Franse Jura

Trailrunning
B&B Le Niocraux

Verleg je grens!

Trailrunning vanuit B&B Le Niocraux
De Franse Jura is, vreemd genoeg, nog niet echt ontdekt
door Nederlandse wandelaars en trailrunners. Onbekend
maakt onbemind. De Jura is namelijk een waar paradijs voor
trailrunners, omdat het enorm veel afwisseling te bieden
heeft!
U kunt kiezen tussen de lage Jura, met prachtige bossen,
weides en kabbelende riviertjes. Of de hoge Jura, met veel
hoogtemeters en adembedemende vergezichten. Er staan in
dit gebied veel verschillende loofbomen, waardoor de
bossen fleuriger en frisser ogen dan de Ardennen of
Vogezen. De lagere trails zijn bovendien zeer geschikt om in
het late najaar of vroege voorjaar te lopen, als in de Alpen of
Vogezen nog net iets teveel sneeuw ligt (dus de Jura heeft
een lang seizoen).
De dorpjes zijn hier nog zeer authentiek; het is net alsof de
tijd stil heeft gestaan. De trails zijn hier ook niet overspoeld
met wandelaars, dus u zult onderweg volop kunnen
genieten van de rust en stilte.
Genoeg redenen dus om te kiezen voor een trailrunvakantie bij B&B Le Niocraux in de Jura.
Van onderstaande vier routes zijn gps bestanden aanwezig in .gpx formaat. U kunt deze routes met behulp van een gps eenvoudig lopen, zonder op de kaart
te kijken. Als u ervoor kiest om de route zonder gps te lopen, dan is een wandelkaart en zeer goede navigatie skills absoluut noodzakelijk. Met behulp van
de QR code en de link kunt u een gedetailleerd kaartje van de route op uw telefoon zetten of de route nader bestuderen. Navigeren met de telefoon is
overigens niet aan te raden, omdat de accu van een smartphone doorgaans maar 2 tot 3 uur mee gaat.
Onderstaande trails lopen door verlaten bossen en weilanden. U komt onderweg geen café’s tegen! Het spreekt voor zich dat u voor de veiligheid
voldoende warme kleding, eten, drinken, geld en een volle telefoon bij zich heeft. Het telefoonnummer van Le Niocraux is 0033-384355370.
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Bij de verwachtte looptijd wordt uitgegaan van een gemiddelde ‘middenmoot’ trailloper met enige trailrunervaring. Pauzes zijn niet inbegrepen in de tijd,
maar korte foto-stops wel. Bij veel modder of sneeuw kan er vertraging optreden, dus houd hier rekening mee in uw planning. Er is bij de verwachtte
looptijd wel rekening gehouden met het feit dat u omhoog zult wandelen (powerwalking). Uiteraard heeft iedere loper een ander tempo en kunnen de
verschillen in heuvelachtig terrein groot zijn. U kunt dus sneller of langzamer zijn dan de hier genoemde tijd. Onderschat de zwaarte van de heuvels niet!
Een extra trailrunroute van 35,1 km met 1000 hoogtemeters, die volledig gemarkeerd is met rood-gele markeringen, kronkelt langs de brede rivier d’Ain. U
start bij camping Surchauffant in Le-Tour-du-Meix. U loopt in noordelijke richting naar Largilay-Marsonnay, Poitte, de brug bij Pont-de-Poitte over, in
zuidelijke richting naar Pitelle, Barésia-sur-L’Ain, Auge,
