
ROUTE 9 
De “Tour du Canton” via de bergkam van La 

Molière en de beklimming van Les Narces 
 
 

- Duur: ca. 3 uur 50 minuten 
- Afstand: 80 km 
- Hoogteverschil: 1150 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 3 

 
Aangename route op warme dagen omdat de meeste beklimmingen in een bosrijke 
omgeving plaatsvinden. 
 
Vertrek vanaf het office du Tourisme in Villard de Lans. U fietst via de D531 richting 
Grenoble tot het kruispunt van Jaume in Lans en Vercors. Sla linksaf richting Autrans via 
de D106 en de Col de la Croix Perrin (5 km en 5%) op 1220 m hoogte. Hier rechtsaf via de 
route des Crêtes 8 km stijgen tot het plateau La Molière via het Refuge des Feneys. 
Vervolgens daalt u af naar Autrans via het skigebied La Sure en de tunnel van Mortier die 
u links laat liggen. In totaal 15 km afdaling waarvan het eerste deel zeer licht is. Fiets door 
Autrans heen en sla rechtsaf richting Méaudre via de dorpjes Andrevière en La Truite 

(oude weg Autrans - Méaudre). Net voor Méaudre slaat 
u, bovenaan een kleine klim, rechtsaf en neemt u La 
Route de Feuilles richting “Le Trou Qui Souffle” (de 
blazende grot). Er volgen een klim van 11 km tot de 
berghut Refuge des Narces (hoogte 1380 m) en een 
steile afdaling tot Méaudre. Op het plein van Méaudre 
neemt u de D106 richting Villard de Lans via de 
Gorges du Méaudrét tot Jarrands. Hier slaat u linksaf 
via de D531 tot aan Villard de Lans. 

 
N.B. 
Deze route is uitstekend te rijden vanuit hotel Le Marronnier. 
Vanaf het terras van hotel Le Marronnier gaat u rechtsaf en duikt naar beneden richting La 
Balme de Rencurel. In La Balme gaat u linksaf over de D531 richting Villard de Lans. 
Voor het dorp gaat u linksaf en volgt de D531 richting Grenoble. 
Vanaf hier kunt u de routebeschrijving van hierboven weer aanhouden tot het moment dat u 
door de Gorges du Méaudrét heen bent en arriveert in Jarrands. Hier gaat u RECHTSAF 
en volgt de D531 richting Valence, La Balme de Rencurel en Rencurel. Net voor La Balme 
gaat u rechtsaf en fietst terug naar Rencurel en Hotel Le Marronnier, een stevige klim.  
Totale afstand vanuit het hotel: 100 km 


