En voor ervaren wandelaars……

Ronde van de Cerf

Het ‘Circuit des Sangliers’

groen aangegeven – 2.30

blauw aangeven - 4 uur

U heeft de mogelijkheid om N°1, N°2 en N°3 aan
elkaar te plakken. Volg de groene bordjes met het
opschrift ‘Circuit des Cerfs’ (Zie de omschrijvingen van
deze wandelingen verder in de folder).

- Uw wandeling begint met N°1 ‘Pre de la Pierre’.
aan het einde van deze wandeling volgt u links de
bordjes ‘le Roberand’.

- Volg nu de bordjes van ronde N°2 ‘la source
Ferrugineuse’. Nadat u over de rivier bent gestoken en
het paadje omhoog bent gelopen richting Station Oz,
neemt u de richting van ‘le Cascade’. Deze neemt u
mee op de wandelroute N°3. Op een kruising
aangekomen, kunt u zelf beslissen welke weg u terug
neemt naar Station Oz, via ‘Faubourg’ of ‘la Combe’.

Bergredding :
Bel de 112
Met uw mobile

Vertrekpunt: Uw wandeling begint voor het Office de
Tourisme. Volg de Blauwe bordjes met de naam ‘Circuit
des Sangliers’ richting de gondel de ‘Alpette’.
Volg de bordjes ‘Alpette, les lacs’. Als u de weg omhoog
loopt komt u langs verschillende chalets en ziet u
prachtige uitzichten aan uw linkerhand over het ‘Massif
du Belledonne’. Ga richting het bos waar The leisure
parc zich bevindt. Uw paadje loopt dwars loop het park.
Als u rechtdoor loopt steekt u over de riviertjes met
haar drie watervallen. U bevindt zich in de schaduw van
de bomen. Spoedig komt u op het pad van ‘Bessey’, die
u rustig naar boven wandelt. Tot aan een klein Chalet.
Hier kunt u heerlijk picknicken in een van de weides die
de naam draagt ‘Plan du Cerf’’. Geniet van het
prachtige uitzicht op het Station van Oz en neem de tijd
om uit te rusten. Als u weer verder wandelt komt u uit
op een splitsing. Neem de afslag links richting
‘Enversin’. Het paadje daalt stijl af in het bos.
Uiteindelijk krijgt u een prachtig uitzicht op’Vaujany’ en
de ‘Rissiou’. In het dorpje ‘Enversin’ is er een auberge
geopend de ‘Passoud’. Als u door het bos bent
gewandelt komt u uit op de ‘combe du Folet’. Daarna
gaat u weer verder door het bos. Het paadje gaat naar
rechts richting Station Oz. U komt spoedig bij een heilig
plekje, waar u wat bloemen achter kunt laten. U
wandelt door de weilanden en u komt uiteindelijk uit in
het oude bergdorpje Oz. Hier kunt u genieten van het
kerkje en zijn Tilleul bomen. Volg het pad naar het
dorpje ‘Roberand’. Hier begeeft u zich op de oude
romeinse wegen die naar Italie leiden. Volg het pad in
de richting het dorpje ‘Bessey’. In het dorpje
aangekomen ziet u een kerkje waar u links afslaat.
Wandel naar beneden en u vind een prettige plek om
zich op te frissen. Volg daarna het weggetje naar
beneden tot aan de brug. Hier begint weer een klein
bospad dat u helemaal omhoog leidt tot Station Oz.
Mocht u het leuk vinden kunt uw aan uw rechterhand
het paadje volgen tot de Bron de ‘Ferrugineuse’. Anders
volgt u het pad direct richting Oz station waar u nog
langs de brug ‘du Gay’ komt en het oude dorpje
‘Faubourg’ met haar waterput.

Wandelingen direct
vanuit Oz-en-Oisans
- Bereid uw uitrusting goed voor : wandelschoenen,
kleding aangepast op de temperatuur, gore-tex jas,
rugzak met water, voldoende te eten, eerste hulp, pet,
zonnebrand (hoge factor), kaart IGN (top 25-3335 ET,
voor deze omgeving) mobiel (orange) met 112
nummer.
- Mocht u graag alleen wandelen, denk eraan uw
naasten op de hoogte te stellen van uw route en
verwachte aankomsttijd.
- Blijf op de paden!
- Loop met kleine stappen langzaam omhoog, in een
regelmatig tempo. Probeer niet teveel te pauzeren.
- Probeer op uw horloge te kijken hoe laat u vertrekt
en hoe laat u aankomt, om zou de tijd te vergelijken
met deze wandelinformatie folder.
- Pas op! Het weer kan snel veranderen in de
bergen! Kijk goed naar de wolken, wacht niet te lang
met terugkeren als u ziet dat het weer verslechterd.
- Geen vuilnis achterlaten in de Bergen! Respecteer
de natuur!
- Mocht u op uw wandeling onduidelijkheden treffen,
horen wij dit graag van u.
- Verkoop van de gedetailleerde kaart en
wandelingwijzer ‘Oisans au bout des Pieds’ in onze
‘office de Tourisme’. Dit is een duidelijke wandelgids,
geschikt voor mensen die in de Oisans willen wandelen
zonder gebruik van IGN kaart.
Verschillende wandelpaden worden ook
gebruikt door mountainbikers !