Coyron, de brug Pont-de-la-Pyle over en eindigend bij
camping Surchauffant.
In de Jura worden het hele jaar door leuke kleinschalige
trailevenementen georganiseerd. De belangrijkste
evenementen vind je op deze website:
http://www.trailjuratour.fr/courses/ Deze trails kun je
natuurlijk ook zelfvoorzienend met je gps lopen. Een greep
uit het aanbod van mooie trails:
Vanuit Lons-le-Saunier (25 minuten rijden) start deze 22
km trail: http://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/28434
Vanuit Lons-le-Saunier (25 minuten rijden) start deze 34
km trail: http://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/28443
Vanuit Lons-le-Saunier (25 minuten rijden) start deze 47
km trail: http://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/28994
Vanuit Clervaux-les-Lacs (25 minuten rijden) start deze 17
km trail: https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/1514
Vanuit Clervaux-les-Lacs (25 minuten rijden) start deze 35
km trail: https://tracedetrail.com/fr/trace/trace/28245
Vanuit Crozets (35 minuten rijden) start deze 15 of 19 km
skyrace: http://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/30592
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Trailrunroute 37 km / 28 km / 24 km Arinthod
Afstand: 36,6 km (variant 24,4 km of variant 28,1 km)
Tijd: 5:00 – 6:00 uur
Hoogtemeters: 860 hm (variant 580 hm of variant 615 hm)
Hoogste punt: 668 m
Zwaarte: enigszins zwaar
Moeilijkheid: eenvoudig
Gps-bestand: JuraArinthod37km.gpx of JuraArinthod24km.gpx of JuraArinthod28km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=oevykdlikoilnyzh of
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ptyxfozcdyfzpvjt of
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=twetmlhcoukjjiip
Start:
Deze route start in Arinthod, ongeveer 20 minuten rijden vanaf de B&B. In het dorp Arinthod
rijdt u naar Place de la Poste. Hier kunt u de auto parkeren, naast de rotonde.
Karakter:
Deze route bestaat uit 3 lussen. De 1e lus is de meest bijzondere route, langs spectaculaire
rotswanden en door mysterieuze bossen. De 2 lus is eerlijk gezegd een beetje saai. U kunt hier
wel lekker op adem komen en even wat meer tempo maken (in de eerste helft van de 2e lus
loopt u vrij lang over een vlakke asfaltweg). De 3e en meest zuidelijke lus loopt langs een mooi
riviertje en door een prachtig groen dal, waar in de lente veel fleurige bloemetjes staan; deze lus
is het meest gevarieerd.
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De complete route, bestaande uit 3 lussen, is 36,6 km lang. Als u de route wilt inkorten, dan kunt u alleen de 1e en 2e lus lopen: 24,4 km. Of u kiest voor de
2e en 3e lus: 28,1 km.
Het is natuurlijk ook een optie om lus 1 en lus 3 apart te lopen (13 km + 13 km), waarbij u de hoogtepunten van deze route ziet. Lus 1 start in Arinthod en lus
3 start ongeveer 4 kilometer verderop in Saint-Hymetière. Zie de ‘wandelbrochure’ van Verleg je grens voor deze routebeschrijvingen.

