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Belledonne

• Aan de voet van de Alpe d’Huez

• Zonneplateau in de bergen 

• Mogelijkheid om te skiën in de zomer

• Ideale fiets- en wandelomgeving 

TOPKENMERKEN

Aan de voet van de Franse Alpen in het 

departement Isère ligt op zevenhonderd 

meter hoogte RCN-camping Belledonne. 

Een kleinschalig park op een vlak, zonnig 

terrein van vijf hectare met uitzicht op de 

fameuze berg Alpe d’Huez en het massief 

Grandes Rousses. De omgeving is met haar 

diepe valleien, beboste hellingen, 

watervallen, meren en gletsjers een 

lust voor het oog. 

“In de zomer kleurt de ondergaande zon de bergen rood, 

vandaar de naam Grandes Rousses”, zegt parkbeheerder 

Jasper Cloosterman. Vol passie vertelt hij over zijn camping: 

“Als Nederlandse jongen woon ik hier tussen de bergen. 

Ik heb het mooiste kantoor dat je je maar kunt wensen!” 

Camping Belledonne ontvangt uiteenlopende gasten. “Onze 

camping ligt middenin een wandelgebied en dichtbij de 

bekende bergen van de Tour de France. Vandaar dat we veel 

actieve en sportieve mensen aantrekken, die al wandelend 

en fietsend de omgeving willen ontdekken. Tegelijkertijd 

zijn er op het park ook voldoende mogelijkheden om te 

ontspannen”, aldus Jasper.

WANDELWALHALLA

Belledonne ligt op de rand van het Parc Nationale des 

Écrins, een beschermd gebied met ongerepte natuur. “Als 

je een vroege vogel bent, kun je op de camping zomaar wat 

herten spotten”, vertelt Jasper. Deze omgeving nodigt uit 

de wandelschoenen aan te trekken. Er zijn namelijk maar 

liefst veertig wandelroutes bij de receptie beschikbaar met 

wandelingen op alle niveaus, voor de geoefende en de 

beginnende wandelaar. Keuze genoeg, van korte rondjes tot 

een Grand Randonnée. Zelfs een wandeling van berghut tot 

berghut behoort tot de mogelijkheden. 

AVONTUURLIJK

Hou je meer van uitdaging? Waag je dan in de buurt van de 

camping aan raften. Met een speciale boot vaar je in volle 

vaart over het smeltwater van de gletsjers. Met het hele gezin 

kun je raften op de Vénéon en met de wat oudere kinderen 

op de ruige Romanche bij La Grave. Ook zijn er in de Alpen 

mogelijkheden tot canyoning. Hierbij volg je al wandelend, 

klimmend, springend, zwemmend en abseilend de loop van 

een rivier in een bergkloof, onder leiding van een gids. Of 

Tekst: Helen Albada 
Fotografie: RCN Vakantieparken





Belledonne

bevestigt Jasper. “Binnen een halfuur ben je vanaf hier met 

je fiets aan de voet van de Alpe d’Huez. Je kunt heel mooie 

klims maken en je een echte tourwielrenner wanen.” Vanaf 

Belledonne kun je zelf deze berg beklimmen (1860 meter) en 

de Koninginnenrit rijden met 21 haarspeldbochten.  “Soms 

komt de Tour de France ook langs onze camping. Dan weet 

je niet wat je meemaakt. Een enorm evenement”, verzucht 

Jasper. Om het de fietser helemaal makkelijk te maken, is 

op de camping een fietswerkplaats ingericht. Je kunt er 

je fiets ophangen, je ketting bijstellen en schoonmaken. 

bezoek de Via Ferrata in de buurt van het park; een met 

staalkabels uitgezet parcours langs een rotswand. Geketend 

aan een lijn klauter je langs de bergwanden.

FIETSEN

De camping is een waar paradijs voor fietsliefhebbers. Met 

je wielrenfiets kun je de hellingen van de Alpe d’Huez, Croix 

de Fer en Glandon bedwingen. Of andere beroemde cols uit 

de Tour de France zoals de Col de Lautaret en de Galibier. 

“Wielerfanaten halen op RCN Belledonne hun hart op”, 

“Binnen een halfuur ben je vanaf hier met je 

fiets aan de voet van de Alpe d’Huez”
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Gereedschap is beschikbaar bij de receptie. Kijk voor 

fietsroutes op: bike-oisans.com

RUSTGEVEND

Na al deze actieve bezigheden is het lekker ontspannen in één 

van de twee zwembaden op de camping. Om helemaal relaxed 

de dag af te sluiten, huur je er voor tien euro per uur een sauna- 

en hammambezoek bij. En na afloop kun je terecht in het café 

om na te praten met een glas Franse wijn of lekker te eten in het 

sfeervolle restaurant met uitzicht op de prachtige bergtoppen.

