
Een afwisseling van 
KARAKTERISTIEKE DORPJES

en ADEMBENEMENDE 
UITZICHTEN...

VUILLAFANS

POPULAIRE MOTORROUTE
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Haute Vallee
DE LA LOUE

Je hebt nu een indruk gekregen 
van onze streek, maar er valt nog

el t te ono ez v d kk n...e e

7 rue Pierre Vernier 25290 ORNANS
32 Grande Rue 25610 ARC-ET-SENANS

0033 (0)3 81 62 21 50
contact@destinationlouelison.com

53 km
 3,5 à 4 uur

Vuillafans
met zijn 

wijngaarden

Lods
met zijn pittoreske 

straatjes

Mouthier Haute-Pierre
met zijn bloeiende kersenbomen

Bron van rivier 
de Loue

Ornans
met zijn huizen 

op palen

blog.destinationlouelison.com

OrnansArcSenans

www.destinationlouelison.com

Kennismakingsparcours
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LODS

Loop weer naar je auto en rijd richting 
Hautepierre-le-Châtelet. Na 5 km ben 

je aangekomen. Parkeer de auto op de 
parkeerplaats van de kerk, neem het straatje 
rechtsaf richting de begraafplaats en volg de 
borden richting “Belvédère de la Roche”. Een 
kwartiertje lopen verder zie je een kruis op de 
rotspunt met een van de mooiste uitzichten 

op rivier de Loue en zijn bochten. Je kijkt uit op 
een canyon begroeid met bossen!

Rijd vanaf de parkeerplaats richting Ouhans 
en Renédale, 6 km verderop. Parkeer op 
de parkeerplaats achter de Auberge du 
Moine en wandel naar de belvédère du 

Moine van waaruit je kunt genieten van een 
fantastisch panorama op het Juragebergte. 

Als het weer helder genoeg is kun je zelfs 
de Mont Blanc zien liggen!

Neem bij de kerk rechts het straatje dat naar 
Échevannes leidt. De weg, die met bochten 

omhoog loopt, biedt je een fantastisch uitzicht 
op het dorpje Vuillafans en de wijngaarden. 
Van bovenaf de heuvel kun je even uitrusten 

op het bankje bij het kapelletje.

FAVORIET 

3
Loop terug en steek de Loue over via het bogenbruggetje 
uit de 17e eeuw. Rechts ligt het Place du Champ de Mars 
met een aantal prachtige huizen waarvan sommigen 
middeleeuwse poortopeningen hebben...

FAVORIET 

FAVORIET 

8
Volg de borden ‘’Pays de Courbet - Source de la Loue’’ 
richting de parkeerplaats. Na 10 minuten wandelen 
kom je uit bij de legendarische bron van rivier de Loue. 
De bron van de Loue ontspringt uit een grot in een 
keteldal van 150 m hoog en biedt een indrukwekkend 
schouwspel! Verschillende informatieborden leggen je 
alles uit over het natuurlijke tafereel dat je hier aantreft.

1
Rijd vanuit Ornans richting Pontarlier en volg de borden 
‘’Pays de Courbet - Source de la Loue’’. 

4
Rijd door tot aan het dorpje Lods, dat op de lijst van 
Mooiste Dorpen van Frankrijk staat. Bij aankomst voor 
het Hotel de France de rivier oversteken, via de oude 
brug aan je rechterhand. Parkeer de auto en geniet van 
een fantastisch uitzicht op Lods, met 
de rivier en de ruïnes van de oude 
brug aan je voeten en het dorp 
dat tegen de heuvel aanligt.

7
Loop de helling weer af richting Mouthier-Haute-
Pierre. Vervolg deze tocht via de gorges de Nouailles, 
een smalle route die tussen de rotsen door kronkelt. 
Dankzij de diverse parkeerplaatsjes kun je gemakkelijk 
stoppen om het geweldige landschap te bewonderen. 
Het adembenemende uitzicht is net een ansichtkaart.

Loop door via de Rue Ambroise Roy, 
waar je een kijkje kunt nemen bij het 

gemeentehuis-postkantoor-schooltje en 
klokkentorentje. Nog even doorzetten, 
het is écht de moeite waard! Neem bij 
het kruispunt van Rue de la Vierge het 

paadje omhoog. Eenmaal aangekomen 
bij het kapelletje ben je de kramp in je 

kuiten al snel vergeten want het uitzicht 
is er fantastisch! 

5
Steek de brug over en loop door tot aan het fon-
teintje. Neem Rue de Reine en bekijk de pittoreske 
wijnboerenhuisjes. Pak vervolgens rechtdoor de Rue 
de l’Eglise. Je komt uit bij de Saint-Théodule kerk en 
de tegenoverliggende fontein. Vervolg je tocht via 
de Rue Lancrenon en de Rue du Bout d’en Haut om 
vervolgens via de Rue de Jaubourg weer naar beneden 
te lopen, richting een prachtige fontein.

6
Rijd verder richting Mouthier Haute-Pierre, een oud 
wijnbouwersdorp midden in een gebied van bloeiende 
kersenbomen. Parkeer de auto op de parkeerplaats 
bij de kerk en wandel door de smalle straatjes. Je 
vindt er hier en daar een wasplaats met geraniums, 
herenhuizen, poortopeningen die uit de rotsen zijn 
gehouwen, een torentje tussen het gebladerte en 
prachtige straatjes die uitkomen op verscholen gelegen 
pleintjes.

2
Maak een eerste stop om de rijkdommen van het dorpje 
Vuillafans te ontdekken. Parkeer op het Place Saint-
Vernier, bij de Assomption kerk. De indrukwekkende 
klokkentoren van deze kerk heeft een zonnewijzer. Sla 
bij de kerk linksaf. Na een paar meter kom je uit bij 
de wijngaarden waar diverse soorten Vin de Pays de 
Franche-Comté worden gemaakt.

MOUTHIER HAUTE-PIERRE

FAVORIET 
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