
de la Pousterle te rijden en vanaf hier te gaan lopen. De weg naar 
de Col de la Pousterle is in eerste instantie gewoon asfalt en gaat 
later over in gravel. Ook kun je er voor kiezen (mits deze in werking 
is) om eerst de skilift naar boven te nemen, naar een hoogte van 
1800. Vanaf het eindstation van de skilift traverseer je in oostelijke 
richting naar de Col de la Pousterle.  
 
Er zijn meerdere mogelijkheden om lopend bij de Col de 
la Pousterle te komen. Bij deze routes is uitgegaan van de 
meest directe, via Prey d’Aval en Prey d’Amont. Eenmaal op 
de col aangekomen ga je de linker top beklimmen. Naast een 
mountainbikeroute lopen er verschillende paden naar Les Têtes. 
Het is soms even zoeken naar het juiste pad, houd daarom de kaart 
en je uiteindelijke doel voor ogen. Je kunt er voor kiezen om tegen 
de klok in een rondje te lopen. Je steekt de haarspeldbochten 
van het mountainbike pad  door en loopt in een vrijwel rechte 
lijn naar het hoogste punt. Vanaf de top heb je een prachtig 360° 
uitzicht over de verschillende valleien. De top van Les Têtes wordt 
gedomineerd door grote keien en vormt een goede plek voor 
een lunch. Terug naar beneden is er ook weer de keuze uit de 
verschillende paden. 

ROUTEFACTS
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Het is leuk om tegen de 
wijzers van de klok een 

ronde te lopen om vervolgens 
weer uit te komen op de Col de 

la Pousterle. Hiervoor houd je net 
onder Les Têtes de bordjes van het Lac 

des Charbonnières aan. Zorg er voor dat je 
‘hoog’ blijft lopen en niet per ongeluk te ver 

afdaalt richting L’Argentière-la-Bessée 
of Les Vigneaux. Ook moet je altijd 

eerste terug naar de Col de la 
Pousterle alvorens je afdaalt 

naar Puy Saint Vincent.



Wandelroute 9

Refuge du Glacier Blanc9
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
8.9 km
HOOGTEMETERS  
639 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.0 uur
HOOGSTE PUNT  
2510 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Net als de wandeling naar de Glacier Noir begint ook deze wandeling 
bij Pré de Madame Carle. De wandeling is erg in trek bij wandelaars, 
door het eindpunt waar je naartoe loopt: de Glacier Blanc. Midden 
tussen de hoge toppen van Parc National des Ecrins ligt deze 
gletsjer die die voor wandelaars bereikbaar is. De wandeling kan in 
de zomer erg druk zijn en ook kan het er door gebrek aan schaduw 
warm zijn. De wandeling leent zich mede daarom om in 2 dagen te 
lopen. Aan het eind van de dag, wanneer de meeste mensen weer 
naar huis zijn en de zon onder is, loop je naar de refuge. Hier geniet 
je van de gezamenlijke maaltijd en ervaar je het leven en slapen 
in een refuge midden in het hooggebergte. Je zal ervaren dat veel 
wandelaars eenzelfde strategie volgen, echter zullen zij ver voor 
zonsopkomst opstaan om met al hun meegebrachte materiaal de 
gletsjer over te steken. De route kan met (enigszins) geoefende 
kinderen worden gelopen. De route gaat in eerste instantie via een 
aantal waterstroompjes. Het stroomdal van de riviertjes verandert 
continu als gevolg van de hoeveelheid smeltwater en de hoeveelheid 
meegevoerd materiaal (zoals stenen en gruis) van de gletsjers. Na 
de afslag naar de Glacier Noir (die wij links laten liggen) vervolg je 
via een aantal zigzags de weg naar boven, aan de linkeroever van 
de smeltwaterrivier van de Glacier Blanc. Via een bruggetje kruisen 
we de smeltwaterrivier en vervolgen de route aan de rechteroever. 
Je passeert de oude refuge Tuckett en komt op een vlakker stuk 
met een aantal kleine meertjes, een ideale plek voor een picknick. 
Met een beetje geluk zie je hier een bergmarmot. Vanaf hier is het 
nog ongeveer 100 hoogtemeters klimmen tot de refuge en een 
prachtig zicht op de gletsjer. De gletsjer aanraken is niet mogelijk en 
bovendien erg gevaarlijk.

ROUTEFACTS
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Tijdens de kleine 
ijstijd rond 1815 

kwam de gletsjer nog tot 
Pré de Madame Carle, waar 

hij samengesmolten was met de 
Glacier Noir. In ongeveer 120 jaar 
is de gletsjer 2 kilometer korter 

geworden. Nu loop je over 
een stenig pad, in het 

voormalige gletsjerdal.



