
ROUTE 15 
Le tour du Vercors via de Mont Aiguille 

 
- Duur: ca. 9 uur  
- Afstand: 200 km 
- Hoogteverschil: 2750 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 4 

 
Zeer lange tocht met gelijkmatige beklimmingen en lange afdalingen. Na de klim van de 
Col de Rousset, in en na de tunnel, is het raadzaam om winddichte of warme kleding aan 
te doen. 
 
Vertrek vanaf het terras van Hotel le Marronnier, rechtsaf richting La Balme de Rencurel. 
In La Balme gaat u linksaf, via de Gorges de la Bourne (D531), richting Villard de Lans. 
Voor het dorp fiets u naar Lans en Vercors. In Lans en Vercors neemt u de D106 richting 
St. Nizier, een lichte klim van 10 km.  
Na St. Nizier volgt een lange afdaling naar Grenoble.  
Blijf na Le Tour sans Venin rechts aanhouden richting Seyssins en Claix. Neem beneden in 
de vallei de N75 richting Monestier de Clermont tot op de hoogte van Clelles, een 
gemakkelijke klim van 38 km (3%).  
Laat Clelles links liggen en neem de D7 naar rechts richting de Mont Aiguille, de Col du 
Prayet en de Col de Menée, een eenvoudige klim van 10 km. Het dorpje Chichilianne en de 
Mont Aiguille houdt u rechts van u. Na de Col de Menée volgt een lange afdaling naar 
Châtillon en Diois via de D120. Aan het eind van de vallei neemt u de D539 tot Die. 

In Die neemt u de D518 richting de Col du 
Rousset via Chamaloc. Deze weg stijgt 
gelijkmatig over 21 km (5%). Dankzij de vele 
haarspeldbochten heeft u een zeer indrukwekkend 
uitzicht. Voordat u de tunnel van de Col du 
Rousset inrijdt geniet even van het uitzicht over 
de Diois en het parcours wat u zojuist heeft 
afgelegd. 
Na de tunnel van de Col du Rousset kunt u een 
pauze houden in Rousset of gelijk beginnen met 
de 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. Jullien, 
volgt een snelle afdaling tot de brug van La 
Goulle Noir. Hier gaat u linksaf over de D531 
waarna u via La Balme de Rencurel terugfietst 
naar Hotel le Marronnier. 


