
Op het eerste gezicht ligt het samengaan
van wijn en campings niet voor de hand,
het is zeker geen vanzelfsprekendheid.
Toch, als je er jezelf serieus in verdiept,
zie je heus wel overeenkomsten. Zodra
er over hun regio of herkomst gesproken
wordt, zie je zowel bij wijnboeren als
campinghouders dezelfde passie: allebei
willen ze u ervan overtuigen dat hun
streek de beste is en die passie willen 
ze best graag met u delen. Zo bezien 
hebben wijnbouwer en camping zelfs veel
gemeen, al was het maar de behoefte iets
dat goed is met u te delen, iets dat het
best omschreven wordt als het gevoel
van gezellig samen te zijn, een goede
ervaring samen te delen. Dit wordt niet
gelogenstraft, doordat er waarschijnlijk
nog maar weinig campinghouders zijn 
die het fenomeen ‘wijnproeven’ op hun 
camping kennen. Dit wetende is het niet
meer zo verbazingwekkend een 
campinghouder te ontmoeten die tevens 
wijnboer is. Dit is het geval bij drie cam-
pings van Camping Cheque: Château de

Montrouant (p. 171 van de gids 2006), la
Colombière (p. 173) en les Ranchisses
(p. 194).Alle drie gelegen in een streek
waar men tradities hooghoudt en daar
zeer mee verbonden is (respectievelijk
Bourgogne, Haute-Savoie en Ardèche).

Dat hebben ze gemeen, maar de eigena-
ren van deze drie campings hebben alle
drie een andere weg genomen om hier
te komen.Van wijnbouwer tot camping of
van campinghouder tot wijnbouwer.Van
deze drie was alleen Philippe Chevalier,
eigenaar van Les Ranchisses, van plan om
wijnbouwer te worden. Zijn wijngaard is
onderdeel van een familiedomein en hij
was oorspronkelijk gérant van de 
wijnkelder van Largentière. Dit domein

hield zich dus alleen bezig met wijnbouw
en de verkoop van wijn. "Meerdere
opeenvolgende jaren met vorst hebben
ons tot een ander inzicht en een nieuwe
activiteit gebracht", vertrouwt Philippe
ons toe. "Wij zijn dus in het toerisme

gegaan". En met succes: de camping is nu
belangrijk en heeft een goede omvang.
De Chevaliers hebben echter 2 ha aan
wijngaard behouden om niet met een
traditie te breken.

Het was dus min of meer een 
noodgedwongen keus waardoor Philippe
Chevalier van de wijn op zijn camping
terechtkwam, evenals Jean-François
Bussat die echter de omgekeerde weg

Wijn en campings.Twee verschillende werelden, die toch wel vaak samenkomen. Bovendien, als de grens vervaagt en deze 2
dan resulteert dat in campings met verrassende geuren en smaken. Ontmoeting met drie campings… 

Campings en wijngaarden
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"Een kleine camping en een kleine
wijngaard, de ideale manier om 
2 passies vollop te combineren”
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Art de vivre

bewandelde.Toen hij in 1971 met La
Colombière begon, ging hij door met 
zijn veehouderij. Echter na drie jaar 
realiseerde hij zich hoe moeilijk het is
beide activiteiten goed te doen en dat "de
maanden dat het druk is op de camping
en in de wijnbouw elkaar minder over-
lappen dan de camping en veehouderij".
In 1974 begint hij met wijnbouw, een
nieuw avontuur voor hem dat later ook
een nieuwe passie bleek te zijn. ■ ■ ■