QR-code

Hoogteprofiel 37 km route
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Routebeschrijving 37 km route:
U loopt op de rotonde richting Barrage des Vouglans en Vescles
(D3 / Rue des Tilleuls). U volgt de wandelbordjes en gele markering
richting Néglia. De gele wandelroute volgt soms de asfaltweg D3
en gaat soms via een klein paadje langs de D3. In Néglia gaat u
rechtsaf naar Cirque de Vogna en Pierre Enon. U heeft hier prachtig
uitzicht op de rotswanden. Vervolgens houdt u rechts aan richting
Bois de Lionge. Hier gaat u weer rechts, naar Bois de la Colombe. U
volgt nu de gele markeringen richting het gehucht Chisséria.
Daar gaat u linksaf en loopt u 1,1 km over de asfaltweg Chemin de
Longe Pierre. Vervolgens gaat u linksaf en volgt u het wandelpad
naar Cézia. Hier rent u via Rue du Fresne naar Saint-Hymetière.
U volgt de Rue Buissonnière in zuidwestelijke richting. De
asfaltweg gaat over in gravelweg en het minst mooie deel van deze
trail (net iets teveel asfalt) is hiermee achter de rug. Bij de Ysplitsing houdt u links aan. U volgt nu gele markeringen. U daalt af
naar de rivier La Valouse en steekt deze met een bruggetje over.
Na het bruggetje linksaf. 300 meter verder rechtsaf, omhoog. Op
de T-splitsing gaat u rechts, omhoog naar Genod.
Na het dorpje Genod gaat u het 1e pad rechtsaf naar Les Planches en daalt u weer af naar de rivier. Dit is een fijne plek om in de zomer de voeten even wat
verkoeling te geven.
U volgt de gele markeringen tot in La Tournerie. Hier loopt u 150 meter over de drukke D56 richting het oosten. Daarna slaat u rechtsaf het wandelpad in
dat parallel aan de D56E1 loopt. Door mysterieuze mossige bossen klimt u omhoog naar de grot Caborne du Boeuf, die ongeveer halverwege de klim ligt.
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Daarna klimt u verder naar Saint-Hymetière. Bij de asfaltweg
D56E1 gaat u rechts en meteen daarna links. U volgt nu de gele
markeringen richting Chisséria. 100 meter na het bord ‘Merci de
votre visite’ slaat u linksaf en loopt u via Chemin sur la Poulette
terug naar Arinthod, waar de auto geparkeerd staat.
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Trailrunroute 21 km Dramelay
Afstand: 20,8 km
Tijd: 3:30 – 4:15 uur
Hoogtemeters: 690 hm
Hoogste punt: 658 m.
Zwaarte: zwaar
Moeilijkheid: enigszins moeilijk
Gps-bestand: Dramelay21km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=dmdohzrucfnnzoaq
Start:
Deze route start in Dramelay, ongeveer een half uur rijden. In het kleine dorp
Dramelay slaat u rechtsaf bij het kruis dat midden op de weg staat. Daarna links
aanhouden. Volg de blauwe bordjes met een P.
Karakter:
De eerste 4 km loopt u aanvankelijk over goed beloopbare paden naar een prachtige
waterval. Na de waterval volgt een pittge klim en een technisch kronkelig pad door
een prachtig bos. Vervolgens rent u over eenvoudige brede paden richting de
gehuchten Le Mont en Les Granges. Daarna volgt een zwaar en vermoeiend traject,
bijna 7 km lang, waarbij u veel door weilanden (off trail) struint. Dit is zwaar voor de
enkels en voor de conditie, dus u zult hier regelmatig overschakelen op wandelen.
Het uitzicht maakt echter veel goed. In mei en juni staan de weilanden boordevol
prachtige bloemen! Vanaf 15 km wordt de trail weer lichter en loopt u over leuke
afwisselende paden naar de ruïnes van Dramelay. Tenslotte volgt er een lange
afdaling naar Dramelay. Al met al is deze route behoorlijk zwaar en zal de
gemiddelde snelheid vrij laag liggen, vanwege het struinen door weilanden.
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QR-code

