
ROUTE 20 
Le coup de cœur 

 
- Duur: ca. 4 uur 45 minuten 
- Afstand: 105 km 
- Hoogteverschil: 1300 meter 
- Moeilijkheidsgraad: 4 

 
Deze tocht is gevarieerd makkelijk en lastig. Vooral het gedeelte van de beklimming van 
Herbouilly, waar op de pedalen gestaan moet worden om boven te komen, is zwaar. 
 
Vanaf het terras van Hotel Le Marronnier gaat u rechtsaf en daalt af richting La Balme de 
Rencurel. In La Balme slaat u rechtsaf en daalt af over de D531 tot aan Pont en Royans. 
Aan het begin van het dorp gaat u linksaf via de D54 en u laat de beroemde gestutte huizen 
rechts van u liggen. Vanaf hier stijgt de weg 2 km lang tot St. Eulalie, waar u linksaf gaat via 
de D518, een klim van 13 km (3,5%) langs de rotsen en via de tunnels van Les Grand 
Goulets tot Barraques. Hier gaat u linksaf via de D103 tot St. Martin de Vercors. Ongeveer 
1 km na het dorp gaat u rechtsaf via de D221 die 5 km steil omhoog gaat (11%) tot het 
plateau van Herbouilly. Vervolgens daalt u af naar Villard de Lans. Onderaan de afdaling 
gaat u linksaf via de D215 en wederom links via de D531 richting de Gorges de la Bourne. 
Voor de entree van de Gorges, bij Jarrands, gaat u rechtsaf via de D106 naar Méaudre, 5 
km verder via de Gorges du Méaudrais. In Méaudre neemt u de D106 richting Autrans. In 

Autrans gaat u rechtsaf 
via de klim van Claret 
richting de Col de la 
Croix Perrin. Dit is een 
gelijkmatige klim van 4 
km (4%). Vanaf de col 
daalt u af naar Lans en 
Vercors tot het kruispunt 
van Jaume en gaat 
rechtsaf via de D531 
richting Villard de Lans 
en de Gorges de la 
Bourne. U daalt nu af 
via de Gorges tot net 
voor La Balme de 
Rencurel. Voor La 
Balme slaat u rechtsaf en 
fietst terug naar 
Rencurel en Hotel Le 
Marronnier. 
 


