Dag 7: Castellane – Grenoble, 303 km.
Kijk nog maar even omhoog naar de bekende kerk op de rots en denk aan alle mooie
dingen van de afgelopen dagen.
Toch zult u ook deze dag niet snel vergeten, want die staat net als alle vorige dagen
bol van de bijzondere dingen.
Langs het Lac de Castillon gaat u op weg naar het noorden.
Het Lac de Castillon is na het meer van Sainte Croix het grootste van de streek.
Onder de rook van de Alpen kan het Lac de Castillon genieten van schone berglucht,
de mooiste smaragdkleuren en fijne stranden.
Het plaatsje Saint Julien du Verdon met in totaal een kleine 100 inwoners, is er tegen
een heuvel gebouwd. Mooi ligt het tussen de eiken en dennen aan het water te
pronken met een prachtig uitzicht op het heldere water van het meer.
Het dorpje dateert van de Romeinse tijd en wordt druk gebruikt voor outdoor
activiteiten.
U volgt de N202, neemt de brug over het meer en gaat op weg naar de Alpen, waar
u als eerste in het kleine dorpje Saint-André-Les Alpes komt, het centrum van de
paragliding. Omdat het vliegweer er erg betrouwbaar is, worden er jaarlijks diverse
wedstrijden georganiseerd. Het is een geliefd plaatsje met enkele gezellige bars.
U volgt de loop van de Verdon over de D955 en klimt hoger de Alpen in via de D908
naar Beauvezer, Villers-Colmars en Colmars.
Rechts ligt bij Colmars de afslag naar de D2 die u in het mooie Parc National Du
Mercantour kan brengen.
Het Parc Du Mercantour ligt in het grensgebied van Frankrijk en Italië en vormt de
schakel tussen de Alpen en de Middellandse zee. Deze combinatie van een berg-,
land- en zeeklimaat zorgt voor een gevarieerde en ruwe natuur.
U vindt er groene valleien met larixbomen, weilanden vol olijfbomen, prachtige
valleien, gletsjermeren en besneeuwde bergtoppen met een hoogte van boven de
3000 meter, waarbij de Vallée des Merveilles de mooiste is. In deze schitterende
natuur leven onder andere alpensteenbokken, gemzen en hermelijnen.
In de Vallée des Merveilles zijn laatst 30.000 bijzondere rotstekeningen gevonden die
door herders zo’n 2500 jaar geleden zijn gemaakt.
Net voor Barcelonnette verlaat u de D908 en slaat naar links af op de D109, waar u
de loop van de slingerende L’Ubaye via Les Thuiles gaat volgen.
Barcelonnette staat bekend als een prachtig dorpje in de vallei van de L’Ubaye.
De schitterende ligging van het plaatsje en haar mooie binnenstad maken het vooral
voor de wandelaar tot een geliefd oord.
U volgt de D900 en gaat net voor het Lac de Serre-Ponçon over op de D954, waarna
u over de noordzijde van het meer gaat toeren.

Het Lac de Serre-Ponçon is met een oppervlakte van 300 hectare het op een na
grootste meer van Serre-Ponçon. U toert er als het ware langs een zee tussen de
bergen, die gevuld is met erg mooi water.
Dit is een oase voor de toerist, die er zowel op het land als op het water verschillende
sporten kan beoefenen. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van het mooie strand.
De blikvanger van het meer is natuurlijk de indrukwekkende stuwdam van SerrePonçon, met een lengte van 650 meter en een hoogte van 123 meter is het de
grootste aarden stuwdam van Europa.
De gigantische stuwdam is in de periode 1950-1960 aangelegd en de uitleg daarvan
kunt u vinden in het Museoscope du Lac. Het uitzichtpunt op de dam mag u natuurlijk
niet missen.
Voor 1950 was, waar nu het meer is, een vallei met dorpjes en een rivier. Drie
dorpen werden afgebroken en de brokstukken bleven op de bodem achter. De
bewoners konden vertrekken met een premie, verderop konden ze hun woningen
weer op gaan bouwen. In het museum kunt u aan de hand van beelden zien hoe de
situatie voor 1950 was geweest. Alleen de punt van een kapelletje dat niet
afgebroken hoefde te worden steekt nog boven het water uit.
