
Rittenprogramma Vercors 
 

 
De Vercors wordt in reviews beschreven als één van de mooiste fietsstreken van Frankrijk, zoniet dé 
mooiste. Hoog tijd dus voor Fietsclub Cristal Alken om deze streek voor de eerste keer te ontdekken! 
Een natuurlijke burcht van kalk, ingehouwde balkonwegen, gorges, hoge plateaus, groene valleien, 
spectaculaire vergezichten en goed geasfalteerde, rustige wegen die tussen de 200m en 1400m 
hoogte lopen: dit is de veelbelovende Vercors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ligging en geografie 
Het kalkrijke bergmassief van de Vercors ligt tussen Grenoble en Valence, en vormt samen met de 
Chartreuse en het Massif des Bauges de noordwestelijke Vooralpen voor het hooggebergte. Het 
dunbevolkt massief kenmerkt zich door een kalksteengebergte met een gemiddelde hoogte van 
1500m dat ingesneden wordt door diepe gorges.  
Pas op het einde van de 19de eeuw werd deze streek enigszins toegankelijk gemaakt met de aanleg 
van veelal uitgehouwde wegen in de loodrechte rotsformaties. Door zijn moeilijke toegankelijkheid 
was deze regio een belangrijke plaats voor het Verzet (de lokale “Maquis du Vercors”) tijdens de 
tweede wereldoorlog; hiervan zullen de vele gedenkstenen en historische sites, die we tijdens onze 
ritten tegenkomen, getuigen.  
In 1970 werd het “Parc Naturel Régional du Vercors” opgericht, wat de ontwikkeling van de streek 
een boost gegeven heeft. 10% van het park wordt ingenomen door de “Hauts Plateaux du Vercors” 
aan de oostkant, met bergen die tot boven de 2300m reiken; hier vindt men heden nog geen 
bewoning, noch verharde wegen. 
Naast een belangrijke site voor buitensporten is de regio heden ten dage ook een belangrijk 
bosgebied van Frankrijk, met een zeer gevarieerde fauna en flora. 
 
  

 



Vercors als (uitdagende) fietsstreek 
Alhoewel de Vercors op heden nog steeds een verborgen parel is, is deze streek wel al goed gekend 
onder de wielerfanaten. Hiervan getuigen ook de vele doortochten van de Tour de France en de 
Dauphiné. De talrijke cols zijn weliswaar niet de grote cols van het hooggebergte, maar zijn wel 
behoorlijk lange klimmen tegen gemiddelde stijgigingspercentages. Col de Tourniol, Col de Rousset, 
Col de la Bataille, Villard-de-Lans, Col de Romeyère, Col de la Chau, Saint-Nizier-du-Moucherotte en 
Col de Herbouilly zijn allen voorbeelden uit ons programma die al door de Tour de France aangedaan 
werden. 
 
Rittenoverzicht 
In het programma zijn vijf georganiseerde groepsritten voorzien. Voor elke rit werd een lichtere 
variant samengesteld, waarbij het grootste deel over hetzelfde parcours loopt. Elke deelnemer kan 
uiteraard per dag vrij kiezen uit beide ritten. De praktische organisatie van elk rit (startuur, 
gezamenlijke lunchplaats, … ) zal elke avond op voorhand kort toegelicht worden. Op woensdag werd 
een rustdag ingepland, waarbij de dagbesteding vrij ingevuld kan worden. Houd er wel rekening mee  
dat lokale weersomstandigheden ons kunnen  noodzaken om de planning te herzien.  

Alle ritten werden in Gpsies opgeslagen en zijn downloadbaar via de links op de rittenpagina’s. Laat 
je echter niet afschrikken door de vermelde hoogtemeters: de ervaring leert dat hoogtemeters die in 
Gpsies berekend worden in de praktijk doorgaans een stuk lager liggen. 

