
ROUTE 14 
Le Vercors Provençal 

 
- Duur: ca. 7 uur 15 minuten 
- Afstand: 153 km 
- Hoogteverschil: 2762 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 4 

 
Zeer lange tocht met moeilijke beklimmingen en afdalingen. Het laatste deel van de 
tocht is pittig maar bij een constante pedaalslag prima te doen. Let op: vooral bij 
Le Diois kan het behoorlijk warm zijn. 
 
Vertrek van het terras van Hotel le Marronnier rechtsaf richting La Balme de Rencurel. Sla 
in La Balme rechtsaf richting Pont en Royans (D531).Bij Pont en Royans gaat u linksaf 
over de D54 tot St. Jean en Royans. Na dit dorp neemt u de D70 richting Léoncel. Er wacht 
u een lange klim van 20 km (4%) tot het plateau van Léoncel. Eenmaal boven gaat u 
rechtdoor naar La Vacherie, de Abdij van Léoncel blijft links van u. Via een lichte klim naar 
de Col de Bacchus en een lange afdaling van 20 km langs de dorpen Le Moulin de la Pipe 
en Plan Baix komt u in Beaufort sur Gervanne. Hier gaat u linksaf via de D172 naar de  
Col de la Croix. Dit is een 16 km lange pittige klim langs de Gervanne, in het begin 
eenvoudig (3%) maar uiteindelijk 10% in de laatste 5 km. U bent nu in de Provence en daalt 
af over een bochtige en steile weg via St. Andéol tot St. Croix (8 km over de D93, de 
doorgaande weg van de Diois) richting Die. Vervolgens klimt u 7 km over een vals plat naar 
Die. Hier neemt u de D518 richting de Col du Rousset via Chamaloc. Deze weg stijgt 
gelijkmatig over 21 km (5%) en biedt dankzij de ontelbare haarspeldbochten een schitterend 
uitzicht over het dal. Geniet even van het uitzicht over de Diois voordat u de tunnel van de 

Col du Rousset ingaat. Na de tunnel 
van de Col du Rousset kunt u een 
pauze houden in Rousset of gelijk 
beginnen met een aangename afdaling 
van 25 km naar St. Agnan en St. 
Martin. In  
St. Agnan gaat u rechtsaf over de 
D103 via St. Martin richting  
Villard de Lans. Na een zware klim 
van 2 km naar St. Julien, volgt een 
snelle afdaling tot de brug van 
La Goule Noire. Direct na de brug 
van La Goule Noire slaat u linksaf 
richting Valence, La Balme de 
Rencurel. Net voor La Balme slaat u 
rechtsaf naar Rencurel en hotel le 
Marronnier, een pittige klim van 2,5 
km. 