U steekt de dam niet over, maar vervolgt de route naar Embrun aan de bovenzijde
van het meer.
Embrun ligt bovenop een rots, vanwaar u neerkijkt over de rivier Durance en dateert
uit de tijd van de Galliers. Toen de plaats veroverd werd door de Romeinen, werd de
stad uitgeroepen tot de hoofdstad van de Romeinse provincie.
In de middeleeuwen behoorde Embrun bij de Provence en werden er
verdedigingswerken gebouwd, waaronder een citadel.
Later is de citadel verdwenen en zijn de verdedigingswerken gesloopt.
Tegenwoordig is Embrun een van de prettigste plaatsen in het departement HautesAlpes met mooie oude straatjes aantrekkelijke gebouwen en gezellige terrassen.
U volgt na Embrun de N94 en komt in Briançon dat op een hoogte van ruim 1300
meter ligt. Het is daardoor ook de hoogst gelegen stad van Frankrijk en de op twee
na hoogste stad van Europa. Alleen Livigno en Davos liggen hoger.
Bij de stad komen vijf valleien bijeen.
Briançon staat ook op de ‘Werelderfgoedlijst van de Unesco’.
Briançon ligt in het gebied van de Serre Chevalier Vallée en is onder andere bekend
van de Tour de France. Het is een schilderachtig stadje met een middeleeuwse
stadsmuur om een mooie kerk, gezellige straatjes en een aantrekkelijk centrum.
Vanuit het centrum kunt u met de kabelbaan naar boven en genieten van een
schitterend uitzicht. De wandelaar zal zich, met de vele gemarkeerde wandelwegen,
ook prima thuis voelen.
Briançon dat dicht bij Italië ligt, was door haar ligging in de 19e en 20e eeuw
strategisch erg belangrijk.
Herinneringen aan deze perioden zijn de forten die u links en rechts nog aantreft.

U neemt de D1091 en toert spoedig langs het Parc National des Ecrins, dat letterlijk
een hoogtepunt is.
Het Parc is met 270.000 hectare het grootste van Frankrijk.
In het Parc National des Ecrins liggen de reuzen La Meije met een hoogte van 3983
meter, de Mont Pelvoux die 3943 meter meet en de topper de Barre des Ecrins met
4102 meter.
Het is waarschijnlijk het minst geschonden hooggebergte van de Alpen, want je vindt
er geen dorpen, kabelbanen, campings, skipisten en berijdbare wegen.
Daardoor is het misschien ook wel uitgelezen iets voor de wandelaar en de
bergbeklimmer.
De toppen van de granietmassieven zijn bedekt met eeuwig ijs en in de valleien treft
u een rijke dierenwereld en een enorme bloemenweelde aan.
U vervolgt de D9091 en komt in Le Bourg-D’Oisans, de hoofdplaats van de
Nederlandse wielerliefhebber in Frankrijk.
Het plaatsje geeft toegang tot de Alpe d’Huez, de Hollandse berg.
De 22 bochten worden jaarlijks door heel veel Belgen en Nederlanders afgelegd en
menigeen vindt er zijn Waterloo.
Le Bourg-D’Oisans leeft van het toerisme, de wielersport en vooral van de vele
wielrenners die de uitdaging aan willen gaan. Iedereen is er van harte welkom.
Voor hulp hoeft u er niet bang te zijn, want er zijn enkele fietswinkels die u van alle
verzetjes kunnen voorzien, meestal de kleine.
Net buiten het plaatsje ziet u vanaf hier rechts uw medereiziger stromen. Hij heet La
Romanche en begeleid u tot het eindpunt in Grenoble.
De La Romanche ontspringt in de buurt van de twee hoge bergen La Meije en de
Barre des Écrins en is 78 kilometer lang.
Het laatste gedeelte tot Grenoble is voor u geen 78 kilometer maar slechts 46
kilometer lang.
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