 Versie “normaal” Versie “light” 

 Rit Km Hm Rit Km Hm 

zo. 02/09 Circuit des Gorges 128 3045 Circuit des Gorges – Light 106 2412 

ma. 03/09 Col de Tourniol 122 2819 Col de Tourniol – Light 102 2274 

di. 04/09 Les Goulets 111 3340 Les Goulets – Light 88 2664 

wo. 05/09 Rustdag met alternatieven Rustdag met alternatieven 

do. 06/07 Chartreuse 129 3674 Grenoble 105 2644 

vr. 07/09 Combe Laval 101 2405 Combe Laval – Light 86 2284 

Het stevig bergachtig landschap van de streek kunnen we natuurlijk niet vermijden. Echter, het 
parcours kenmerkt zich vooral door lang klimmen (en elke klim uit de vallei staat garant voor 1000 
hoogtemeters) en afdalen, met veelal ook een lang vlak stuk in de vallei, waardoor de ritten voor 
iedereen, mits toch voldoende voorbereiding, haalbaar zouden moeten zijn. 

De verwachte temperatuur in Rencurel, waar Hôtel Le Marronnier gelegen is (631m hoogte), ligt 
rond de 26° overdag en 13° ’s nachts. Hou rekening met mogelijke schommelingen in temperatuur en 
weersomstandigheden tussen de vallei en de hogere bergen, en voorzie hiervoor ook de nodige 
kledij! 

 

Veel fietsplezier toegewenst! 

  



Rit 1:  Circuit des Gorges       zo. 02/09 
 
 

  

 

       

128 km 

± 3045 hm 
 

 

D https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ssuygszlyafbjwji 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ssuygszlyafbjwji


Alternatief  ‘’light’’ rit 1:  Circuit des Gorges - Light  zo. 02/09 
 
 

  

 

       

106 km 

± 2412 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fylrcsjtsnxhulax 

 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fylrcsjtsnxhulax


Ritbeschrijving 
Vandaag staat een rit op het programma waarbij de gorges van de regio worden aangedaan, en dat 
betekent in de Vercors lang klimmen (en daarna natuurlijk afdalen) in een prachtig landschap. Het 
verbindingsstuk tussen beide gorges verloopt via een vlak gedeelte langsheen de vallei van de Isère. 
De rit wordt afgesloten met een afdaling over één van de meest spectaculaire balkonwegen in 
Frankrijk (niet opgenomen in de ‘’light’’-versie). 
 
De rit wordt in tegenwijzerzin gereden. We dalen tot in 
La Balme, waar we de beklimming doorheen de Gorges 
de la Bourne aanvatten tot in Villard-de-Lans, zoals de 
Dauphiné ons eerder dit jaar nog heeft voorgedaan. Via  
uitgehouwde wegen, waar er vaak maar plaats is voor 
één voertuig, stijgen we naar 1000m hoogte, om nadien  
de lange afdaling van bijna 20km aan te vatten richting 
de Isère nabij Grenoble. 
 
 
Hierna volgt een vlak gedeelte van 40km lang rondom de oevers van de Isère, en doorheen het 
moerasgebied La Boucle des Moïles, dat vroeger een meander van de Isère was. 
De lunch-stop is voorzien bij de 2de oversteek over de Isère in Saint-Gervais. 
In Cognin-les-Gorges volgt dé klim van de dag, met name de Col du Mont Noir (ook opgenomen in de 
Dauphiné 2018), en dat betekent 16,2km klimmen aan een gemiddelde van 7.1% tot op 1421m 
hoogte, het dak van de fietsreis! Het prachtige decor waarin dit gebeurt, via de Gorges du Nan, 
maakt deze klim van 1151 hoogtemeters bijna tot een plezier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Net voor de top slaan we rechtsaf de Route Forestière des Croisettes in, en dalen we via de Route du 
Presles (=D292), één van de meest duizelingwekkende balkonwegen van Frankrijk, tot in de vallei van 
de Bourne in Pont-en-Royans. Vanaf daar is het dan tenslotte nog een 13km klimmen terug naar 
Rencurel. 
 
