
 

 
  

DE MEEST INDRUKWEKKENDE WANDELINGEN IN DE VERCORS 
  
Amsterdam, 2 juli 2019 – Wandelen? Voor andere bestemmingen klinkt dat je misschien nogal 
oubollig in de oren. Maar wie de Vercors niet te voet verkent, mist enorm veel. In de Vercors wandel 
je op elk niveau, genoeg te zien, genoeg te doen. Wie iets bijzonders wilt, gaat sterrenkijken in de 
buitengewoon heldere sterrenhemel van de Vercors. Liever iets avontuurlijks, overnacht dan 
hangend aan een rotswand bij Lans-en-Vercors. De Vercors zal outdoor-liefhebbers zeker niet 
teleurstellen! Welke wandelingen kun je echt niet missen in dit mysterieuze Franse gebied? Lees dan 
hieronder echte insider tips voor de meest indrukwekkende wandelingen in de Vercors.  
 

 
 
Vier hoeken van het Alpenmassief 
Als je alle mogelijkheden van de Vercors wilt verkennen, moet je gaan wandelen in alle vier de hoeken 
van het Alpenmassief. In het Trièves-dal, in het zuidoostelijke deel, beklim je de 2341 meter hoge 
Grand-Veymont.  Vandaar heb je een prachtig uitzicht over de vallei in het oosten en de Hauts-
Plateaux du Vercors in het westen. Het Trièves-dal ligt in het natuurreservaat van de Hauts-Plateaux 
du Vercors, een gebied met een rijke flora en fauna. Hier kom je bijvoorbeeld veel steenbokken tegen. 
  
In het noordoosten van de Vercors, 4 Montagnes, kun je een rondwandeling maken van Château Julien 
naar Villard de Lans. Daarbij kom je onder meer een bolwerk van de ‚Résistance‘ (het Franse verzet) 
uit de Tweede Wereldoorlog tegen en krijg je een goede indruk van het kalksteenlandschap van de 
Vercors. Bovendien heb je een droomuitzicht vanaf het Belvedère in Château Julien. 
  



Eveneens in het noordoosten, bij Saint-Marcellin, heb je de Tour des Coulmes. Hier wandel je over 
rotspaden van berg naar berg, terwijl je uitkijkt over het dal van de Isère en de notenboomgaarden 
van Grenoble. 
  
Verder zuidelijk, in het Vercors van de Drôme, loopt de wandelweg Sentier des Karst. Op de 
berghellingen van de Font d’Urle moet iedere wandelaar wel onder de indruk zijn van het 
steppenlandschap. Op het hele traject krijg je het mooiste van het karstlandschap van de Vercors te 
zien. 
 

 

Het interactieve wandelportal van de Vercors  
Als regionaal natuurpark heeft de Vercors een bonte flora en fauna te bieden. Met als hoofdpersonen 
uit het dierenrijk vier verschillende gieren, alle soorten die er nog zijn in Europa. De zeldzame 
apollovlinder en uilen kom je hier ook volop tegen. Maar ook de variatie aan planten is indrukwekkend. 
Zo vind je hier een breed scala aan orchideeën, circa zestig verschillende soorten. Als afgesloten 
bergmassief heeft de Vercors bovendien schitterende panorama’s te bieden, vooral op de Chartreuse 
en de Mont Blanc. Wie wil dit landschap nu niet te voet ontdekken? Daarvoor zijn er liefst 4000 
kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden uitgezet. Of je nu een dagtrip wilt maken of een 
langeafstand wandeling, van berghut naar berghut wil trekken of met een ezel als sherpa, 
mogelijkheden te over. Je kunt je op verschillende manieren voorbereiden. Met als voornaamste optie 
een speciale wandelwebsite waarop je ongeveer honderd wandeltochten vindt. Die beslaan in totaal 
2000 kilometer wandelweg en bieden onderweg 300 bezienswaardigheden. Je vindt op deze portal 
informatie over de moeilijkheidsgraad, de lengte, duur en hoogteverschillen van de tochten, maar ook 
info over de bezienswaardigheden onderweg en het hele wandelnetwerk. Voor de echte diehards is er 
de Grand Tour du Vercors, een wandelroute die het hele natuurpark doorkruist en die je in 22 etappes 
kunt doen. 
 

 
 
Al eens tegen een rotswand overnacht? 