Hoogteprofiel 21 km route

Routebeschrijving 21 km route:
U loopt terug het dorp in, richting het kruis. U gaat hier linksaf en volgt de Rue de la Cascade richting La Bossière (in noordelijke richting). Al gauw verlaat u
de asfaltweg en volgt u de gele markeringen naar Chattonay. Bij de parkeerplaats Chattonay gaat u scherp links en volgt u de gele markeringen en het
bordje naar Quinquenouille. Bij de waterval klimt u steil omhoog (gele markeringen), om vervolgens boven de waterval uit te komen. U gaat nu met een
bruggetje over het riviertje en volgt de westelijke oever van het riviertje in zuidelijke richting.
Het pad is soms wat onduidelijk en kronkelig, dus let hier goed op de gps. Als u bij een breed gravelpad uit komt, gaat u rechtsaf en meteen daarna linksaf
(gele markeringen). U blijft de gele markeringen volgen tot Tour de Dramelay.
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U loopt door naar Sous le Tour en neemt vanaf daar de
afslag naar Le Mont, omlaag (hier kruisen de paden van
de heen- en terugweg, dus let hier goed op de
wandelbordjes, zodat u eerst richting Le Mont aan
houdt). In Le Mont gaat u linksaf naar Les Granges. In
dit kleine boerendorp gaat u rechts en meteen daarna
linksaf (Route du Relais). U klimt omhoog naar de top
Zur Zamur.
Vanaf hier begint het struinen door de weilanden. Er
staan soms gele markeringen aan de rand van het
weiland, maar u kunt net zo goed het weiland dwars
oversteken. In het dorp Dessia kiezen we ervoor om
heel even over een makkelijke gravelweg te lopen.
Daarna volgt het tweede weiland. Na 1,3 km struinen
door dit weiland slaat u linksaf. Hier loopt een vaag
tractorspoor. Op de T-splitsing (asfalt) slaat u linksaf.
Daarna volgt u de gele markeringen door weilanden in
noordoostelijke richting.
U gaat bij de D3 links en meteen het eerste pad rechts (gele markering). Nu volgt een aangenaam pad door het bos.
Bij Sous la Tour gaat u rechts omhoog, als u een kijkje wilt nemen bij de ruïne. Bij de ruïne loopt u over hetzelfde pad terug naar Sous le Tour waarover u
bent gekomen. Of daalt u zeer steil (glibberig na regen) af via een shortcut in noordwestelijke richting; dit paadje komt precies tussen de wandelbordjes
Tour de Dramelay en Sous le Tour uit.
Bij Tour de Dramelay gaat u rechtsaf en volgt hier de rood-witte en gele markering richting Dramelay. Deze zware trail eindigt met een ontspannen
aangename afdaling.
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Trailrunroute 32 km / 28 km Marangea
Afstand: 31,8 km (variant 28,1 km)
Tijd: 4:00 – 5:00 uur
Hoogtemeters: 760 hm
Hoogste punt: 640 m.
Zwaarte: zwaar
Moeilijkheid: enigszins moeilijk
Gps-bestand: JuraMarangea32km.gpx, variant: JuraMarangea28km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ekxcobgceidumtdc of
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ynlxxvsyjoaikdfl
Start:
Deze route start vanuit B&B Le Niocraux, dus dat is lekker makkelijk.
Karakter:
Een groot deel van deze route loopt u door de groene bossen. U heeft een paar keer mooi
uitzicht op het indrukwekkende Lac de Vouglans. De paden zijn overwegend goed beloopbaar.
Brede gravelpaden, brede bospaden en leuke smalle singletracks wisselen elkaar af. Een enkele
keer komt u een modderig of avontuurlijk (weinig belopen, beetje begroeid) stukje tegen, maar
de lastige trajecten duren telkens maar enkele honderden meters. Er zit 1 zeer steile klim in, na
21 km, maar dit is slechts 60 hoogtemeters klimmen. De route is wel zwaar, omdat u continu
aan het klimmen en dalen bent. Er zit ook 2 maal 2 kilometer asfalt in deze route (bij 6 km en 23
km), wat helaas niet te vermijden is. In het zuiden bij Onoz zult u geen of nauwelijks verkeer
aantreffen. Op de D60 en D3, in het noorden van deze route, kan het wel iets drukker zijn. In juli
en augustus is het mogelijk om een blikje frisdrank te kopen bij het strand van Bellecin (na 15,3
km) maar buiten de zomermaanden is er onderweg niks te koop. Al met al is dit een prachtige
gevarieerde route, die zeer de moeite waard is!
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QR-code

