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Verslagen  >  Zeven dagen in de Vercors

Zeven dagen in de Vercors

Van Villard-de-Lans naar Clelles over het het plateau van de

Vercors

Verslag van brainfrost, 01 november 2011.

Donderdag 16 juli

• Beginpunt: Villard-de-Lans (963m)
• Eindpunt: Cabane de Roybon (1450m)

Om 06u35 vertrekt onze Air France vlucht vanuit Zaventem richting Lyon. Om acht uur landen we in Lyon. Even nog
iets eten en om half tien nemen we de bus van op de luchthaven naar Grenoble waar we na een uurtje rijden
aankomen. Omdat we geen gasbolletje konden meenemen op het vliegtuig hadden we besloten één in Grenoble te
kopen. Op ongeveer een 800m van de gare routière (bushalte en treinstation Grenoble) is er een buitensportzaak. (Ik
vermoed dat het in de Cours Jean Jaurés was) We moesten nog enkele uren wachten op een bus richting Villard-de-
Lans dus hadden we nog uitgebreid de tijd om iets te gaan eten. 
Rond 14u40 namen we dan de bus naar Villard, waar we een uurtje later aankwamen. Vanaf hier zou het aan ons
zijn om verder te gaan. Na wat te hebben rondgehangen in Villard-de-Lans vertrokken we richting Cabane de
Roybon. Na ongeveer twintig minuten passeerden we aan de Pont de l’Amour. Van hieruit gingen we door tot aan de
Cascade de la Fauge waar we na een goed uur stappen aankwamen. De verkoeling van het watervalletje was zeer
welkom. We hadden al zo’n 200 meter geklommen sinds het vertrek in Villard-de-Lans en hadden nog 250m hoogte
te overwinnen. Na een korte rustpauze aan de cascade de la Fauge, weer vertrokken. Vanaf hier werden de wegen
steiler. Tochwel afzien! Onderweg stopten we nog enkele keren en tegen 19u30 bereikten we de eindbestemming
voor vandaag. Achter de Cabane de Roybon bevindt er zich een bron die in een drinkbak voor de koeien stroomt.
Aangezien het water dat uit de pijp komt perfect drinkbaar is, vulden we onze voorraad water aan. Onze tent
plaatsten we in de buurt van de bron. Aan de hut leerden we een berggids kennen die een tocht deed met kinderen
uit Grenoble. Hij wist ons vanalles te vertellen over waar we zeker water zouden vinden en welke hutten zeker de
moeite waren om te overnachten. Aangezien we onze route al in grote lijnen hadden uitgestippeld, kon hij ons
vertellen dat de afstanden te doen zouden zijn. Toch handig wanneer je tips krijgt van een berggids die bekend is
met de streek.

Vrijdag 17 juli

• Beginpunt: Cabane de Roybon (1450m)
• Eindpunt: Cabane de Carrette (1355m)

Vannacht was er eerst veel wind waarna er onweer was komen opzetten waardoor we toch niet echt goed geslapen
hadden. Toen we opstanden was het nog steeds lichtjes aan het onweren maar opklaring was in zicht en tegen we
vertrokken was de lucht helemaal opgeklaard. Vandaag hadden we als eindbestemming Cabane de Carrette. Om 9u
waren we weer onderweg. Het eerste deel van de trip (tot in Corrençon) zou voornamelijk afdalen worden, waarna
we gestaag weer zouden stijgen tot aan Cabane de Carrette. Eerst liepen we richting Le Jardin de Tanaz en Collet
des Clots en zo verder via enkele stukken skipiste naar les Pouteils. Van daaruit verder tot in Corrençon waar we om
14u ongeveer aankwamen. In het dorp bleken de winkels gesloten te zijn en gingen pas om 16u terug open. Dus zat
er niets anders op dan te wachten om wat voorraad in te slaan. Op het pleintje voor het gemeentehuis van
Corrençon maakten we onszelf iets te eten en maakten gebruik van de telefooncel om het thuisfront te contacteren.
Nadat we elk zes flessen water van een liter gekocht hadden, trakteerden we onszelf in de bakkerij op een
plaatselijk gebakje met myrtilles de Corrençon op aanraden van een oude man, een must! Nadat we 100 meter
afgelegd hadden begon het te regenen (gieten) en hielden we halt onder een afdak. Omdat het al 17u gepasseerd
was, besloten we toch maar door de regen verder te gaan. Met onze regenkledij aan en de rugzakken afgeschermd
voor de regen gingen we verder. Na enkele kilometers hielden we halt in een hutje op het golfterrein van Corrençon
om even uit te blazen. Na een pauz van een half uur gingen we weer verder. Tegen 20u30 waren we aan de Cabane
de Carrette. In de hut maakten we gebruik van de waslijn om onze kleren een beetje te laten drogen. Hier leerden
we een Parijsenaar (met typerend snorretje) kennen die alleen op pad was. Na een tijdje kwamen er nog 2 personen
toe aan de hut. En om 23u00 kwamen er nog eens vier Duitsers toe die hun eigen misrekend hadden in tijd en
afstand. Aangezien de hut nu overbevolkt was, besloten wij buiten in onze tent te overnachten. Nog een beetje
gebabbeld met de andere mensen in de hut en dan slapen!