Versie  ‘’light’’ 
De versie ‘’light’’ klimt op de Col du Mont Noir ook de laatste 500m door tot op de top, laat de Route 
de Presles dus links liggen (al is de richting in dit geval rechts) en gaat zo rechtstreeks terug naar 
Rencurel.  
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https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCvNzTsu3cAhVJalAKHcgNBSIQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.cols-cyclisme.com/vercors/france/col-du-mont-noir-depuis-cognin-les-gorges-c948.htm&psig=AOvVaw1yzx72HDsJ8CxAnXqfqH_b&ust=1534365334973750


Hoogteprofielen 
 

 

 
 
 

      
 

  

Gorges de la Bourne / Villard-de-Lans (vanaf La Balme de Rencurel)  
Lengte: 7km 
Aanvangshoogte: 664m 
Top: 963m 
Hoogteverschil: 308m 
Gem. stijgingspercentage: 4.3% 
Max. stijgingspercentage: 6.6% 

 
 

Col du Mont Noir (vanaf Cognin les Gorges) 
Lengte: 16,2km 
Aanvangshoogte: 270m 
Top: 1421m 
Hoogteverschil: 1151m 
Gem. stijgingspercentage: 7.1% 
Max. stijgingspercentage: 8.6% 

 
 



Rit 2:   Col de Tourniol       ma. 03/09 
 
 

  

 

       

122 km 

± 2819 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ykoieqpjydimrvvz  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ykoieqpjydimrvvz


Alternatief ‘’light’’ rit 2:  Col de Tourniol - Light    ma. 03/09 
 
 

  

 

       

102 km 

± 2274 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wzctrshiknerjxdv  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wzctrshiknerjxdv


Ritbeschrijving 
Vandaag beklimmen we de zuidwestelijke toegangspoort van de Vercors.  

De rit wordt in tegenwijzerzin gereden. 
We dalen af langsheen La Balme en volgen de  
Bourne stroomafwaarts langsheen Chorange,  
Pont-en-Royans, Auberives-en-Royans en  
Saint-Nazaire-en-Royans. Het dorpje Pont-en- 
Royans biedt een bijzonder fotogeniek geheel 
met haar overhangende huizen, ‘’Les Maisons 
Suspendues’’ over de Bourne.  

 

 
Bij de samenvloeiing van de Bourne in de Isère verlaten we de rivier en kunnen we ons op de D125 
(traject Tour 2018) voorbereiden op dé klim van de dag: de Col de Tourniol van een dikke 20 
kilometer lang, die ons van 200m tot op 1145m hoogte zal brengen. Na een eerste stuk van een 9-tal 
kilometer gezapig stijgen volgt vanaf Barbières het echte werk met nog een 12,4km klimmen tegen 
een gemiddeld stijgingpercentage van 6% (het eerste deel vanaf Romans tot aan Barbières, zoals op 
het hoogteprofiel vermeldt, wordt niet aangedaan, maar vervangen door het traject Saint-Nazaire-
en-Royans – Barbières). 
  

 

 

 

 

 
Na de col volgt een korte afdaling tot in Léoncel, waar we halt houden voor onze lunch. 
 
Meteen na de lunch volgt een 2de col: Col de la  
Bataille, 8,3km met een gemiddelde van 4.8%,  
waarbij we zullen klimmen tot op 1342m hoogte. De  
col zelf ligt iets lager op 1313m. 
Boven volgt een zeer mooi stuk over een  
reeks hoge bergkammen die de Provence van  
de Alpen scheidt, met als laatste de Col de Carri. 
Het laatste stuk terug verloop via een afdaling naar  
La Chapelle-en-Vercors en Saint-Martin-en-Vercors,  
en vervolgens terug een stijgend stuk naar 
Saint-Julien-en-Vercors. 
 