Wandelroute 10

Jas Lacroix10
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
8.2 km 
HOOGTEMETERS  
342 hm
GEMIDDELDE DUUR  
2.30 uur
HOOGSTE PUNT  
1959 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Jas Lacroix is een herdershut en kan ook als bivakplek fungeren. 
De wandeling hiernaartoe kan goed dienen als kinder- 
inloopwandeling, doordat er weinig hoogtemeters in zitten. De 
vallei waar je door heen loopt wordt in de zomer begraasd door 
koeien, schapen, ezels en paarden. Als je geluk hebt zie je ook nog 
een bergmarmot en/of berggeit. Het is een typische alpenweide 
die deze wandeling erg mooi maakt. Bovendien loop je continu 
langs een waterstroom wat op warme zomerdagen voor aangename 
verkoeling kan zorgen. De wandeling begint bij parkeerplaats Entre 
les Aygues, aan het eind van de vallei van de L’Onde, westelijk 
van het gezellige dorp Vallouise. Vanaf de parkeerplaats steek 
je direct het water over om vervolgens de route van de GR54 te 
volgen richting Jas Lacroix en Col de L’Aup Martin. Zoals gezegd 
loop je continu stroomopwaarts. Op een aantal korte stukjes na is 
het nergens steil en daardoor goed te doen voor een ieder. Aan de 
linkerkant heb je regelmatig uitzicht op een prachtige waterval. Het 
herdershutje Jas Lacroix is het einddoel van deze wandeling. 
Na het bereiken van de hut, waar overigens niets te drinken of te 
eten is, ga je hetzelfde pad terug naar beneden. Langs de rivier bij 
de parkeerplaats kun je heerlijk de rest van de dag doorbrengen. 
Dammetjes bouwen, voeten in het water of een mooi boek lezen.
Voor de geoefende wandelaar is de mogelijkheid om na Jas Lacroix 
door te lopen naar de Col de l’Aup Martin, een col op 2761 meter 
hoogte. Vanaf de col is er nog de mogelijkheid om af te dalen en 
door te lopen tot aan de parkeerplaats in de Fournel Vallei. De 
afdaling contrasteert sterk met de klim, je daalt af via een kale en 
gruizige helling. Deze laatste uitbreidingsmogelijkheid is alleen 
mogelijk als je heel erg goed getraind bent, de wandeling neemt 
minimaal 8 uur in beslag. En vanuit de Fournel Vallei moet je eigen 
vervoer regelen, terug naar Puy Saint Vincent of het beginpunt van 
de wandeling (parkeerplaats Entre les Aygues). 
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Wandelroute 11

Croix de la Salcette11
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
9.5 km 
HOOGTEMETERS  
868 hm
GEMIDDELDE DUUR  
4.0 uur
HOOGSTE PUNT  
2289 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De route begint in Bouchier, op weg van Les Vigneaux naar Prelles. 
De weg naar Bouchier is een gravelweg, die goed te rijden is. Het 
beste kan de wandeling met de klok mee gelopen worden, dit in 
verband met een klimpassage die beter naar boven toe genomen 
kan worden dan worden afgedaald. Vanaf Bouchier loop je in eerste 
instantie richting l’observatoire, de sterrenkijkhut waar op aanvraag 
avonden georganiseerd worden. Vervolgens ga je door het bos in 
noordelijke richting naar de lastige klimpassage. Kabels ontbreken 
hier, maar zouden niet misstaan. De wandeling is af te raden met 
kleine kinderen en mensen met hoogtevrees, doordat deze passage 
onderdeel uitmaakt van de route. 

Eenmaal deze passage genomen kom je op een prachtige vlakte 
met fenomenaal uitzicht op onder andere Briançon, L’Argentière-
la-Bessée en verder de vallei in richting Guillestre. Je staat nu als 
het ware in de schouder van Tête d’Aval, de hoge top in het westen. 
Deze vlakte is de perfecte plek voor de lunch. Let op waar je gaat 
zitten; er groeit hier Edelweiss. 

Na een goede pauze daal je af richting het noorden en loop je onder 
de pieken van Mont Brison door. Het pad baant zich steeds meer 
tussen de bomen door, om uiteindelijk bij de gravelweg te eindigen. 
Hier ga je rechtsaf om het vlakke pad terug te volgen naar Bouchier.

ROUTEFACTS
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Wandelroute 12

Dormillouse12
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
4.8 km 
HOOGTEMETERS  
378 hm
GEMIDDELDE DUUR  
2.00 uur
HOOGSTE PUNT  
1781 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Het dorpje Dormillouse wordt als enige gehucht in het Parc 
National des Ecrins nog bewoond. Er is geen echte toegangsweg en 
ook is er geen elektriciteit aanwezig. Het schooltje in het dorp is in 
1944 gesloten en het gebouw wordt momenteel gebruikt als Gîte 
de l’École. Een leuke plek om te ervaren hoe het is om te slapen in 
een berghut en (met een beetje geluk) ’s ochtend wakker te worden 
tussen de marmotten. 

