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Ik start mijn verkenning van het grens-
gebied van de departementen Drôme en 
Ardèche in de stad Valence-sur-Rhône. 
Onder de rook van de populaire snel-
weg naar het zuiden. Een chique stad 
in de Drôme waar veel toeristen op weg 
naar het zuiden aan voorbij gaan. En 
dat is zonde, want de sfeer is er verfris-
send (te meer door de koele wind die er 
soms door het Rhônedal jaagt) en jong. 
Koop bij een van de bakkerijen een petit 

Stop 1: Valence (Drôme)

Stop 2: De brug van 
Rochemaure (Ardèche)
De perfecte plek voor je ultieme vakantiekiekje is de in-
drukwekkende hangbrug van Rochemaure: La Passarelle 
Himalayenne (zie ook de openingsfoto). Het originele 
bouwwerk, Vieux Pont, dateert uit 1858 en was bedacht 
door de architect Marc Seguin. Van zijn bouwkunsten 
zijn alleen nog de torens over gebleven. In 2013 is de 
hangbrug opnieuw gebouwd, te meer omdat de bewo-
ners de oversteek niet wilden missen. Je kunt er alleen te 
voet of met de fiets oversteken. Lopend is aan te bevelen, 
want het kan een beetje wiebelig zijn als het flink waait.

TRAP EENS OP DE REM ALS JE OP PAD BENT OVER DE ROUTE 

DU SOLEIL. TEN ZUIDEN VAN LYON VIND JE NAMELIJK PARELS 

VAN STEDEN EN DORPJES. OP DE FIETS SLINGER JE MET 

GEMAK VAN PLEK NAAR PLEK WAARBIJ DE RIVIER DE RHÔNE 

NOOIT VER WEG IS. KATINKA ZET DE PLEKKEN DIE DE MOEITE 

WAARD ZIJN OM VAN JE FIETS TE STAPPEN OP EEN RIJ.

D
e ViaRhôna kronkelt hoofdzakelijk 
door heel het departement van de 
charmante Drôme en afwisse-
lend door de weelderige Ardèche. 

Waarbij je het ene moment aan de linkeroe-
ver fietst en het andere moment op de rech-
teroever van de Rhône. In de departementen 
kun je vijf verschillende etappes fietsen. 
Waarvan er twee beginnen of eindigen in 
Valence. De complete ViaRhôna loopt van 
het Meer van Genève naar de Middellandse 
zee en telt 815 kilometer. Vlak voor Valence 
doorkruis je met de fiets de fameuze Côte du 
Rhône. Een goed glas wijn is dus ook nooit 
ver weg.

   Katinka Schippers

Lieflijk en robuust

Suisse de Valence (een koekje dat doet 
denken aan onze taaitaaipop) en wan-
del naar Parc Jouvet. Midden in de stad 
vind je dit park met een oppervlakte van 
zo’n zeven hectare. In deze groene oase 
lijkt de snelweg heel ver weg. Je vindt 
er bijzondere bomen (meer dan 700!), 
bloemen en planten, waterpartijen, 
fonteinen, dieren en ook een speeltuin. 
Het is het meest indrukwekkend om 
via de boulevard Champ de Mars en 

OVER DE VIARHÔNA FIETS JE ZONDER 
AL TE VEEL HOOGTEVERSCHILLEN 
VEELAL LANGS HET WATER

het muziekpaviljoen Peynet naar Parc 
Jouvet te lopen. Van aandoenlijke oude 
geliefden tot jonge studenten en van 
gezinnen tot vriendinnen, het is een 
geliefde plek voor de inwoners van de 
stad om te wandelen en rond te hangen, 
dus je kijkt er je ogen uit. Voorbij het 
paviljoen heb je een geweldig uitzicht 
op de bergtoppen van de Ardèche en 
het lager gelegen Parc Jouvet. 
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Stop 4: Bourg-Saint-Andéol 
(Ardèche) 

