
ROADBOOK FIETSCIE18: Jura



Overzicht

Overnachtingsplek Les Brenets
Villa de Luxe (verhuurder: Damian)
11 Les Grands-Prés, 
NE 2416 Les Brenets
+41 44 586 37 15
Reserveringscode: HMXXPYHXSM 

Dag Programma Etappedetails
Dinsdag 8 mei: Verzamelen aan de  Lenzgasse 13 Basel
Woensdag 9 mei: Etappe 1: Basel-Les Brenets 129 kilometer, 3.079 hoogtemeter
Donderdag 10 mei: Etappe 2: Les Brenets-Les Brenets 97 kilometer, 2.380 hoogtemeter
Vrijdag 11 mei: Rustdag Les Brenets
Zaterdag 12 mei: Etappe 3: Les Breuleux - Basel 119 kilometer, 2.920 hoogtemeter
Za/Zo 12/13 mei: Terugreis

Start- & Finish Basel
Lenzgasse 13
4056 Basel
0031-641236077

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.airbnb.nl%2Frooms%2F22707736%3Feal_exp%3D1527785904%26eal_sig%3D5660c89493549fcc9451cda460ee6999cd797b06a9936173b2ea30b9eb344c41%26eal_uid%3D13882750%26eluid%3D0%26euid%3Db85bb9ea-b732-6744-8f11-460f21d9bd11&data=02%7C01%7C%7Cdbe87490cc4d464342c208d5af84c230%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636607907079328095&sdata=Cj%2FwSUg1vE8cKrxaPrekrHb%2BllziVbEfzV3oKeBTcZs%3D&reserved=0


ETAPPE 1: Basel – LES BRENETS



ETAPPE 1: Basel – LES BRENETS



Zodra we Basel uitrijden komen we in 
Frankrijk in het glooiende landschap van 
de Elzas terecht. Via een aantal korte 
klimmetjes rijden we richting de Jura waar 
we na de Col de la Croix zullen afdalen 
naar Saint Ursanne aan de Doubs. We 
rijden 15 kilometer ten westen van de 
Doubs en passeren de rivier dan nogmaals. 
Hier volgt de zwaarste klim van de dag de 
7 km lange klim (gem. 6,8%) naar Les 
Enfers. Vervolgens blijven we rond de 
1.000 meter hoogte op het plateau des 
Franches-Montagnes. Bij La Chaux de 
Fonds volgt over een klein weggetje de 
slotklim wat ons weer in het dal van de 
Doubs en bij Les Brenets brengt. 
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ETAPPE 1: Basel – LES BRENETSETAPPE 2:LES BRENETS- Les Brenets



ETAPPE 2: Les Brenets – LES BRENETS



Na een korte klim naar Le Locle dalen we
af tot de Gorges de l‘Areuse waar we
over een klein weggetje door de smalle
kloof gaan. We passeren de 160 meter 
hoge, loodrechte rotswanden van de 
Creux du Van en komen uit tussen de 
wijnvelden langs het Lac de Neuchatel.
De sportieve uitdaging zit in de tweede
helft van de dag met de beklimming van 
de Tete de Ran. Deze gaat in twee delen. 
Eerst een klim tussen de wijnvelden naar 
de vlakte van Val de Ruz en tenslotte het 
laatste deel naar de top met 3 km van 
gemiddeld 11%. Bij helder weer zullen 
we een fantastisch uitzicht over de Alpen 
hebben. Het slot van de etappe is 
grotendeels dalen. 
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ETAPPE 2:LES BRENETS- Les Brenets
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RUSTDAG



Het wordt nog lastig kiezen wat te doen
tijdens de rustdag. De mogelijkheden in 
de omgeving van Les Brenets zijn legio. 
Lekker ontspannen aan de Doubs lijkt een
voor de hand liggende optie. Bij mooi
weer kan hier prachtig gebarbecued
worden bij de grote waterval. Of we
kunnen een rondvaartje maken over het
Meer. Als het weer minder goed is, 
kunnen we naar La Chaux de Fonds , de 
bakermat van de horlogeindustrie en 
geboorteplaats van Le Corbussier. Wie 
nog energie over heeft kan natuurlijk ook
nog een fietstochtje maken, bijvoorbeeld
naar Le Chasseral. Morgen volgt echter 
nog een pittige dag..

De Rustdag



Etappe 3 : LES Breuleux - Basel



ETAPPE 3: Les BrEULEUX – Basel



We rijden´s morgens met de bus naar onze
startplaats Les Breuleux op ongeveer 1.000 
meter hoogte. Na 2 kleine klimmen dalen
we af tot Moutier. De grote uitdaging in 
deze etappe zit in het middenstuk met vlak
achter elkaar de Scheltenpas, Passwangpas
en de Nunningenberg. De Scheltenpas is
een van de weinige echte Frans-Duits 
klimmen, tijdens het klimmen passeren we 
de taalgrens. We fietsen na de 3 klimmmen
over het Gempenplateau waar bij de 
Gempentoren een bier gedronken kan 
worden: vanaf dan is het namelijk alleen 
nog afdalen tot Basel alwaar we via de Rijn 
de binnenstad in rijden. 
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Etappe 3: Les Breuleux- Basel
Basel



Basel: HET EINDFEEST VAN DE FIETSCIE!!