 
Versie  ‘’light’’ 
Versie ‘’light’’ volgt tot aan Léoncel volledig hetzelfde traject. Na Léoncel rijden we daarentegen 
meteen een 20km bergafwaarts via de mooie D70 die de Rivière de Léoncel volgt, en daarna via 
Oriol-en-Royans, Saint-Jean-en-Royans, Saint-Laurent-en-Royans en Saint-Eulalie-en-Royans terug 
naar Pont-en-Royans. 
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Hoogteprofielen 

      
 
 
 

 

 

 

 

Col de Tourniol (vanaf Barbières)  
Lengte: 12,4km 
Aanvangshoogte: 410m 
Top: 1145m 
Hoogteverschil: 735m 
Gem. stijgingspercentage: 6.0% 
Max. stijgingspercentage: 7.7% 

 
 

Col de la Bataille (vanaf Léoncel) 
Lengte: 8,3km 
Aanvangshoogte: 913m 
Top: 1313m 
Hoogteverschil: 400m 
Gem. stijgingspercentage: 4.8% 
Max. stijgingspercentage: 8.9% 

 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTyIrP99_cAhVNMewKHZBHCLMQjRx6BAgBEAU&url=http://tourdes100cols.over-blog.com/2016/04/col-de-la-bataille-depuis-leoncel.html&psig=AOvVaw1rRkDgJWI-4BOuk6uQ3ul1&ust=1533902866034258


Rit 3:   Les Goulets        di. 04/09 
 
 

  

 

       

111 km 

± 3340 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lxaihgejaesyvvvh  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=lxaihgejaesyvvvh


Alternatief  ‘’light’’ rit 3:  Les Goulets - Light    di. 04/09 
 
 

  

 

       

88 km 

± 2664 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=unjzbjszvnnpfvjz  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=unjzbjszvnnpfvjz


Ritbeschrijving 
Vandaag staat een kortere rit op het programma,  daarom zeker niet één van de minder zware, 
integendeel… , maar wel een rit met dé blikvangers van de streek! 
We rijden terug naar beneden in tegenwijzerzin tot in Auberives-en-Royans. Na bijna 30 kilometer 
bereiken we Saint-Jean-en-Royans en beginnen we aan de Col de la Machine: een 12,3 kilometer-
lange beklimming aan 6.2% gemiddeld, met uitschieters boven de 8%, doorheen de Cirque de Combe 
Laval. Dit is afzien, maar ook volop genieten van het meer dan spectaculaire landschap (zie rit 5 voor 
meer info over de Cirque de Combe Laval)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bovengekomen hebben we 41 kilometer op de teller staan en is het tijd voor onze lunch. 
Kort na de lunch volgt een afdaling van bijna 15 kilometer met een reeks mooie haarspeldbochten 
tot in Saint-Laurent-en-Royans. Vervolgens nemen we de ‘Dangerous Road’ D518 doorheen de 
‘’Petits Goulets’’ en de ‘’Grands Goulets’’ (www.dangerousroads.org). Doordat de zon moeilijk bij de 
uitgehouwen weg kan, loopt er vaak water overheen dat uit het poreuse kalkgesteente druipt, en is 
het net alsof je een krater aan het inrijden bent. ‘’Les Petits Goulets’’ bestaat uit een doorgang 
doorheen 5 korte tunnels.  Een 8 kilometer verder bereiken we de ‘’Grands Goulets’’.  De oude route, 
aangelegd tussen 1843 en 1854, loopt doorheen een reeks tunnels en galerijen tussen smalle 
rotswanden, maar werd sinds 2008 wegens frequente aardverschuivingen ontoegankelijk gemaakt 
en vervangen door een parallel-lopende tunnel van een 1000m lang.  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

http://www.dangerousroads.org/
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In Les Barraques-en-Vercors aangekomen starten we met onze beklimming naar de Col de 
Herbouilly: nog een bijkomende  dikke 15 kilometer klimmen aan een gemiddelde van 6.5% met 
pieken tot 10% (!). De top bereiken we op 1370m hoogte, waarna we via het wintersportdorp Villard-
de-Lans en de Gorge de la Bourne terugrijden naar Rencurel. 

