
Een GLOOIEND LANDSCHAP , 
plattelandsweggetjes en 

ONGEREPTE NATUUR.. .

DE SPIEGEL VAN SCEY
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De Lison-vallei

é

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

51 km
 3 tot 3,5 uur

Cléron 
met zijn kasteel 
aan het water

Bron van rivier 
de Lison om bij 

te tanken

Pont du Diable 
met zijn bekende 

legende

Belvédère 
de Montmahoux 

met zijn 
adembenemende 

uitzicht

Scey-Maisières 
met zijn 

schilderachtige 
landschap

blog.destinationlouelison.com

OrnansArcSenans

www.destinationlouelison.com

Kennismakingsparcours
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Draai om en loop richting het dorpscentrum 
van Crouzet-Migette. Loop vanaf het 

kruispunt richting Gevresin en dan richting 
Montmahoux. Neem bij de ingang van dit 

dorp de eerste straat links, dan weer links en 
dan het weggetje rechtsaf.

Neem eenmaal bovenaan het pad een kijkje 
bij de oriëntatietafel. Van hieruit heb je een 

adembenemend uitzicht op het Juragebergte 
en de reculée van Nans-sous-Sainte-Anne.

Met een beetje geluk en als het weer helder is, 
zie je aan de horizon de contouren van 

de Mont Blanc.

FAVORIET 

DUIVELSBRUG

1
Rijd vanuit Ornans richting Besançon en volg de borden 
“Château de Cléron”.

5
Stap vervolgens weer in de auto en volg de borden naar 
“Pont du Diable”. Na een paar kilometer kom je uit 
bij deze brug over de “petit Lison”, met een gigantisch 
ravijn van 30 m diep waar je gewoon duizelig van wordt! 
Let op het beeld van de duivel op de brug. Deze brug 
is vernoemd naar een bekende legende... Om de brug 
te verstevigen, die elke nacht instortte, verkocht de 
bouwer zijn ziel en die van de eerste passant aan de 
duivel. Dat was de pastoor van het dorp, die door het 
heffen van zijn hostiekelk de duivel het ravijn in dreef, 
waardoor hij voor altijd verloren ging.

3
Rijd verder richting Nans-sous-Sainte-Anne en volg de 
borden naar de bron van de Lison. Parkeer je auto op 
de parkeerplaats bij de bron. Volg het geluid van de 
waterval... Neem de loopbrug over de Lison en pak het 
paadje. Een paar minuten later kom je uit bij de grot 
Sarrazine, een enorm portaal in de kalkrots.

Loop verder naar de bron. Je bent eindelijk 
bij het belangrijkste punt van dit parcours 

aangekomen... 
De bron van rivier de Lison is een ongerepte 

haven van rust. Sommige zeldzame en 
bedreigde diersoorten hebben hier een plekje 

gevonden, zoals de oehoe.
Ga op een rotsblok zitten en geniet! Mocht 

je willen zwemmen: vergeet niet dat, buiten 
het feit dat dit niet is toegestaan, 

het water slechts 8°C is...

FAVORIET 

4
Loop door tot aan de Creux Billard. Deze kloof waar de 
bron van de Lison ontspringt vormt een indrukwekkend 
keteldal van meer dan 100 m hoog.
Als je hier tijdens een stevige regenbui langs loopt, 
kun je een prachtige waterval ontdekken! Waar regen 
al niet goed voor kan zijn! 

2
Een paar kilometer verderop kom je aan in het dorpje 
Cléron. Stop hier om vanaf de brug te genieten van 
het uitzicht op het kasteel. In juli en augustus kun je 
de tuinen van het kasteel bezoeken. 

HET KASTEEL VAN CLÉRON

HET PORTAAL VAN DE SARRAZINE-GROT
De route langs de Loue neemt je mee tot aan 

het dorpje Scey-en-Varais, de eerste halte 
van dit parcours. Links ligt een parkeerplaats 
met een treffende naam: “Le Paysage” (het 
landschap). Hier kun je de auto laten staan. 
Loop richting het dorp. Na een aantal meter 

kom je links uit bij een houten terras. Stop hier 
even. Hier ligt een fantastisch landschap... Langs 

de bochten en een stuwmeertje verandert de 
Loue in een spiegel waar de huizen en het 

landschap in weerkaatsen, licht vervaagd door 
het kabbelende water. Hier schilderde Courbet 

“de spiegel van Scey”.

FAVORIET 
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