■ ■ ■ Passie, dat is het juiste woord om de betrokkenheid te
omschrijven van Jean-Michel Gruel. Als eigenaar van Château de
Montrouant was zijn keuze wijn te gaan verbouwen, nu 8 jaar 
geleden, puur en alleen ingegeven door zijn oprechte passie voor dit
geestrijke vocht. Deze passie blijkt mede uit zijn manier van werken.
Hij produceert uitsluitend biologische wijn zonder toevoegingen en dat
gaat zover, dat hij zijn druiven alleen wil persen in een authentieke 
wijnpers, die hij nog heeft ook. Natuurlijk dient deze activiteit rendabel te
zijn, maar zijn passie heeft nooit winst als eerste doel gehad. Jean-Michel 
prefereert zijn bescheiden wijngaard van 4 ha boven een veel grotere 
exploitatie. Een filosofie die hij ook op zijn camping toepast: "Een kleine cam-
ping en een kleine wijngaard is een manier om volop mijn passies uit te leven".
Met slechts 45 plaatsen is Château de Montrouant inderdaad een camping waar
de woorden "accueil familial" echt nog iets te betekenen hebben. De ambachte-
lijk geproduceerde wijn wordt natuurlijk ook aan de klanten van de camping 
aangeboden en staat ook op de menukaart van het campingrestaurant. Het is maar
gelukkig dat de relatie tussen camping en wijnbouw zich niet beperkt tot de 
verkoop van een paar flessen wijn aan kampeerders. Verre van dat. Deze drie 
wijnbouwers zijn voor alles enthousiast, dat zie je bijvoorbeeld aan het oplichten van
hun ogen als ze het over hun wijnen hebben. Wijn gaat altijd voor, commercie is 
hooguit bijzaak! En iedereen houdt ervan zijn enthousiasme te delen, elk op zijn manier.
Op Les Ranchisses organiseert Philippe in een caveau wijnproeverijen, waar zelfs 
andere wijnboeren op afkomen. Op La Colombière worden naast wijnproeverijen ook
bezoekjes aan de wijngaard georganiseerd. Jean-François Bussat heeft zelfs het idee gehad
voor een videoruimte in het nieuwe gebouw dat er deze winter wordt bijgebouwd. Daar
kan hij films over de oogst en de productie van zijn wijnen vertonen. Ook is hij bezig met
een project om de druif als gezondmakertje in te zetten. Aan het einde van de oogsttijd
(derde weekend van september) worden de gasten uitgenodigd om deel te nemen aan het
feest dat bij de persing hoort. Net als op Les Ranchisses en op La Colombière organiseert
Jean-Michel Gruel op Le Château de Montrouant wijnproeverijen in het kapelletje dat op
de wijnvelden bij de camping staat. Deze wijnproeverijen worden altijd vergezeld van 
deskundig commentaar. Ook organiseert hij Themareizen waar de wijn wordt 
gecombineerd met een ander thema: Wijn en geschiedenis, Wijn en wandelen, etc.
Hoe verschillend deze drie campings ook zijn, als je de eigenaars eens vraagt of het

niet te zwaar is het werk op de camping te combineren met het werk aan de
wijngaard is het antwoord gelijk. Men praat meer over plezier dan over

werk. Het is net zoiets om een sportman te vragen waarom hij aan
sport doet. En dit plezier is aanstekelijk zodra ze over hun wijn

beginnen. Geniet ervan en ga samen met hen genieten
van alle moois dat de druif en alles daarom-

heen u te bieden heeft…■

werelden bij elkaar komen,

Château de Montrouant
(p.171 van de gids 2006)
Acceptatie Camping Cheques: van  01/06/06 t/m
30/06/06 en van 25/08/06 t/m 02/09/06.

La Colombière (p.173)
Acceptatie Camping Cheques: van 01/04/06 t/m
25/06/06 en van  03/09/06 t/m 30/09/06, met
suppl;ement van € 1: van 26/06/06 t/m 10/07/06
en van 25/08/06 t/m 02/09/06.

Sunêlia Les Ranchisses (p.194)
Acceptatie Camping Cheques: van 14/04/06 t/m
27/05/06 en van 02/09/06 t/mau 24/09/06, met
supplement van € 2: van 28/05/06 t/m 30/06/06 en
van 26/08/06 t/m 01/09/06.
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