Versie  ‘’light’’ 
Na Les Barraques-en-Vercors en Saint-Martin-en-Vercors rijden we in rechte lijn via Saint-Julien-en-
Vercors naar Rencurel, zonder de top van de Col de Herbouillly te beklimmen. 

 

Hoogteprofielen    

     
 

  

Col de la Machine (vanaf St. Jean en Royans)  
Lengte: 12,3km 
Aanvangshoogte: 250m 
Top: 1011m 
Hoogteverschil: 761m 
Gem. stijgingspercentage: 6.2% 
Max. stijgingspercentage: 8.4% 

 
 

Col de Herbouilly (vanaf Les Barraques en Vercors)  
Lengte: 15,3km 
Aanvangshoogte: 674m 
Top: 1370m 
Hoogteverschil: 696m 
Gem. stijgingspercentage: 6.5% 
Max. stijgingspercentage: 10.0% 

 
 



Rustdag met alternatieven       wo. 05/09 
 
Traditioneel kent onze fietsreis halverwege de week een rustdag, al leert de ervaring dat er op deze 
rustdag… vooral ook gefietst wordt. Aldus enkele vrijblijvende fietsmogelijkheden: 
 
 

Beklimming van de Alpe d’Huez 
 
Hoewel niet de mooiste berg, is de Alpe d’Huez  
toch wel een icoon en een beklimming die je als 
wielertoerist eens moet gedaan hebben. Onze 
fietsvakantie in de Vercors leent er zich net nog  
toe om, mits een autoverplaatsing (100km 
oftewel anderhalf tot uur tot in Bourg d’Oisans)  
de klim aan te doen. 
Vanaf het officiële startbord aan het brugje bij  
Camping Cascade in Bourg d’Oisans tot aan de  
Tour-finish op het einde van de Avenue Rif-Nel  
op 1860m hoogte (waar een zelfde finish-bord  
staat) is de klim 13,8km lang en overbrug je  
middels 21 haarspeldbochten 1135hm aan een  
gemiddelde van 8.1%. Bij een finishlijn aan het  
Office du Tourisme heb je 1815m hoogte bereikt 
na een afstand van zo’n 13,2km. Beide finishes  
worden helaas door mekaar gebruikt bij tijds- 
chrono’s. 
 
 

Beklimming Pas du Mortier (+ Source de la Molière) 
 
Deze pas situeert zich aan het meest noordelijke punt van het Vercors-massief en ligt op 1391m 
hoogte. De pas is voor ons bereikbaar vanuit de zuidzijde met start in Autrans. De afstand Rencurel-
Autrans bedraagt een 22km. Vanaf Autrans is de klim nog 8,6km lang aan een gemiddelde van 4%. De 
3 laatste kilometers lopen op tot 8%. 
De pas verloopt doorheen de 500m lange Tunnel du Mortier, onder het Plateau de la Molière, die 
aangelegd werd voor de Olympische Winterspelen van 1968 in Grenoble (al was er hiervoor ook al 
een smallere doorgang aanwezig). Echter, na een aardverschuiving in 1992 werd de tunnel gesloten 
voor alle verkeer. Te voet zou de compleet duistere tunnel nog te betreden zijn, maar met de 
koersfiets is de enige optie terugkeren via dezelfde weg. 
Voor wie hieraan nog niet genoeg heeft: vanaf de tunnel (op 1370m hoogte) bestaat er nog een 
doorklimmogelijkheid naar de Source de la Molière, het geplaveide dak van de Vercors op 1632m 
hoogte (totale afstand vanaf Autrans: 16,7km aan 3.5%).  
 