Zaterdag 18 juli

• Beginpunt: Cabane de Carrette (1355m)
• Eindpunt: Jasse du Play (1629m)

Heel de nacht regende het maar toch sliepen we goed. Om negen uur waren we weer op pad richting de Jasse du
Play. Tegen dat we vertrokken, was het gestopt met regenen. We vertrokken als eerste, maar omdat rustig aan
deden, werden we rond de middag ingehaald door enkele mensen die ook in de Cabane de Carrette hadden
overnacht. Ondertussen was de hemel helemaal opengetrokken en kwamen de eerste zonnestralen erdoor. Onderweg
passeer je enkele spleten in de bodem die zeer eigen zijn aan het krijtplateau van de Vercors. Wanneer je aan de
Darbounouse arriveert, staat er een bordje dat zegt dat er in het gebied waar je ingaat weinig water te vinden is.
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NIEUWS KNOWHOW VERSLAGEN FORUM

 

Wie bent u?

Aanmelden | Registreren

http://www.flickr.com/photos/69332072@N04/sets/72157628029562956/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/zeven_dagen_in_de_vercors/
http://www.hiking-info.net/member/850/
http://www.hiking-info.net/
http://www.hiking-info.net/knowhow/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/verslagen/
http://www.hiking-info.net/forum/
http://www.hiking-info.net/forum/member/signin/
http://www.hiking-info.net/forum/member/register/


Van Darbounouse wandelden we verder richting Pot de Play, door naar Canyon des Erges. Dit is toch wel een lastiger
stuk aangezien je door een soort kloof loopt, 200m moet stijgen en over een dicht begroeid pad loopt. Rond 17u
bereikten we de Jasse du Play. Deze hut bevindt zich in een open plek met hoog gras, een mooie plekje. Iets verder
ligt de Fountaine du Jasse du Play. Door de regen van de voorbije dag, was het debiet van de bron zeer goed, waar
we dan ook handig gebruik van maakten om onszelf een beetje op te frissen. Daarna eten en slapen.

Zondag 19 juli

• Beginpunt: Jasse du Play (1629m)
• Eindpunt: Caban de Pré Peyret (1630m)

Rond negen uur weer op pad. Al vroeg scheen de zon en het beloofde een prachtige dag te worden. Na de tocht van
gisteren, die ons vooral door het bos had geleid, zouden we vandaag meer door open stukken trekken. Vanaf de
Jasse du Play lijkt de omgeving te veranderen. De eindbestemming van vandaag was de Cabane de Pré Peyret. Het
eerste deel van de etappe trokken we langs de voet van de Grand-Veymont. Met een piek boven de 2000m is dit de
hoogste berg van de streek. Bij het passeren van de berg zagen in de verte mensen die de Grand Veymont aan het
beklimmen waren. Dit leek ons echt de moeite en planden dit dus ook te doen enkele dagen later. Onderweg naar
de Cabane de Pré Peyret kwamen we 2 parkwachters van het natuurreservaat tegen, een man en een vrouw. Ze
wezen ons erop dat we steeds overal ons afval moesten meenemen, wat we ook altijd gedaan hadden. Ze vroegen
ons waar we gingen overnachten en vertrokken weer. Na weer een paar uurtjes te hebben gewandeld kwamen we
dan aan de Pré Peyret. Een beetje verder is er een bron (Endelles), maar die bleek niet veel water meer te geven.
Om een fles te vullen van 1 liter duurde het minstens vijf minuten. Na enkele flessen gevuld te hebben, maakten we
ons een avondmaal. Er kwamen nog mensen toe aan de Pré Peyret. Ook zij wilden hun watervoorraad aanvullen,
maar bleek dat de bron nu nog minder water gaf. Ik geloof dat er in totaal wel zo’n 10 personen in de Pré Peyret
hebben overnacht, terwijl er in de hut slechts plaats is voorzien voor, weet niet precies, maar dacht 6 personen.
Wij zette onze tent een beetje verder op.