Dit eeuwenoude dorpje aan de Rhône vergaarde zijn rijkdom 
in de dertiende eeuw toen er nog tol werd geheven op de 
rivier. Het werd een bekende pleisterplaats voor de handel 
over de rivier. Er werd een muur om het stadje heen ge-
bouwd om de inwoners te beschermen. In de negentiende 
eeuw was het vooral de kweek van zijderupsen die het stadje 
populair maakte. Door een daling van de vraag naar zijde 
en door een bijzondere belastingregel die werd ingevoerd, 
trokken steeds meer mensen weg uit het dorp. Belastingen 
werden ineens bepaald door de hoeveelheid dakpannen op 
een huis. in het Mirmande van vandaag vind je veel kun-
stenaars die er een galerie hebben. Het dorpje is levendig 
en populair bij toeristen. Met een beetje fantasie waan je je 
door de cipressen in Toscane. Maar als je vanaf het hoogste 
punt, het Romaanse kerkje Sainte-Foy, van je af kijkt zie je de 
Rhônevallei en de grillige toppen van de Monts du Vivarais. 
Voor de klim naar boven kun je jezelf belonen bij restaurant 
Margot. Daar kun je onder het bladerdak van de wijnranken 
genieten van de Franse keuken.  

Saint-Montan is ook een middel-
eeuws pareltje waar je even doorheen 
wilt struinen. Maar bekijk het ook 
vooral van een afstandje. Dan zie 
je namelijk de moeilijkheid van de 
restauratiewerkzaamheden, waar de 

Stop 7: Mirmande (Drôme)

Stop 6: Saint-Montan (Ardèche)

Stop 5: Domaine Notre Dame 
de Cousignac (Ardèche)

In dit dorpje met zo’n 7.000 inwoners vind je de nodige 
Romeinse bouwwerken. Zoals de Romaanse kerk Église 
Saint-Andéol of de Romaanse kapel Saint-Polycarpe. 
Lavoir de Tourne is een indrukwekkende wasplaats, 
gebouwd in 1843 op een waterrijke plek. Er zijn name-
lijk twee bronnen die ook de rivier Tourne vullen. Het 
water heeft ook een grote rol gespeeld in de industriële 
ontwikkeling van de plaats. Het werd gebruikt voor 
graanmolens en textielbewerking. 

organisatie de Vrienden van Saint-
Montan al meer dan veertig jaar druk 
mee is. Ze werken er samen hard aan 
om het stadje in oude eer te herstel-
len. Een monsterklus, aangezien de 
smalle en hobbelige straatjes en steile 

Langs de Rhône vind je talrijke wijndomeinen met ieder zijn 
bijzondere wijnen. De wijnen van Domaine de Cousignac 
zijn door Raphaël Pommier op harmonische wijze tot stand 
komen. In de meest letterlijke zin van het woord, want in de 
winery klinkt klassieke muziek. Er staat een radio bovenop 
de ketel. “Die staat continue aan, want ik geloof graag dat 
de klanken het chemische proces in de ketel positief beïn-
vloeden”, legt Raphaël uit. Hij vertelt in geuren en kleuren 
hoe het komt dat de verschillende niveaus van taninen in 
de druif ervoor kunnen zorgen dat je in de ene wijn een 
citrusvrucht herkent en in de andere wijn een zoete bes. Het 
is een verhalenverteller pur sang en in combinatie met zijn 
eigen talent als muzikant, componeert hij op eigen wijze zijn 
wijnen. Als je hem aanhoort en de wijnen proeft, kun je bijna 
niet anders dan tot het kopen van een fles overgaan. Ik koop 
degene waarbij je via een QR-code op de achterkant tijdens 
het drinken van de wijn de symfonie hoort die Raphaël met 
enkele medemuzikanten zelf heeft ingespeeld. Hij startte het 
bedrijf in 1995, maar zijn familie bewerkt het land op deze plek 
al sinds 1780. Op het wijndomein kun je ook een hapje eten 
in het restaurant La Table du Vigneron. Zowel het eten als de 
wijn zijn biologisch.