  
 
  

 

  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjkhraqpu_cAhXOYVAKHZEkDCAQjRx6BAgBEAU&url=http://agsavoie.canalblog.com/albums/grenoble_1968_albertville_1992___l_heritage_des_jeux_olympiques/photos/83002676-tunnel_du_mortier.html&psig=AOvVaw3A9tIyNmaPtywllLRaUoA-&ust=1534430027802193
http://idata.over-blog.com/4/97/72/42/Clemenciere-Charmette-Montaud/Vercors-ac-Tom-par-tunnel-Mortier/P1010209.JPG


Rit 4:   Chartreuse        do. 06/09 
 
 

  

 

       

129 km 

± 3674 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wvxmjumyrmjeblrx  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=wvxmjumyrmjeblrx


Alternatief  ‘’light’’ rit 4:  Grenoble     do. 06/09 
 
 

  

 

       

105 km 

± 2644 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=liljmghwouhhvxdl  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=liljmghwouhhvxdl


Ritbeschrijving 
De rit van vandaag is in zijn volledige versie de langste rit, en met 4 cols van formaat ook wellicht de 
zwaarste rit van het hele programma. In de ‘’light’’-versie is de rit met een 1000 hoogtemeters 
minder beduidend lichter. 
Vanaf het hotel gaat het meteen bergopwaarts met 
de laatste 5 kilometer van de Col de Romeyère tot  
naar 1069m hoogte (de eerste 3 kilometer van deze 
de col zijn voor het einde van deze rit). Hierna volgt  
een afdaling van een 12 kilometer met een doorgang  
door de Tunnel des Ecouges (hoogtebeperking van 
2,60m!) tot in Saint-Gervais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na een vlak stuk over 10 kilometer volgt de Montée de Montaud: 7,4km tegen 7.4%, waarna we 
terug de vlakkere oevers van de Isère gaan opzoeken.  
De lunch nemen we op het pleintje in Noyarey. 
 
Na de lunch nemen we een zijsprong naar het kleinere bergmassief van de Chartreuse, bekend om 
zijn kartuizerklooster en gelijknamige elixir-likeur. De Chamechaude vormt er de hoogste berg met 
2082m, en deze gaan we gedeeltelijk beklimmen via de zeer stevige Col de Palaquit tot op 1154m 
(nog in 2014 opgenomen in de Tour de France in de rit met aankomst in Chamrousse), om vervolgens 
af te dalen tot in Grenoble, waar we wat kunnen bijtanken alvorens de laatste beklimming aan te 
vatten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Côte Saint-Nizier-du-Moucherotte is met 14,60km aan een gemiddelde van 6.5% evenmin een 
lachertje. Na de top op 1168m gaat het voornamelijk bergafwaarts via Lans-en-Vercors, Villard-de-
Lans en de Gorges de la Bourne, waarna we tenslotte nog het beginstuk van de Col de Romeyère 
voorgeschoteld krijgen. 
 
Versie ‘’light’’ 
De lichtere versie laat de Chartreuse links liggen, en heeft haar keerpunt in Grenoble. 
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Hoogteprofielen 

 

 
 
 

 

Col de la Romeyère (vanaf La Balme de Rencurel)  
Lengte: 8km 
Aanvangshoogte: 655m 
Top: 1069m 
Hoogteverschil: 414m 
Gem. stijgingspercentage: 5.2% 
Max. stijgingspercentage: 7.4% 

 
 

Montée de Montaud (vanaf Saint Quentin sur Isère)  
Lengte: 7,4km 
Aanvangshoogte: 190m 
Top: 740m 
Hoogteverschil: 550m 
Gem. stijgingspercentage: 7.4% 
Max. stijgingspercentage: 9.3% 

 
 



 

 

 

 