SKILIFT

In juli en augustus zijn diverse skiliften naar de hoogste 

toppen en gletsjers van de Alpen geopend. Neem een lift 

vanaf de Alpe d’Huez, Vaujany, Les Deux Alpes of vanaf 

La Grave la Meije. Tussen de majestueuze bergen stijgt de 

lift naar zo’n 3200 meter hoogte. Daar heb je uitzicht op 

prachtige valleien en schilderachtige dorpjes. Boven op de 

top loop je door de eeuwige sneeuw van de gletsjer en heb je 

een schitterend uitzicht vanaf het dak van de wereld.

IJSGROT

Aan het einde van de skilift naar de gletsjer van La Meije 

loopt een pad door de sneeuw richting een ijsgrot. Zo’n 

dertig meter onder de sneeuwlaag vind je de grot bedekt 

met een dikke laag ijs. Hieruit zijn ijssculpturen gehakt in 

de vorm van tijgers, kangoeroes, hagedissen en paarden. 

De sculpturen veranderen continu van vorm, omdat de 

zomerzon de vormen gedurende de dag doet smelten. 

PRACHTIGE NATUUR

Van gletsjerranonkels tot grootbloemige gentiaan: in de 

Alpen vind je een enorme diversiteit aan planten en bloemen. 

Zowel in de dalen als op de hoge alpenweiden vormen de 

Alpen een geïsoleerd eiland voor veel soorten die niet buiten 

dit gebied kunnen overleven.

Wil je de flora van de Alpen bewonderen? Bezoek dan het 

FACILITEITEN 

• 2 zwembaden, waarvan 1 

verwarmd

• Sauna

• Hammam

• Fietswerkplaats

• Tennisbaan

• Volleybalveld

• Trimparcours

KIJK VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN DE 
FACILITEITEN OP WWW.RCN.NL/BELLEDONNE

SKIËN 

Met je ski’s op het dak naar een zomerse 

kampeervakantie? Op camping Belledonne kijken 

ze hier niet vreemd van op. In het dichtbijgelegen 

skigebied Les Deux Alpes ligt tussen de 2900 en 3600 

meter vaak ook in de zomer een laagje sneeuw. Volgens 

Jasper is skiën in de zomer wel andere koek dan in de 

winter. “De zon schijnt van zes uur in de ochtend tot één 

uur ’s middags. In die paar uur maak je korte tochten, 

omdat niet op de hele piste sneeuw ligt. En als de zon 

achter de bergen verdwijnt, is het skiën voorbij en zoek 

je de zon weer op bij het zwembad op de camping.”

Skimateriaal is eenvoudig en tegen een gereduceerd 

tarief ter plekke te huren. Kosten voor een skipas liggen 

rond de 35 euro per dag. 
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drukke cafés en talloze restaurants. Het fort van de Bastille 

torent boven alles uit. De kabelbaan van Les Bulles brengt 

je naar een hoogte van 498 meter. Het uitzicht over de stad 

en op de bergen is fantastisch. Beneden stroomt de rivier 

Isère en ligt de oude stad met zijn rode dakpannen en lange 

boulevards. 

museum van Alpenflora en Bergmineralen in Bourg d’Oisans. 

Of ga naar de botanische tuin op de Col de Lautaret: een tuin 

op 2100 meter hoogte met allerlei bloemsoorten uit de Alpen 

en uitzicht op de imposante gletsjer van La Meije.

Ook is een alpenweidemuseum te vinden in het plaatsje 

Besse en Oisans. Een typisch dorpje met oude huizen van 

steen en hout. In het plaatselijke museum is aandacht voor 

het leven op de alpenweide en het vak van schaapherder.

GRENOBLE

Niet ver van camping Belledonne, op vijftig kilometer rijden, 

ligt de stad Grenoble. Een levendige stad vol cultuur, zon en 

zicht op de bergen. In het oude centrum, de wijk Notre Dame, 

vind je in de wirwar van nauwe straatjes veel leuke winkels, 

► KIJK VOOR MEER INFORMATIE IN DE B IJGEVOEGDE TARIEFWIJZER OF OP WWW.RCN.NL

Adres
RCN Belledonne, Bourg d’Oisans, Isère

 Rochetaillée

 38520 Le Bourg-d’Oisans 

  0033 476800718

 belledonne@rcn.fr

 www.rcn.nl/belledonne

Afstand vanaf Utrecht ca. 1050 km.

MARMOTTEN

Gelegen op 1530 meter hoogte ligt Lac Lauvitel, het 

grootste bergmeer van het Parc Nationale des Écrins. 

Maak een korte wandeling langs het meer en bezoek 

met de hele familie de marmottenkolonie. De dieren 

leven hier in het wild en komen vanzelf naar je toe. 

WIST JE DAT... 

...marmotten naar elkaar fluiten als er iemand aankomt 

of als er gevaar dreigt?

Grenoble is een levendige 

stad vol cultuur, zon en zicht 

op de bergen