Stop 3: Viviers (Ardèche)

Fietsend langs de linkeroever van de Rhône doemt ineens 
het middeleeuwse stadje Viviers op. Een deel er van ligt 
verscholen tussen de groene bomen. De rode hangbrug is 
een eyecatcher. Het stadje herbergt veel oude architectuur. 
Een wandeling is dus zeker de moeite waard. Het stadhuis 
bijvoorbeeld is gevestigd in het voormalige bisschoppelijke 
paleis. En de Saint-Vincent kathedraal stamt uit de acht-
tiende eeuw en is gebouwd in een romaanse, laat-gotische 
stijl. Vanaf het hogere deel van de stad kijk je mooi uit over 
de Rhônevallei. 

trappen niet begaanbaar zijn met de 
auto. Gelukkig kan het dorp ieder jaar 
rekenen op honderden scouts die een 
handje komen helpen om alle stenen 
en bouwmaterialen naar boven te 
sjouwen. 
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Ardèche Drôme

Vind jouw ideale camping

De campings bij dit artikel zijn slechts een greep uit het 
aanbod van campings in de regio. Wist je dat Eurocampings.nl 
dé website is van Europa’s campingspecialist ACSI? Je vindt er 
bijna 10.000 campings. Je kunt eenvoudig zoeken op regio en 
vervolgens je selectie filteren op de aanwezigheid van maar 
liefst 200 verschillende voorzieningen die jaarlijks door de 
ACSI inspecteur zijn gecontroleerd. Zo vind je gemakkelijk 
jouw ideale camping. 

 
Zie je dit logo bij de campinginformatie vermeld staan, dan 
accepteert deze camping ACSI Club ID, hét Camping Carnet 
voor Europa.

 
Deze camping accepteert CampingCard ACSI,  
dé kortingskaart voor het laagseizoen.

CAMPINGS
Drome & Ardèche 

CAMPERPLAATSEN
Drome & Ardèche 

Info
De Drôme en Ardèche zijn beide departementen die deel uit maken van de 
regio Auvergne-Rhône-Alpes. De buurdepartementen kennen een gezonde 
dosis rivaliteit, maar kunnen het ook prima met elkaar vinden. De Ardèche 
is ongerepter en heeft robuuste natuur. En net zoals de natuur (denk naast 
bossen aan grotten, kloven, rivieren) zijn ook de mensen wat robuuster en 
harde werkers. De Drôme is wat lieflijker en heeft een gevarieerd landschap. 
Denk aan cipressen en lavendelvelden. Als je langs de Rhône fietst, adem je 
de sfeer van beide departementen. 

Fietsen
Alles over de fietsroute en etappes van de ViaRhôna vind je op: 
viarhona.com en ardeche-by-bike-com

Wijndomein Notre Dame de Cousignac: ndcousignacvillegiature.fr

Nog meer karakteristieke dorpjes: villagesdecaractere-ardeche.com

Saint-Montan: saint-montan.fr

Toeristische website van de Ardèche: sud-ardeche-tourisme.com

Toeristische website van de Drôme: ladrometourisme.com

Algemene links
Frans Verkeersbureau: france.fr

Instagram: @auvergnetourisme en @auvergnerhonealpes.tourisme

Gourge de l’Ardèche Tourism Office: rhone-gorges-ardeche.com

Ardèche Tourism: en.ardeche-guide.com

1  Camping Le Soleil Fruité ★★★  
De camping is gelegen in Châteauneuf-sur-Isère 
in de Drôme. Er worden verschillende excursies 
aangeboden voor sportieve kampeerders en er zijn 
verschillende fietsroutes beschikbaar. De camping 
beschikt over een binnen- en buitenzwembad. 
Eurocampings.nl/117135

2  Camping La Garenne ★★★   
Midden tussen de fraaie heuvels van het departement 
de Ardèche, in het dal van de rivier de Eyrieux, ligt 
deze camping. Vanaf de camping loop je zo het bos 
in. Ook zijn er verschillende rivieren vlakbij voor een 
avontuurlijke kanotocht. 
Eurocampings.nl/100475

3  Camping Les 4 saisons ★★★  
In de vallei van de Drôme, vlak bij het historische 
Crest, ligt deze camping. Net buiten het oude 
dorpje Grane, tegen de heuvelhelling, ligt de 
camping. De natuur krijgt de nodige vrijheid op het 
kampeerterrein. Vanwege de hoogteverschillen is het 
er met grote caravans iets moeilijker manoeuvreren. 
Eurocampings.nl/116284