De wandeling begint bij de parkeerplaats aan het eind van de vallei 
van Freissinières. Vanaf hier beginnen meerdere wandelingen, 
waardoor het er in de zomer (erg) druk kan zijn. Bij het begin van de 
wandeling kom je langs een mooie waterval, een voorproefje voor 
hetgeen dat nog gaat komen. Het pad naar Dormillouse is duidelijk 
en goed te lopen (voor kinderen). 

Geniet in Dormillouse van de manier waarop de mensen hier nog 
leven; en hoe het leven vroeger in de bergen zal zijn geweest. 
Kijk niet raar op als je een grote kudde schapen tegenkomt, deze 
grazen in het gebied en zoeken soms schaduw in het dorpje. Na 
Dormillouse gaan we nog een stukje verder omhoog. Hier wacht 
namelijk de waterval waar we onderdoor kunnen lopen! Erg mooi om 
te zien hoe het water klettert en wat de kracht van water kan doen.

Vervolgens maken we het lusje af en lopen we terug door 
Dormillouse. Hier heb je keuze om dezelfde weg terug te lopen 
naar de parkeerplaats, of het winterpad te nemen. Deze laatste 
is korter, maar daardoor ook flink steiler. Met jonge kinderen is 
het verstandig om dezelfde weg terug te lopen. Het winterpad is 
aangelegd doordat het zomerpad in de winter te gevaarlijk is in 
verband met mogelijke lawines.
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Wandelroute 13

Glacier Noir13
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
6.9 km 
HOOGTEMETERS  
578 hm
GEMIDDELDE DUUR 
3.00 uur
HOOGSTE PUNT  
2451 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Qua lengte en hoogtemeters lijkt deze wandeling uitermate 
geschikt voor kinderen; echter niet alle gezinnen zullen deze 
wandeling (makkelijk) kunnen maken. Doordat de wandeling gaat 
over de morene (puin helling) van de gletsjer is het pad erg smal en 
zijn er aan beide zijden van het zeer smalle pad steile afgronden. 
Ook mensen met hoogtevrees kunnen deze wandeling als vervelend 
ervaren en er wellicht beter niet aan beginnen.

Voor een ieder die zich wel zeker voelt over het lopen over smalle 
paden is het een schitterende wandeling. De wandeling begint net 
als die naar de Refuge du Glacier Blanc bij Pré de Madame Carle. 
In het hoogseizoen is dit een zeer populaire plek voor wandelaars. 
De meeste wandelaars zullen echter naar de Glacier Blanc gaan, 
terwijl wij kort na het begin van de wandeling naar links afbuigen 
richting de Glacier Noir. Vanaf hier gaat de route over de morene. 
De morene is een helling van puin bestaand uit afzettingen van de 
gletsjer (stenen, puin, gruis), uit de tijd dat de gletsjer nog groter 
was. De Glacier Noir (zwart) heet zo omdat er in de gletsjer nog veel 
gesteente aanwezig is, wat de ‘zwarte’ kleur vormt, in tegenstelling 
tot de wittere Glacier Blanc.
Je blijft continu op het smalle pad lopen de glaciale kom in. 
Waar het pad stopt vind je iets grotere rotsen waarop je de lunch 
kunt nuttigen. Geniet op dit moment ook goed van de enorme 
bergtoppen om je heen en de magische stilte in deze kom. Tijdens 
de wandeling ben je enorm gefocust op het pad en zal er weinig oog 
zijn voor de geweldige omgeving waarin je je bevindt. Je hebt onder 
andere zicht op de Pelvoux en de Barre des Ecrins. De weg terug is 
gelijk aan de route heen. Aan het eind van de wandeling bij Refuge 
Cézanne (Pré de Madame Carle) kun je genieten van een drankje en 
een kijkje nemen in het informatiecentrum van het Parc National 
des Ecrins.
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Wandelroute 14

Crête de la Rortie14
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
8.4 km 
HOOGTEMETERS  
662 hm
GEMIDDELDE DUUR 
3.45 uur
HOOGSTE PUNT  
1677 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Het begin van de wandeling is aan het begin van de vallei van 
Freissinières, net over de brug aan de rechterkant. De route loopt 
voor het grootste gedeelte tussen de bomen, op het mooiste 
stukje na. Via een aantal haarspeldbochten overbrug je te nemen 
hoogtemeters naar de graat, de Crête de la Rortie. Vanaf deze graat 
heb je een prachtig uitzicht op de vallei van de Durance en de vallei 
van Freissinières. 