Maandag 20 juli

• Beginpunt: Cabane de Pré Peyret (1630m)
• Eindpunt: Cabane des Aiguillettes (1879m)

Vandaag een korte etappe, dus vertrokken we iets later, rond 10u30. Van de Pré Peyret trekken we via Plaine de la
Queyrie naar de Cabane des Aiguillettes. De te overbruggen afstand was niet zo heel groot, dus deden we het rustig
aan. We passeerden langs de Arbre Taille, deze boom staat moederziel alleen in een open gebied. Van boven aan de
Plaine de la Queyrie kan je over heel het plateau van de Vercors kijken, echt prachtig. We zagen het gebied waar
we de voorbije dagen gelopen hadden. Aan de andere kant zie je de vallei richting Grenoble. Op deze plaats
stonden er zeer veel Edelweissen wat het totaal beeld compleet maakte! Blijkt dat Edelweissen het best gedijen op
kalksteen op een hoogte boven 1800m. Ideale omgeving voor deze bloemetjes dus. Na wat te hebben genoten van
het uitzicht trokken we verder en kwamen we aan de Fontaine des Bachassons. Watervoorraad aanvullen en nog een
kilometertje verder naar de Cabane des Aiguillettes. We waren al om 14u30 aan de hut, dus dumpten we er onze
bagage en gingen de omgeving verkennen en lagen wat in de zon. Tegen de avond aan besloten we de Grand
Veymont nog op te gaan. Vanaf de Cabane des Aiguillettes kan je via de zuidelijke kam de Grand Veymont op. Dit is
wel de meest steile kant van de berg. Na zo’n 400m klauteren waren we dan op de top van de Grand Veymont. Het
zicht was prachtig, de hele streek zie je vanaf hier. Toen we weer beneden waren, begon het stilletjes aan donker
te worden en wandelden we naar de westelijke richel aan de berghut. De zonsondergang was schitterend en een
mooie afsluiter. Na de zonsondergang, ergens tussen 9 en 10, maakten we ons gereed om gaan te slapen.

Dinsdag 21 juli

• Beginpunt: Cabane des Aiguillettes (1879m)
• Eindpunt: Trezanne (1009m)

Vandaag daalden we af van het plateau. Aan de bron (Bachassons) maakten we ons een warme chocomelk. Slechts na
enkele dagen in de bergen zonder chips, cola en dergelijke smaakt een warme chocomelk gewoon veel beter. Via de
de Pas des Bachassons gingen we verder naar beneden. Deze afdaling is soms toch wel vrij gevaarlijk. Op het steile
pad liggen er massa’s losse kleine stenen waar je zo over uitglijdt als je niet oplet. Onderweg kwamen we mensen
tegen die het pad in de andere richting aan het volgen waren. Zij liever dan wij, want het pad was echt wel steil!
Na enkele kilometer kwamen we terug in bebost terrein. We passeerden het dorpje La Bâtie , klommen over de Col
des Pellas en zo verder naar Trezanne. Tussen 16u en 17u kwamen we toe aan de Ferme du Mont Inaccessible in
Trezanne. Aan de bazin van de refuge vroegen we of er ergens een winkel te vinden was in het dorp, wat niet het
geval was. Ze vertelde ons dat er winkels waren in Clelles, een goed uurtje wandelen vanaf de camping. Dus
besloten we nog een wandeling te doen naar Clelles. We waren eigenlijk moe maar moesten en zouden een winkel
vinden. Plus het was handig omdat we langs het station van Clelles passeerden waar we morgenvroeg de trein terug
naar Grenoble zouden nemen. In het station bekeken we de treinuren en gingen door naar het stadje. We kochten
onszelf een blikje cola en nog wat snacks en keerden terug naar de camping. In Clelles hadden we terug ontvangst
met onze gsm’s en maakten hier gebruik van om eens naar huis te bellen. Eenmaal terug op de camping maakten we
gebruik van de sanitaire voorzieningen om ons een keer deftig te wassen. Daarna was het tijd om te gaan slapen.

Woensdag 22 juli

• Beginpunt: Trezanne (1009m)
• Eindpunt: Station van Clelles (840m)

Van de camping in Trézanne gingen we te voet naar het station in Clelles. De trein bracht ons naar Grenoble. In
Grenoble namen we de bus naar het vliegveld van Lyon. Hier moesten we nog een paar uur wachten vooraleer onze
vlucht vertrok dus installeerden we ons in een stoeltje en hielden een siësta. Om 19u40 vertrok onze vlucht en rond
21u waren we weer in Zaventem. De trektocht zat er op. Home sweet home, maar toch nagenietend mooie toch over
het plateau van de Vercors. Het was een geslaagde tocht.

Conclusie
De Vercors is een prachtig gebied om trektochten te maken. Wij stippelden onze route uit zodat we

steeds in de buurt van een berghut konden overnachten. Aangezien er vrij veel hutten zijn in het



gebied zijn er vele mogelijkheden. Wel zijn er weinig mogelijkheden om voorraad in te slaan dus moet

alles meegedragen worden. Op het plateau zelf ben je voor water afhankelijk van bronnen die soms

geen of zeer weinig water geven.
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