4  Camping Les Chapelains  ★★★   
De camping ligt in de weelderige natuur van Zuid-
Frankrijk. Hier kun je kamperen aan de oever van 
de rivier de Drôme. Hier geniet je van de bossen, 
van de rust en de bergen. De camping is één grote 

speeltuin voor kinderen. In het rustige water kunnen 
ze zwemmen en kanoën. 
Eurocampings.nl/118678

5  Camping La Poche ★★★   
Midden in de heuvels genieten van een verwarmd 
zwembad, dat kan op deze camping. Vlakbij 
Mirmande ligt deze camping in een bosrijke 
omgeving. De camping is een ideale uitvalsbasis voor 
wandelaars, fietsers en rustzoekers. 
Eurocampings.nl/113133 

6  Medrose Camping   ★★★    
Een verrassende en sfeervolle camping met een 
kunstzinnige en kleurrijke uitstraling gelegen in 
het dal van de l’Escoutay, een smal riviertje. Je hebt 
vanaf het zwembad en restaurant zicht op de steile 
rotswanden.  
Eurocampings.nl/108783

7  Flower Camping Les Truffières  ★★★  
Vlak bij het oude dorpje Grignan in de Drôme, 
tussen lavendelvelden en wijngaarden, ligt deze 
camping. Je kampeert hier in een oud eikenbos 
waar vroeger truffels werden gekweekt. De mooiste 
kampeerplekjes van de camping kijken uit over een 
lavendelveld. Juni is de beste tijd om de lavendel in 
bloei te zien staan. 
Eurocampings.nl/107510 

1  Crest
De camperplaats Place du Champ de Mars ligt vlakbij 
een bakker en restaurantje. Het centrum ligt op 
driehonderd meter. Adres: D888, 26400 Crest, N 44° 
43' 35" E 5° 1' 15"

2  Viviers
De camperplaats Aire Camping-Car Park de Viviers 
ligt in het zuiden van de Ardèche op 1 kilometer 
van het centrum. Adres: Chemin de Valpeyrouse 3, 
07220 Viviers,  N 44° 28' 56" E 4° 40' 46", contact@
campingcarpark.com 

Zo’n 27 kilometer van Valence vind je dit schattige 
dorp. Sinds de zeventiende eeuw staat het dorp bekend 
als pottenbakkersdorp. De grond rondom het plaatsje is 
rijk aan klei. Tijdens een wandeling door het dorpje zie 
je bij menig huis de mooiste potten in het raam staan 
of op het stoepje liggen te drogen. Er zijn meerdere 
kunstenaars in het dorp neergestreken die er nu hun 
galerie hebben. Maar ook het oude pottenbakfabriekje 
is bij tijd en wijlen nog in gebruik. Hier worden door 
verschillende ambachtslieden de mooiste kunstwerken 
op bestelling gemaakt, gebakken en beschilderd. Een 
voormalig fabrieksarbeider en fervent pottenbakker 
(zie foto) geeft met plezier een rondleiding. In de shop 
kun je ook aardewerk kopen, maar het is niet aan te 
raden om dit kostbare werk mee te nemen op de fiets.  

Stop 9: Cliousclat (Drôme)

PARIJS

Frankrijk

Stop 8: Crest (Drôme)

Nog zo’n charmant middeleeuws 
plaatsje is Crest. Daar prijkt een burcht-
toren van 52 meter op een rots. Heb je 
een elektrische fiets, dan fiets je er met 
gemak naar de ingang van het muse-
um. En of de geschiedenis van de toren 

je nu interesseert of niet, een bezoek is 
sowieso de moeite waard want je krijgt 
door de audiotour een levendig inkijkje 
in het leven van de gevangenen die in 
de toren vast hebben gezeten. Tot het 
einde van de negentiende eeuw deed 

de toren nog dienst als gevangenis. Als 
je alle trappen van de toren bedwongen 
hebt, word je getrakteerd op een adem-
benemend 360 graden uitzicht over 
de Drôme-vallei met uitlopers van het 
Vercors-plateau en de Voor-Alpen. 