De route loopt verder over de graat tot aan een driesprong. Vanaf 
hier gaat de route naar beneden, maar blijf je een mooi uitzicht 
houden op de vallei van Freissinières. Terug beneden kan er nog 
even genieten van de verkoeling van de rivier La Biaysse. Ook kun 
je iets terugrijden, afdalen via de zeer steile weg (‘de muur’) en 
vervolgens een haakse bocht naar rechts nemen. Hier vind je vlak 
naast Chapelle de Rame een meer om te zwemmen.
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Wandelroute 15

Lac Palluel en Lac Faravel15
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
13.0 km 
HOOGTEMETERS  
1025 hm
GEMIDDELDE DUUR 
5.00 uur
HOOGSTE PUNT  
2481 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De wandeling naar de meren Palluel en Faravel begint bij de 
parkeerplaats aan het eind van de vallei van Freissinières. In de 
zomer is het een geliefde startplek voor verschillende wandelingen. 
Het begin van de wandeling wordt gedomineerd door kletterend 
water van de waterval van Dormilllouse. Vlak voor de brug naar het 
gehucht Dormillouse houden wij links aan richting Lac Palluel en 
Lac Faravel. Vanaf hier zal de route rustiger worden, Dormillouse 
is voor veel mensen de bestemming van hun wandeling. Via het 
lariksbos klim je totdat je bij de boomgrens aankomt. Vervolgens 
houd je op de splitsing de richting aan van Lac Palluel, de hoogste 
van de twee meren. Vanaf hier is het landschap open en word je 
mogelijk gegroet door de herder die hier verblijft met zijn schapen. 
Lac Palluel is het hoogste punt van deze wandeling en goede 
plek voor een lunch en mogelijk een duik in het meer. Doordat 
het in deze kom over het algemeen windstil is, heb je een mooie 
spiegeling in het meer van de omliggende toppen.

Het pad wordt vervolgd in zuidelijke richting, waarbij je een ‘veld’ 
met steenmannetjes passeert. Neem de tijd om zelf ook een 
steenmannetje te maken! Steenmannetjes worden gebruikt als 
markering van het pad. Zeker in de mist zijn ze erg nuttig om op het 
juiste pad te blijven. 

Na het passeren van de steenmannetjes dalen we via het Lac 
Faravel af naar Dormillouse. Geniet hier nog van een koud drankje 
in de oude school (Gîte de l’École) en loop vervolgens langs de 
waterval weer terug naar de parkeerplaats.
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Wandelroute 16

Lac de l’Eychauda en  
Col de Grangettes16

TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
14.1 km
HOOGTEMETERS  
907 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.15 uur
HOOGSTE PUNT  
2637 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De wandeling begint bij de parkeerplaats aan het eind van de 
Chambran vallei. De weg hier naartoe is al mooi. Door de noord-zuid 
oriëntatie van de vallei, en de continue stroom water vanuit het Lac 
de L’Eychauda, wordt de vallei gekenmerkt door vele mediterrane 
planten en bloemen. Chambran bestaat uit een aantal verspreide 
huisjes die ‘s zomers deels worden bewoond. Het eerste deel van de 
route loop je door een voormalig gletsjerdal, gekenmerkt door de 
U-vorm.

Na het eerste stuk redelijk vlak te hebben gelopen ga je via een 
groot aantal haarspeldbochten snel de hoogte in. Waar het pad 
weer vlakker wordt, en het gruis wordt ingeruild voor een groene 
weide, bereiken we het Lac de L’Eychauda. In de vroege zomer 
zal je ijsschotsen aantreffen in het meer, dit als gevolg van de 
ligging in de schaduw. Het meer vormt een goed punt voor een 
zelf meegebrachte picknick. Zorg ervoor dat je voldoende warme 
kleding bij je hebt. Doordat het meer lang bevroren is en de ligging 
in de schaduw, warmt het water nooit echt op. De wind die van het 
meer afkomt is erg koud!

Met de nodige energie in het lichaam kun je beginnen aan het 
laatste stuk van de wandeling, naar de Col des Grangettes. Via 
de oostzijde van het meer klim je nog zo’n 150 meter waarna je 
beloond wordt met een fenomenaal uitzicht over zowel het meer als 
de vallei. Aan de andere kant van de col kijk je uit op de Lautaret. 
Bovendien sta je hier op een echte col, wat alleen al meer dan de 
moeite waard is.