Office de tourisme
38114 Oz-en-Oisans
Tél. : 04 76 80 78 01

Uw vertrekpunt

tijd

Route omschrijving

N°1 - Ronde ‘Pre de la Pierre’

Vertrek 1

1.15

GONDEL DE POUTRAN
Wandel richting het magische
tapijt. Volg de jeeproute naar

N°2 - Ronde van de Bron de ‘Ferrugineuse’

rechts tot aan de top van de
lift ‘Clos du Pre’.

U neemt de eerste afslag links. Aan uw rechterhand neemt u het bospaadje richting ‘Alpe d’Huez, Lac’. Dit bospad klimt regelmatig omhoog in
de schaduw van de bomen. U komt op een splitsing, neem de richting ‘Pre de la Pierre’. Blijf altijd rechts aanhouden mocht u op een splitsing
komen. Uiteindelijk wandelt u uit het bos en komt u in een weide met een aantal bomen die schaduw kunnen bieden tijdens een picknick. Dit
is een geschikte plaats om uit te rusten of uw kinderen te laten spelen. Na de pause loopt u in de weide naar beneden en komt u weer op een
bospaadje dat verder afdaalt. Dan houd het bospad op. U komt op een jeep route terecht waar u rechts aanhoudt richting Station Oz. U komt
uit bij ’Moontain Hostel’.

1.40

U neemt de eerste afslag rechts. Volg de jeeproute tot aan een kruising, neem daar de richting van de ‘Roberand’. U komt dan vanzelf op de
weg van de ‘Venaire’. U daalt een beetje af en gaat dan rechts richting ‘Bessey’ en de bron van de ‘Ferrugineuse’. Deze bron bevindt zich iets
lager en is herkenbaar aan zijn roestachtige kleur. Het paadje gaat verder tot aan de rivier de ‘Roubier’, waar u rustig kunt bijkomen en
afkoelen. Na het bruggetje loopt het pad regelmatig omhoog. U komt spoedig ope en kruising. Ga rechtdoor tot aan een huis. Sla hier rechtsaf
en loop rustig omhoog. U kunt kiezen, langs ‘Faubourg’ of richting Station Oz.

N°3 - Ronde van de waterval

Vertrek 2

1.15

OFFICE DE TOURISME

U gaat links richting de fiets schoonmaak plek. Wandel daar rechts naar beneden richting ’Moontain Hostel’. Houd rechts aan en volg de
bordjes ‘le Bessey’. Volg dit pad rechtdoor. Daal af naar de ‘Voie Romaine’ tot aan ‘Pont du Gay’. Loop nog verder naar beneden. Bij de eerste
huizen gaat u links richting ‘le Cascade’. U loopt door een dennenbos en komt vervolgens uit bij de waterval. Een fijne plek om af te koelen.
Hier ziet u ook de ingangen van de oude mijnen. Dit is het punt waarop u omkeert en dezelfde weg terug loopt tot aan het huis. Daar gaat u
rechts richting ‘Faubourg’, via de ‘Combe’, en het station van Oz.

U staat met uw rug naar het
‘office de tourisme’, wandel

N°4 - Ronde van ‘Faubourg’

links de trap af, daar komt u

Wandel naar beneden alsof u met de auto Station Oz verlaat met de auto. Net voor het bord Station Oz, gaat er een paadje links naar beneden
richting ‘Faubourg / Bessey’. Dit is een oud herderspad. Het pad daalt af in het bos. Ga naar links en volg het paadje naar beneden. Ga daarna
rechtdoor, het pad gaat een beetje omhoog richting de ‘Combe van Pissarot’. Hier komt u uit op het pad van ‘Bessey’. Neem de afslag naar
rechts en wandel omhoog tot aan de weg. Steek de weg over richting ‘Plan du Cerf’. Het pad stijgt in een weide tot aan het bos. Bij een warme
temperatuur, denk aan het opzetten van een pet. Boven aan gekomen, houdt u rechts aan richting Station Oz. Het pad daalt af, in de schaduw
van de bomen,over de ‘Combe van Pissarot’. U komt langs drie watervallen. Loop rustig verder tot aan het ‘Leisure Parc’!

op een parkeerplaats.

1.30

N°5 - Ronde van Bessey via het ‘Plan du Cerf’

Vertrek 3
GONDEL DE ALPETTE
Ga naar de parkeerplaats van
de gondel de ‘Alpette’.

2.00

Wandel naar de gondel de ‘Alpette’. Loop de weg omhoog. U komt langs houten chalets en ziet links het prachtige uitzicht over het ‘Massif du
Belledonne’. Wandel naar het bos. U vindt het ‘Leisure Parc’. Het pad loopt dwars door het park. Steek over de riviertjes met haar drie
watervallen. Wandel omhoog tot aan een klein chalet. U bent aangekomen op het ‘Plan du Cerf’’ waar u kunt picknicken. Geniet van het
prachtige uitzicht op Oz. Daarna komt u op een splitsing. Volg links, richting Bessey. Hier begint het pad te dalen. U komt uit op de weg naar
Station Oz. Steek over en wandel naar beneden. Aan uw linkerhand neemt u het paadje richting ‘Bessey’. Bij de kerk gaat u links. Loop naar
beneden, waar u een waterplek vindt. Volg daarna de weg naar beneden tot de brug. Hier begint een klein bospad dat u omhoog leidt tot
Station Oz. Volg het pad richting Oz station, waar u nog langs de brug ‘du Gay’ komt en het oude dorpje ‘Faubourg’ met haar waterput.