Col de Palaquit (vanaf Saint-Egrève)  
Lengte: 14,1km 
Aanvangshoogte: 295m 
Top: 1154m 
Hoogteverschil: 859m 
Gem. stijgingspercentage: 6.1% 
Max. stijgingspercentage: 11.7% 
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Côte de Saint-Nizier-du-Moucherotte (vanaf Grenoble)  
Lengte: 14,6km 
Aanvangshoogte: 215m 
Top: 1168m 
Hoogteverschil: 953m 
Gem. stijgingspercentage: 6.5% 
Max. stijgingspercentage: 8.4% 

 
 



Rit 5:   Combe Laval       vr. 07/09 
 
 

  

 

       

101 km 

± 2405 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fqsdbxwvizowzevj  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fqsdbxwvizowzevj


Alternatief  ‘’light’’ rit 5:  Combe Laval – Light   vr. 07/09 
 
 

 

       

86 km 

± 2284 hm 
 

 

 https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xbfbyxaukcokncwn  

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=xbfbyxaukcokncwn


Ritbeschrijving 
Als afsluiter van de week staat er een rit naar het zuiden gepland waarbij we de Cirque de Combe 
Laval in omgekeerde richting zullen aandoen. 
In wijzerzin starten we met een golvend stuk over de rechte D103. Een eerste blikvanger op het 
parcours is de Col de Rousset, al beklimmen we deze wel via zijn minst mooie kant. De beklimming 
via de zuidzijde vanuit Die, die tevens de zuidelijke toegangspoort vormt tot de Vercors, heeft een 
veel grotere bekendheid dankzij zijn spectaculaire haarspeldbochten. Het eerste deel van de col is 
een loper van 8 kilometer die start in Saint-Agnan-en-Vercors. De volgende 6 kilometer zijn echter 
beduidend steiler met stijgingspercentages rond de 5 en 6%. Bovengekomen in het skistation op 
1254m hoogte ligt de 769m lange tunnel die ons helaas het zich op de schitterende zuidklim vanuit 
Die ontneemt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vervolgens staat de Col de la Chau op de agenda: met 1337m terug een hogere col, maar doordat we 
de klim in Vassieux-en-Verors op meer dan 1000m hoogte kunnen starten (althans voor de normale 
rit), zou deze zeer goed moeten meevallen.  
Nabij het Station de Font d’Urle, nog zo’n wintersportplaatsje, houden we halt voor onze lunch. 
 
Na het middageten gaan we een 25-tal kilometer afdalen, via de Col de la Machine doorheen de 
Cirque de Combe Laval tot in Saint-Jean-en-Royans. De duizelingwekkende balkonweg van de Combe 
Laval, met de prachtige vergezichten, werd tussen 1861 en 1898 uitgehouwen uit de 600m hoge 
kliffen om het transport van gekapt hout uit het nabijgelegen en bosrijke Forêt de Lente 
gemakkelijker in Saint-Jean-en-Royans te krijgen, waar het verhandeld werd. Zo’n 500m dieper zien 
we het orthodoxe Monastère de Saint Antoine le Grand liggen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Saint-Laurent-en-Royans en Sainte-Eulalie-en-Royans komen we in Pont-en-Royans aan om via de 
Bourne-vallei terug te keren naar Rencurel. 
 
Versie ‘’light’’ 
De korte versie doet de Col de Rousset niet aan, maar krijgt wel een zwaardere Col de la Chau 
voorgeschoteld gezien het aanloopstuk over de D178 tot tegen Vassieux-en-Vercors. 
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 Hoogteprofielen 

     
 
 
 

 
 

Col de Rousset (vanaf Saint Agnan-en-Vercors)  
Lengte: 14km 
Aanvangshoogte: 790m 
Top: 1254m 
Hoogteverschil: 464m 
Gem. stijgingspercentage: 3.3% 
Max. stijgingspercentage: 6.3% 

 
 

Col de la Chau (vanaf Vassieux-en-Vercors)  
Lengte: 4,5km 
Aanvangshoogte: 1040m 
Top: 1337m 
Hoogteverschil: 297m 
Gem. stijgingspercentage: 6.6% 
Max. stijgingspercentage: 8.5% 

 
 