De weg terug is gelijk aan de route naar boven. In het hoogseizoen 
is in het gehucht Chambran soms een klein buvette geopend voor 
een welverdiende beloning. 
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Wandelroute 17

Refuge des Bans17
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
8.4 km
HOOGTEMETERS  
444 hm
GEMIDDELDE DUUR 
3.30 uur
HOOGSTE PUNT  
2061 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Net als de wandeling naar Jas Lacroix is dit een wandeling die goed 
te doen is met kinderen en voor iedereen die een mooie wandeling 
wil maken met niet al teveel hoogtemeters. Net als de wandeling 
naar Jas Lacroix begint ook deze wandeling bij de parkeerplaats 
Entre les Aygues aan het eind van de vallei van de L’Onde.
Deze wandeling is om verschillende redenen extra leuk voor 
kinderen. Onder andere de bestemming waar je naartoe loopt, 
de Refuge des Bans. Het is een goede plek voor een koud drankje 
of het nuttigen van je meegebrachte picknick. Ook kun je ervoor 
kiezen om (na de drukte van de zomerdag) naar de refuge te lopen 
en hier te overnachten. Leuk om te zien en ervaren hoe het leven in 
een refuge is.

Het pad naar de Refuge des Bans ligt aan de noordelijke oever 
van de rivier. De route naar de refuge is speels, met wisselende 
vegetatie en kleine riviertjes die je oversteekt. Halverwege de route 
passeer je een drassig gebied, de kikkers zullen je welkom heten. 
In dit moeras zitten Red Frogs, een beschermde soort die in staat 
is de winter te overleven. Het pad blijft liefelijk langs de stroom 
omhoog lopen. Het laatste stuk van de route naar de refuge wordt 
met kabels ondersteund. Voor kinderen is het leuk en avontuurlijk 
klauteren, hoewel het zonder kabels ook goed te doen is. 

De route terug is gelijk aan de weg naar boven. Eenmaal terug bij 
de parkeerplaats kun je de rest van de dag heerlijk vertoeven langs 
het water.
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Wandelroute 18

Lac du Fangeas18
TYPE  
Retourwandeling
LENGTE   
6.0 km
HOOGTEMETERS  
539 hm
GEMIDDELDE DUUR 
3.00 uur
HOOGSTE PUNT  
1995 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Het begin van de wandeling is aan het eind van de vallei van 
Freisinières, bij de parkeerplaats waar ook de wandelingen naar 
Dormillouse en de meren Palluel en Faravel beginnen. Het begin 
van de wandeling is ook gelijk aan eerdergenoemde, je passeert 
hierbij ook een van de watervallen. Echter houd je voor het Lac du 
Fangeas links aan en loop je de zuidelijke vallei in. Het pad gaat 
via een lariksbos, langs het water van Des Oules. Het meer is een 
goede plek voor een zelf meegebrachte picknick en een goede plek 
om te genieten van de mooie natuur en de rust die hier heerst.
De weg terug is gelijk aan de weg naar boven. Je kunt er voor kiezen 
om nog even door te lopen en de wandeling naar Dormillouse er 
aan vast te knopen. 

Met een beetje geluk zie je bij het meer nog een bergmarmot!
Wist je dat bergmarmotten wel 6 maanden per jaar in winterslaap 
zijn en dan pas midden april weer wakker worden?! Tijdens deze 
winterslaap verliezen ze wel de helft van hun gewicht. In de periode 
dat ze wakker zijn spelen ze vooral en luieren ze in de zon. Met 
hun hoge piepgeluid attenderen ze de groep op het ‘gevaar’ en de 
verandering in de omgeving, bijvoorbeeld als er mensen aankomen.
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Wandelroute 19

Refuge du Sélé19
TYPE  
Retour
LENGTE   
12.9 km
HOOGTEMETERS  
955 hm
GEMIDDELDE DUUR 
5.30 uur
Hoogste  punt  
2478 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Vanaf de camping in Ailefroide ga je de westelijke vallei in. De 
wandeling loopt door verschillende landschappen en eindigt in 
het hooggebergte bij Refuge du Sélé, met uitzicht op de gletsjers 
Boeufs Rouges en Du Sélé. Het eerste deel loop je door het bos, 
waar je met een beetje geluk chamois ofwel berggeiten kan zien. 
In de vroege ochtend lopen ze gewoon op het pad, zodra het 
drukker wordt klimmen ze iets hoger tegen de bergwand. Na het 
lariksbos vervolg je het pad naar opener terrein om via een aantal 
haarspeldbochten te klimmen naar een rotsig pad. Vanaf hier heb  
je uitzicht op de eindbestemming van deze wandeling, de  
Refuge du Sélé.  
 
