
ROUTE 13 
Le Royans – La Combe Laval 

 
- Duur: ca. 6 uur 30 minuten 
- Afstand: 130 km 
- Hoogteverschil: 1920 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 4 

 
Lange tocht met vele beklimmingen. Het begin is makkelijk maar het laatste gedeelte 
vraagt om behoorlijk wat kracht op de pedalen. 
 
Vanaf het terras van hotel le Marronnier slaat u rechtsaf en daalt af naar La Balme de 
Rencurel. In La Balme de Rencurel slaat u rechtsaf en neemt u de D531 richting Pont en 
Royans. Als u Pont en Royans binnenkomt gaat u linksaf via de D54 richting St. Jean en 
Royans via  
St. Eulalie en St. Laurent en Royans. Na St. Laurent en Royans gaat u linksaf via de D76 
richting de Col de la Machine. Er volgt een zeer lange klim van 15 km (7%) via La Combe 
Laval met op de top een schitterend uitzicht. Van de Col de la Machine voert de weg via het 
bos van Lente verder omhoog naar de Col de la Chau, 15 km lang, 2% stijgen in het begin 
en 4% aan het einde. Vanaf de Col de la Chau, waar vlakbij het nationale verzetsmuseum 
ligt, is het 6 km steil afdalen naar Vassieux en Vercors waar u rechtsaf gaat bij het 
Gedenkteken voor de Verzetsbeweging. Na Vassieux fietst u richting de Col du Rousset 
via de Col de St. Alexis, een gelijkmatige klim van 9,5 km. Ongeveer 300 m voor de top van 

de Col du Rousset gaat u linksaf 
richting St. Martin en Vercors. 
Deze weg voert langs de dorpjes 
Rousset, St. Agnan en La Chapelle 
en Vercors. Bij St. Agnan gaat u 
rechtsaf en fietst via de D103 
rechtstreeks naar St. Martin. Na St. 
Martin gaat u rechtsaf en via een 
steile klim van 5 km (11%) over de 
D281 via Herbouilly richting 
Villard de Lans, een moeilijke en 
lange afdaling. U houdt Villard de 
Lans rechts van u en via de D531 
rijdt u naar Valence en La Balme 
de Rencurel, een lange afdaling van 
12 km. Net voor La Balme de 
Rencurel slaat u rechtsaf terug naar 
Rencurel en hotel le Marronnier, 
een pittige klim van 2,5 km. 


