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LOIRE GO CAMPING    LOIRE GO CAMPING

Tekst: Marc Erwich

Het departement van de Loire is een relatief onbekend vakantiegebied. 
Ontdek juist daarom de verborgen schatten van dit familieparadijs.

Kampeergeluk  
    in de Loire

Verwacht in de Loire - regio Auvergne- 
Rhône-Alpes - geen bomvolle campings, maar 
kampeerterreinen midden in de natuur met 
ruim voldoende plaats. De streek, doorkruist 
door de machtige rivier met dezelfde naam, is 
perfect voor outdoor activiteiten en biedt een 
grote verscheidenheid aan landschappen. 
Van meren en vijvers tot heuvels en bergen, 
geparfumeerd met heide en dennen. Maar 
naast alle natuurschoon vind je er ook volop 
cultureel erfgoed.

LE PILAT
Het Regionaal Natuurpark van Le Pilat 
(65.000 hectare) is dé plek voor natuur- en 
sportliefhebbers. Of je nou gaat wandelen of 
mountainbiken: hier passeer je dennenwou-
den, grasweiden, heuvels met wijngaarden en 
geniet je en passant van prachtige panora-
ma’s. De iets actievere sporter kan er raften, 
bergbeklimmen en parapenten. Andere hot-
spot: natuurgebied Le Forez.

CAMPINGS
 Verspreid over de Loire vind je veel mooie 

en rustige campings. Wij selecteerden er 
vijf in de omgeving van Pilat en Roanne, 
 inclusief tips van de eigenaren: 

•  Aan de oever van de Rhône en in Natuur-
park Le Pilat ligt Camping de la Lône. 
 Vanuit deze driesterrencamping maak je de 
mooiste fiets- en wandeltochten dwars door 
de natuur; Info: www.espaceeauxvives.com.  
Tip: Naast de camping ligt wildwaterrivier 
Espace Eaux Vives, leuk voor de hele familie.

• Camping Bel’Époque du Pilat is een klein-
schalige familiecamping met uitzicht over 
de Rhônevallei. De kampeerplaatsen zijn 
ruim en midden in het groen. Hier  
kom je echt tot rust. Info: www.camping- 
belepoque.fr. Tip: Bezoek Malleval, een 
schitterend en historisch dorpje op tien 
 minuten rijden.

• Op een berghelling op Camping de Mars 
geniet je van de mooiste uitzichten. Groen 
staat voorop op deze rustige familiecam-
ping. De stacaravans hebben wifi. Info: 
www.camping-de-mars.com. Tip: Ontdek 
het hart van schiereiland Mars en de groot-
ste bocht van de Loire. Een ideale plek voor 
natuurliefhebbers die op zoek zijn naar rust. 

• Op Camping d’Arpheuilles kampeer je in 
de natuur, direct aan de Loire. Hier komen 
vooral natuurliefhebbers, rustzoekers en 
mensen die van buitenactiviteiten houden. 
Op en rond de camping zijn veel water-
sportmogelijkheden. Info: www.camping- 
arpheuilles.com. Tip: Ga naar Château de la 
Roche, een kasteel gelegen op een eiland in 
de Loire. 

• Vlakbij het middeleeuwse stadje Villerest 
ligt Camping L’Orée du Lac, waar de groene 
en bosrijke omgeving zorgt voor rust en ont-
spanning. De kleine familiecamping ligt te-
vens vlak bij Roanne. Info: www.loreedulac.
net. Tip: Ga naar het meer van Villerest, of 
doe mee aan een van de vele outdoor activi-
teiten. •

CULTUUR
Kastelen, kerken, middeleeuwse dorpen: de 
Loire heeft ook cultureel veel te bieden. Zo 
telt het departement verscheidene Villages de 
Caractère; kleine karaktervolle dorpjes. Zoals 
Sainte-Croix-en-Jarez, een plaatsje gebouwd 
rondom een klooster uit de dertiende eeuw.

ROANNE
Binnen de Loire is Roanne en omgeving een 
geliefd gebied. De rivierstad heeft een mooie 
haven met kades waar het lekker slenteren is, 
bouwkundig erfgoed en gezellige winkelstra-
ten. Daarnaast proef je hier de paradepaardjes 
van de lokale gastronomie, zoals Fourme de 
Montbrison, Praluline en kwaliteitswijnen uit 
de regio. Iets buiten Roanne barst het even-
eens van de toeristische trekpleisters. Van his-
torische dorpen (Charlieu) en eeuwenoude 
kastelen (Château de la Roche) tot de over-
weldigende natuurpracht: je komt tijd tekort.
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Meer informatie
Afstand Utrecht – Roanne: 900 kilometer 
www.loiretourisme.com/nl/home