Tot 300 meter onder de refuge is het pad goed te doen, hierna komt 
een met kabels ondersteund klimgedeelte. Dit laatste deel is voor 
mensen met hoogtevrees of (jonge) kinderen sterk af te raden.  
Naar boven klimmen is vaak minder lastig en eng dan naar 
beneden, realiseer je dit goed! Op het punt waar het steile 
klimgedeelte begint heb je een prachtig uitzicht op de waterval en 
terug de vallei in. Het is een prima plek om enige tijd te verblijven 
en te genieten van het uitzicht, terwijl een ander deel van de groep 
zich waagt aan de laatste 300 hoogtemeters. De refuge verdient 
geen schoonheidsprijs, de ligging daarentegen is prachtig!
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Wandelroute 20

Crête de Vars20
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
9.6 km
HOOGTEMETERS  
750 hm
GEMIDDELDE DUUR
4.15 uur
HOOGSTE PUNT  
2546 m
KAART
3537ET
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Vanuit Puy Saint Vincent is het zo’n 50 minuten rijden naar Refuge 
Basse Rua, waar deze wandeling begint. Vanaf de afslag van de 
Col de Vars rijd je de vallei  D’Ecreins in welke prachtig is. In het 
hoogseizoen kan het even zoeken zijn naar een plekje voor de auto, 
vanaf de refuge beginnen veel wandelingen. 

De wandeling begint bij de brug naar de refuge, wij lopen niet naar 
de refuge maar blijven aan de westelijke oever van de rivier. In 
eerste instantie loop je door het bos en volg je de bordjes Col de la 
Scie. Tot aan de col is het continu klimmen via haarspelbochten. 
Sta af en toe stil een geniet van het prachtige uitzicht. Vanaf de col 
vervolgen we de route over de Crête de Vars, een lange graat en 
perfecte plek voor de lunch. Let op waar je gaat zitten, het stikt hier 
namelijk van de Edelweiss! 

Vanaf de graat gaat het stenige gruispad in eerste instantie erg 
steil naar beneden. Vanaf de Col de la Geulette wordt het pad iets 
minder steil en vervolgen we de route door de alpenweide. Deze 
alpenweide is een geliefde verblijfplek voor bergmarmotten. Let 
op de schelle schreeuw en wellicht zie je er één. Terug bij het 
beginpunt kun je bij het buvette een heerlijk koud drankje krijgen.

Wist je dat Edelweiss een goed rotsplantje is en houdt van schrale 
kalkhoudende grond?! Het plantje bloeit van juni tot augustus en 
wordt ongeveer 20 cm hoog. Het plantje is zeldzaam en het plukken 
ervan is verboden, er staat een boete op. Het plantje is zeldzaam 
geworden doordat het vroeger als trofee werd meegebracht na het 
overwinnen van hoge toppen in de bergen.
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Wandelroute 21

Tour de Arêtes de la Bruyère21
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
9.3 km
HOOGTEMETERS  
709 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.00 uur
HOOGSTE PUNT  
2432 m
KAART   
3536OT of 3535OT
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Het beginpunt van deze wandeling ligt op de weg naar de Col du 
Lautaret, voorbij het dorp Le Monêtier-les-Bains, bij Pont de l’Alpe. 
In de zomer is het een geliefde startplek voor wandelingen, zorg dat 
je er op tijd bent. Vanaf de parkeerplaats loop je in eerste instantie 
via een gravelweg naar L’Alpe du Lauzet. Aan je linkerzijde zie je 
een prachtige waterval. L’Alpe du Lauzet is een klein gehuchtje 
en standplaats voor koeien en paarden. Je kruist via een klein 
bruggetje het water en loopt een kom in, waar je aan het eind een 
steil pad omhoog ziet gaan via een aantal haarspeldbochten. 

Aan het eind van de haarspelden klim je een stuk via kabels en 
rotsen omhoog. Het stuk is zeker niet geschikt voor jonge kinderen, 
mensen met hoogtevrees en mensen met een mindere fysieke 
conditie. Eenmaal boven is het uitzicht fenomenaal, op Le Grand 
Lac, tussen de hoge toppen. De route loopt langs de oostelijke zijde 
van het meer. Vanaf hier is het nog zo’n 100 meter klimmen tot het 
hoogste punt, een goede plek voor de lunch. 

Vervolgens dalen we af via een liefelijk en glooiend landschap, 
waarbij we af en toe een stroompje oversteken. We dalen af tot 
L’Alpe du Lauzet, waarna we het laatste stuk naar de parkeerplaats 
hetzelfde lopen als bij het begin van de wandeling.
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Wandelroute 22

Lac de L’Ascension22
TYPE  
Rondwandeling
LENGTE   
11.2 km 
HOOGTEMETERS  
767 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.15 uur
HOOGSTE PUNT  
2438 m
KAART
IGN Puy Saint Vincent en omgeving 
van ZeroCinq
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
Er was enige twijfel over het wel of niet opnemen van deze 
wandeling in dit wandelboekje. De reden hiervoor is de aanrijdroute 
naar de start van de wandeling. De weg is erg slecht, bestaand uit 
gravel en grotere stenen. Neem de tijd om bij het startpunt van de 
wandeling te komen. 

