
ROUTE 17 
La Bataille 

 
- Duur: ca 6,5 uur 
- Afstand: 151 km 
- Hoogteverschil: 2000 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 4 

 
Het begin is behoorlijk lastig maar vervolgens zijn de beklimmingen en afdalingen lang 
en gelijkmatig. Geen grote moeilijkheden in deze tocht of het moet de afstand of het 
aantal beklimmingen zijn. 
 
Vanaf het terras van Hotel le Marronnier slaat u rechtsaf en daalt af naar La Balme de 
Rencurel. In La Balme slaat u linksaf en volgt de D531 richting Villard de Lans. Beneden 
aan het dorp Villard de Lans neemt u de D215 via Bois Barbu en Val Chevrière richting 
Herbouilly. Een 14 km lange klim met 10% stijging op het laatste gedeelte. U daalt af tot de 
D103 (11 km) en slaat linksaf naar St. Martin en Vercors. Vervolgens gaat u rechtsaf via de 
D518 om 20 km af te dalen via Les Barraques en Les Grands Goulets tot St. Eulalie. Sla 
linksaf en neem de D54 via St. Laurent naar St. Jean en Royans. Fiets door dit dorp heen en 
sla rechtsaf via de D70 richting Oriol en daarna Léoncel. Een zeer lange klim van 20 km 
(4%) volgt tot Léoncel (mogelijkheid voor een pauze om de Abdij te bekijken). Linksaf over 
de D199 via een in het begin steile klim van 8 km tot de Col de la Bataille. Na de tunnel van 
deze col ontdekken we een schitterend panorama met aan de ene kant uitzicht over het meer 
van Bouvante en aan de andere kant de vlakte van Embel. Daal 15 km af in de richting van de 
Col de Portette tot het kruispunt van Les 3 Routes. Sla daar linksaf en neem de D76 naar La 
Combe Laval. Ongeveer 1 km na maison forestieres van Lente gaat u rechtsaf over de 
D199 en klimt u 6,5 km (3%) naar Col de Carri. Vervolgens daalt u af in de richting van La 
Chapelle en Vercors en gaat u onderaan linksaf via de D178. Op het plein in La Chapelle en 

Vercors gaat u linksaf via de 
D518 en daalt af tot Barraques en 
Vercors. De Grands Goulets laat 
u hier links liggen en u neemt de 
D103 via St. Martin en St. Julien 
en Vercors in de richting Villard 
de Lans. Bij de tunnel van La 
Goule Noire neemt u de D531 in 
de richting van Valance,  
La Balme de Rencurel en 
Rencurel (linksaf). Voor La 
Balme gaat u rechtsaf en rijdt u 
terug naar Rencurel en Hotel le 
Marronnier. 