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYfayeDY%2B7LzhWO%2BXkHjJ6SNf0JLXbYZUsEOlheu0Gk2SJHBt7TSuMnv3Tl%2B8NoeuCA%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Frando.parc-du-vercors.fr%2F%3Fcategories%3DT4&I=20190702080154.000004748c27%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMTVlNTE5OTUyZjZhNDQ4YmExOTAzNDs%3D&S=abarjy5wQ9ylEBKwEgKf3Z5lb1AymbjiUYS_ZSk3c1o


Wie denkt dat wandelen iets voor suffe types is, vergist zich enorm. Als je de Olympus van de Vercors, 
de Mont Aiguille via de traditionele klimroute wil bedwingen, hoeft je niet meteen weer om te keren. 
Talrijke bergbeklimmers bieden namelijk de mogelijkheid om je bivak op te slaan bovenop de tafelberg 
en er te overnachten. Een bijzondere ervaring, inclusief een romantische sterrenhemel. Nog meer 
gezonde opwinding belooft de Expédition Verticale in Lans-en-Vercors. Daarbij overnacht je tegen een 
rotswand in een zogenaamde Portaledge, een soort hangend bed. Een unieke belevenis die je goed 
kunt combineren met een klimcursus, of om een klimtocht mee af te sluiten. Zo’n overnachting alleen 
is al goed voor een flinke adrenalinestoot. 
  
Sterrenhemels voor genieters  
Het natuurpark van de Vercors doet er alles aan om de lichtvervuiling beperkt te houden en de 
duisternis van deze bergregio als natuurlijk erfgoed te beschermen. Geen wonder, want de 
sterrenhemel van de Vercors is buitengewoon helder. Het Observatorium van Trièves in Gresse-en-
Vercors wordt onderhouden door de vereniging Astrièves. Toeristen kunnen hier sterrenkijken door 
een telescoop en in een planetarium. Maar er zijn ook hoteliers die sterrenavonden organiseren voor 
hun gasten. Erg leuk is ook een sterrentour met een berggids. Zoals Frédéric Melot van Les Balcons de 
l’Isère, die voornamelijk in juli tours aanbiedt waarbij hij reizigers de verbluffende sterrenhemels 
toont. 
 

 
 
Autovrij door de Vercors 
Een natuurpark beleef je het beste zonder auto. In samenwerking met het natuurpark Vercors hebben 
de verenigingen Mountain Wilderness, Camp to Camp en Changer d’Approche een Franstalige 
brochure uitgegeven met tien autovrije excursies. Je kunt ze wandelend afleggen of met de 
mountainbike, maar er zijn ook klimexcursies en zelfs sneeuwschoenwandelingen. Extra pluspunt: ze 
geven alle mogelijkheden aan om met het openbaar vervoer te reizen, zo heb je inderdaad geen auto 
nodig. 
  
Meer informatie: www.inspiration-vercors.com/en 

http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=5eXH0qSKdBRphS6WO4YlQwwSTi8wtQOqejFjZKiddbCzZ5Bbl4XDYfayeDY%2B7LzhWO%2BXkHjJ6SNf0JLXbYZUsEOlheu0Gk2SJHBt7TSuMnv3Tl%2B8NoeuCA%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.expeditionverticale.com%2F&I=20190702080154.000004748c27%40mail6-43-usnbn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkMTVlNTE5OTUyZjZhNDQ4YmExOTAzNDs%3D&S=TrYcK7j7HFrmvNHoB11FnWziWga9rofu2ncFK1FxXd8
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Noot voor de redactie: 

In het magazine ‘Inspiration‘ vind je ‘slimme ideeën voor jouw reisreportage in de Vercors‘. Behalve het 
klassieke outdoorthema belichten we in dit magazine ook een gezinsvakantie of wellness in combinatie met 
activiteiten. Maar ook de culinaire verworvenheden van de Vercors passeren de revue. Bovendien kun je ook 
voor een winterreportage goed in de Vercors terecht. Hoewel deze streek niet wordt gerekend tot de grote 
skigebieden in de Alpen, heeft ze toch een breed ‚Nordic‘ programma te bieden. Je kunt er langlaufen, 
sneeuwschoenwandelen of een ritje maken met sledehonden. Het landschap is ook heel aantrekkelijk onder 
een dekbed van sneeuwvlokken en komt dan zelfs idyllischer over dan de grote skioorden. Je kunt in de Vercors 
veel thema’s combineren en inspiratie opdoen voor andere invalshoeken. 
  
Voor meer beeldmateriaal, een individuele persreis in september of een nadere toelichting kunt u contact 
opnemen met: 

 Carole Gölitz, tel. 06 23808743, carole.goelitz@usp.nl. 

Zie ook: 
 Website: https://www.inspiration-vercors.com/en 
 Fotos: https://www.flickr.com/photos/inspirationvercors/albums 
 Videos: https://youtu.be/mBsdNfbucjE 
 Het magazine „Slimme ideeën voor een reisreportage in de Vercors‘ kun 

je hier downloaden. 
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