Echter is de schoonheid van de wandeling groot, waardoor we hem 
wel in het boekje hebben opgenomen. De rondwandeling langs 
het Lac de L’Ascension begint bij de parkeerplaats van Le Lauzet. 
Hier steek je het water over en loop je in eerste instantie een stuk 
over een gravelweg. Deze gravelweg gaat op een gegeven moment 
over in een mooi bospad, waarna je boven de boomgrens komt en 
in een alpenweide loopt. Tot aan het Lac de L’Ascension wordt het 
landschap door ‘heuvels’ gedomineerd en duurt het even voordat je 
daadwerkelijk bij het meer bent. Je kunt ervoor kiezen om deze plek 
te gebruiken als lunchplek, maar je kunt ook nog even doorlopen 
en bij de rustigere meertjes Lac  Escur of Petit Lac Escur de lunch 
gebruiken. 

Vanaf hier is het nog een klein stukje klimmen naar de Collet du 
Peyron, het hoogste punt van deze wandeling. Vervolgens daal je in 
eerste instantie via een stenig pad af, wat overgaat in een bospad, 
om weer terug te keren bij Le Lauzet. 

Mocht je de zwemkleding hebben meegenomen en niet in een  
van de bergmeertjes hebben gezwommen, kun je ervoor kiezen  
om de rest van de dag door te brengen bij het meer van  
La Roche-de-Rame.
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Wandelroute 23

Lac des Cordes en  
Pic du Vallon Crouzet23

LAC DES CORDES  
TYPE  
Retour
LENGTE   
4.4 km
HOOGTEMETERS  
498 hm
GEMIDDELDE DUUR  
2.15 uur
HOOGSTE PUNT  
2463 m
KAART   
3536OT

LAC DES CORDES EN  
PIC DU VALLON CROUZET
TYPE   
Rondwandeling
LENGTE  
10.1 km
HOOGTEMETERS  
707 hm
GEMIDDELDE DUUR 
4.00 uur
HOOGSTE PUNT  
2680 m
KAART   
3536OT
GPS/ROUTEKAART
Download GPS van deze route op  
www.zerocinq.com/nl/wandelroutes/

BESCHRIJVING
De wandeling begint net voor het gehucht Les Fonts. Om hier te 
komen rijd je vanaf Briancon naar Cervières en vervolgens verder 
de vallei in naar Les Fonts. Neem voor de rit naar het begin van de 
wandeling ruim de tijd, de vallei is prachtig en verschilt sterk van de 
ruige Ecrins. De auto parkeren we bij Les Chalps waar we beginnen 
met de wandeling naar het Lac des Cordes. Het leuke van de 
wandeling is dat hij zowel met (jonge) kinderen als door geoefende 
wandelaars gelopen kan worden. De route naar het meer begint 
met een stuk door het bos waarbij ook een stukje geklauterd moet 
worden via kabels! Erg avontuurlijk, maar goed te doen. Vervolgens 
komen we in een stukje groene alpenweide, waar je als je geluk 
hebt een marmot kan zien. Vanaf hier is het nog een klein stukje 
naar het bergmeer Lac des Cordes. Deze plek leent zich uitstekend 
voor een picknick en een bikkel waagt zich in het water. Vanaf hier 
is de retour dezelfde weg terug.

Voor iedereen die nog niet klaar is met wandelen bestaat er de 
mogelijkheid om de wandeling te verlengen en de weg te vervolgen 
naar de Col des Marsailles, via het  Lac des Maïts. Vanaf de col 
kun je de aan je linkerhand zichtbare (met een steenmannetje 
gemarkeerde) Pic du Vallon Crouzet beklimmen. Een echt pad is er 
niet, maar het eindpunt is duidelijk zichtbaar. Vanaf deze top heb 
je een waanzinnig uitzicht. Je kunt zelfs de typische piek van Mont 
Viso zien. De route loopt vanaf de Col des Marsailles de andere kant 
het dal in. We lopen dan als het ware om de Pic du Vallon Crouzet 
heen naar Les Fonts.

In Les Fonts is een refuge waar je in de zomer de mogelijkheid hebt 
om te overnachten of jezelf trakteren op een koud drankje.
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Een gezellig berghotel, met alle faciliteiten 
ideaal voor buitensporters!

Het perfecte startpunt voor  
mooie wandelingen!

