
ROUTE 10 
De historische route van de Vercors 

 
- Duur: ca 4 uur 
- Afstand: 92 km 
- Hoogteverschil: 1600 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 3 

 
Zeer gevarieerde tocht voor de beter getrainde fietser over goed en glad wegdek 
 
Start vanaf het terras van Hotel Le Marronnier, ga rechtsaf en daal af naar La Balme de 
Rencurel. In La Balme gaat u linksaf in de richting van Villard de Lans en rijdt tot de Pont 
de la Goule Noire. Over de brug gaat u rechtsaf, de D103 richting Col du Rousset, u fietst nu 
het departement de Drôme binnen. De weg begint met een vals plat van 5 km (5%) tot St. 
Julien en Vercors om vervolgens snel af te dalen naar St. Martin en Vercors. Twee km na 
St. Martin vervolgt u de D103 richting St. Agnan. Vanaf hier stijgt de weg langzaam 
gedurende 15 km tot het dorpje Rousset, waar het serieuzer wordt omdat u vanaf hier 6 km 
lang (6%) stijgt tot de top van de Col du Rousset (1380 m). Eenmaal boven heeft u twee 
mogelijkheden: of 300 meter voor de top rechtsaf, via de Col de St. Alexis, vals plat tot aan 

de top en met de afdaling beginnen 
naar Vassieux, of eerst heen en 
terug via de tunnel om van het 
uitzicht over de Diois te genieten. 
Na Vassieux verder via La 
Chapelle en Vercors, de Baraques 
en Vercors en Les Grands 
Goulets, die u links laat liggen, 
richting Villard de Lans. De 
terugweg van 24 km gaat over vals 
plat tot aan St. Martin en is echt 
stijgend tot aan St. Julien met vaak 
noordenwind tegen. Vervolgens 
afdalen tot de Gorges de la Bourne. 
Na de brug Pont de la Goule Noire 
gaat u linksaf richting Valence, La 
Balme de Rencurel en Rencurel. 
Voor La Balme de Rencurel gaat u 
rechtsaf en fietst u terug, naar 
Rencurel en Hotel le Marronnier. 


