
ROUTE 8 
De “Tour du Canton” via de bergkam van La 

Molière 
 

- Duur: ca. 3 uur 
- Afstand: 60 km 
- Hoogteverschil: 700 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 3 

 
Tocht met indrukwekkende uitzichten over de Alpen en het Vercors-plateau. Aan de 
andere kant van de tunnel treft u een mooi uitzicht over de vallei van de Isère en het 
bergmassief Chartreuse. 
 
Vanaf het office du Tourisme in Villard de Lans, neemt u de D531 richting Valance en de 
Gorges de la Bourne. Bij Les Jarrands gaat u rechtsaf via de D106 richting Méaudre en 
Autrans. Neem de D218 richting het skigebied La Sure (ca. 7,5 km) tot de tunnel van 
Mortier, in het begin een eenvoudige klim, maar 8% in de laatste twee kilometers. Houdt de 
tunnel rechts van u (de weg is aan het andere einde afgesloten) en neem de bosweg van 
Crêtes de la Molière. Deze brengt u via een gelijkmatige klim van 8 km omhoog naar de 
berghut Refuge des Feneys. Hier aangekomen gaat u linksaf via de Route de la Molière die 

fors omhoog gaat, met name aan het einde (11%). Na 
een pauze op het plateau (geniet van het schitterende 
uitzicht over de Alpen) fietst u terug richting Col de 
la Croix Perrin, nog altijd via de bergkam (Route 
des Crêtes). Afdaling van La Molière tot aan Lans 
en Vercors via de Col de la Croix Perrin en de 
D106. In Lans en Vercors rechtsaf via de D531 tot 
aan Villard de Lans. 
 

 
 
 
N.B. 
Deze route is ook uitstekend te fietsen vanuit hotel le Marronnier. 
Vanaf het terras van hotel le Marronnier gaat u rechtsaf richting La Balme de Rencurel. In 
La Balme gaat u linksaf in de richting van Villard de Lans (D531). Bij Les Jarrands gaat u 
linksaf via de D106 richting Méaudre en Autrans. Hier kunt u de routebeschrijving zoals 
hierboven beschreven weer aanhouden tot het moment dat u in Villard de Lans arriveert. Als 
u in Villard de Lans arriveert neemt u de D531 richting de Valence, Gorges de la Bourne, 
La Balme de Rencurel en Rencurel. Net voor La Balme de Rencurel gaat u rechtsaf 
richting Rencurel. Na een stevige klim arriveert u weer bij hotel le Marronnier. 
Totale afstand vanuit hotel le Marronnier: 80 km 