Rustige camping midden in de natuur,  
uitvalsbasis voor fietsers en buitensporters!

Drie volledig ingerichte appartementen in de  
natuurlijke setting van de Ecrins in de Franse Alpen

Meer info op  
www.hotel-st-roch.com/nl

Meer info op 

www.alpelune.com/nl
Meer info op 

www.campingpuysaintvincent.com/nl/
Meer info op 

www.appartement-puy-st-vincent.com/nl/

Mountainhotel Saint Roch, een gezellig berghotel  
met 19 kamers. Voor kleine of grote groepen

(tot 60 personen). Elke avond wordt er een heerlijk 
driegangendiner geserveerd. Het hotel beschikt

over een zonnig terras, zwembad, sauna en jacuzzi  
om na het wandelen heerlijk te ontspannen.

Chalet AlpeLune, een luxe chalet waar ook  
voor je gekookt wordt. Ideaal voor groepen van  

12 tot 25 personen. Gewoon een waanzinnig chalet! 
 6 standaardkamers, 4 extra kamers bij gebruik  

van het appartement en de studio.

Camping Croque Loisirs, een rustige bergcamping  
voor wandelliefhebbers. Naast 50 kampeerplekken zijn 

er ook enkele bijzondere verblijfplaatsen, zoals een  
volledig ingerichte Mongoolse Yurt. Elke ochtend  

zijn er verse broodjes en croissantjes om vol energie  
op pad te gaan.

De appartementen zijn geschikt voor 2 tot 6 personen 
en beschikken over een zonnige buitenruimte. Je bent 

van alle gemakken voorzien voor het maken van je 
eigen maaltijden. Ook kan je ervoor kiezen om gebruik 
te maken van de faciliteiten van het hotel. Het perfecte 

startpunt voor mooie wandelingen.
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Bezoek de 
botanische tuinen 

van de Lautaret en kom 
van alles te weten over de 

planten die groeien in de Alpen  
www.jardinalpindulautaret.fr/ 

Het grootste deel van de wandelingen kun je maken met behulp 
van de door ons zelf gemaakte kaart ‘IGN Puy Saint Vincent en 
omgeving’. De kaart is voor € 20 te koop op camping Croque 
Loisirs en zorgt ervoor dat je tijdens de wandeling altijd de weg 
terug kunt vinden.

Naast dit wandelboekje heeft ZeroCinq ook een 
‘gezinsoutdoorboekje’ en ‘fietsrouteboekje’.  
Wil je een dag niet wandelen of heeft een deel van het 
gezelschap behoefte aan een andere activiteit?! Er zijn  
veel mogelijkheden in de omgeving van Puy Saint Vincent. 
Jullie verblijf zal te kort zijn om al de activiteiten uit onze 
boekjes te ondernemen; een goede reden om eens terug te 
komen zodat we jullie ook op de fiets of vanaf water onze 
omgeving kunnen laten zien.

Ga een dagje naar 
de gletsjer Girose op 

3200 meter, vanuit het 
dorp La Grave 

www.lagrave-lameije.com. In 
de zomer met je korte broek in de 

sneeuw staan? Dat kan hier! Geniet 
boven van het prachtige uitzicht 

om vervolgens weer met de 
lift of lopend naar beneden 

te gaan.

Het dorp 
L’Argentière-la-

Bessée is van oudsher 
een zilvermijndorp. Tot het 

begin van de 20e eeuw werd er 
volop zilverhoudend lood gewonnen. 

Momenteel is het mogelijk om de 
ondergrondse mijnen te bezoeken 

via een rondleiding. Kijk voor 
de actuele tijden www.

minesdargent.sitew.com

Het dorp Saint Veran is 
het hoogst gelegen dorp 

van Europa op 2042 meter. 
In en rond het dorp zijn allerlei 

activiteiten te doen. Ook vind je er 
veel ateliers met houtsnijwerk. De weg 

naar Saint Veran is ook prachtig, je rijdt zo’n 
20 kilometer door de Vallei van de Guil, een 

prachtige kloof. Voor meer informatie 
kun je terecht op www.france-
voyage.com/frankrijk-steden/

saint-veran-18543.htm 

Hierbij nog een paar tips voor extra activiteiten die 
je goed kunt ondernemen vanuit Puy Saint Vincent.

Elke 2 weken wordt 
er via de Office du 

Tourisme een blaadje 
verspreid met activiteiten 

en evenementen. Dit blaadje 
is verkrijgbaar op onze locaties. 

Daarnaast bevat de site van de Office de 
Tourisme http://summer.puy-saint-

vincent.fr/ veel waardevolle 
informatie en actuele tijden en 

prijzen van verschillende 
activiteiten.
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