Hoogteprofiel 32 km route

Routebeschrijving:
Vanuit de B&B gaat u rechtsaf en klimt u geleidelijk omhoog naar de bergrug, die vanuit de tuin goed zichtbaar is. Bij de Y-splitsing houdt u rechts aan. Na
zo’n 7 minuten stevig wandelen komt u langs een mooi watervalletje (die in de zomer droog kan staan). Bij de volgende Y-splitsing houdt u weer rechts aan.
Het pad wordt wat modderig, maar dit is links en rechts te omzeilen. Ongeveer 1,1 km na de vorige Y-splitsing komt u op een kruispunt (4-sprong, waar
hout opgestapeld ligt). U houdt hier links aan, in zuidoostelijke richting. Na 1 km slaat u linksaf, een breed pad in. Na 400 meter gaat u weer links, een ietwat
begroeid pad in. Als dit pad een bocht naar links maakt, gaat u rechtsaf naar beneden. Het pas is nu even iets moeilijker te belopen, maar na 400 meter
komt u weer op een beter pad uit; u houdt hier rechts aan.
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U blijft dit pad volgen, rechtdoor, tot in Onoz. In het
dorpje Onoz gaat u linksaf richting Chavia en Belvédère
les Bourlaches. Na 1,1 km gaat u linksaf naar Belvédère
les Bourlaches. U volgt vanaf hier de geel rode
markering en gps route naar het uitkijkpunt. Voor de 28
km variant van deze route daalt u weer af (via hetzelfde
pad) naar de t-splitsing en gaat u rechtsaf in
noordwestelijke richting. Voor de 32 km route vervolgt
u bij het uitkijkpunt het pad (en de geel rode markering)
in zuidelijke richting.
Via een slingerend mountainbikepad daalt u af richting
het meer. U loopt nu over een licht glooiend eenvoudig
pad langs het meer. De bomen ontnemen u het uitzicht.
Als u 0,8 km op het relatief vlakke gravelweg loopt, kunt
u afdalen naar een picknickplek met uitzicht op het
meer en een privé strandje (lekker om in de zomer even
een verfrissende duik te nemen!). Na 3 km op het pad
langs het meer komt u bij Plage de Bellecin. Een mooi
strandje, dat in juli en augustus druk bezocht wordt.
U blijft het mountinbikepad en de geel-rode markering volgen. Na 700 meter kunt u linksaf slaan voor een korte short-cut, via een trapje omhoog richting
Base Nautique de Bellecin. Op de asfaltweg gaat u links en meteen weer rechts, om vervolgens linksaf het wandelpad in te gaan.
De 28 km variant volgt hier de geel-rode markeringen, en neemt daarna de kortere route richting de asfaltweg D60. De 32 km route blijft grofweg de
contouren van het meer volgen, maar het uitzicht valt toch wat tegen vanwege de dichte begroeiing. Na 4,7 km (vanaf Base Nautique de Bellecin) loopt u
een klein stukje heen-en-weer naar het mooie uitkijkpunt bij Pont de la Pyle. Daarna volgt een extreem steile klim, waarbij u wellicht denkt: had ik mijn
stokken maar mee genomen. Deze klim is echter nog geen 60 hoogtemeters. Op de T-splitsing gaat u linksaf en op de volgende T-splitsing rechtsaf. U daalt
nu af naar de weg die van La Tour-du-Meix naar Onoz loopt. Op de asfaltweg aangekomen gaat u scherp linksaf. Na ongeveer 1 km komt u langs een
boerderij, waar een waterbak staat met stromend water voor de dieren. Het is mogelijk om hier water bij te vullen.
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Op de D3 gaat u rechtsaf. Blijf hier langs de
kant lopen, want dit is een relatief drukke
weg. Na 500 meter gaat u linksaf het
wandelpad in. Na 2,7 km komt u bij een paar
boerderijen en gaat u linksaf richting Bois de
Ecrille. Na 1,1 km gaat u rechtsaf en loopt u
onder een electriciteitsmast door. Na houtkap
werkzaamheden kan dit pad wat lastig
beloopbaar zijn, doordat er tractoren overeen
gegaan zijn en er houtresten liggen.
Na 1 km gaat u via een smal poortje een
weiland in, waar koeien staan (ze doen niks,
maar zijn wel nieuwsgierig). U loopt eerst kort
rechtdoor en houd daarna links aan. Let hier
goed op de gps, want het pad is niet zichtbaar.
U loopt weer door een smal poortje om
vervolgens op een breed gravelpad uit te
komen. De laatste kilometer daalt u, relatief
eenvoudig, af naar de B&B waar dit mooie
trailrunavontuur eindigt.
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Trailrunroute 13 km / 17 km / 20 km La Pesse
Afstand: 13,4 km (variant 17,0 km en 19,5 km)
Tijd: 2:30 – 3:30 uur
Hoogtemeters: 560 hm
Hoogste punt: 1521 m.
Zwaarte: enigszins zwaar
Moeilijkheid: enigszins moeilijk
Gps-bestand: JuraLaPesse13km.gpx
Link: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pivrkrkpiratbnwg
Start:
Deze route start bij La Pesse. Het is een uur rijden naar dit dorp in de hoge Jura,
maar zowel deze trailrunroute als de autoroute ernaar toe zijn zeer de moeite
waard! In La Pesse rijdt u naar de straat Route de la Borne au Lion. U volgt deze
bochtige weg helemaal tot het einde van de weg. Hier is een ruime parkeerplaats.
Variant:
U kunt deze route eenvoudig verlengen tot 17 km, door vanaf de top van Crêt de
Chalam verder door te lopen richting ZZW. Na 1,4 km komt u op een T-splitsing
uit; hier gaat u rechtsaf, licht stijgend richting Tamiset (in noordelijke richting).
Vlak voor deze hut houdt u rechts aan, richting Borne au Lion.
Als u graag wat extra hoogtemeters wilt trainen, ga dan bij de bovengenoemde Tsplitsing linksaf. Daal verder af tot de mooie waterval Cascade des Êtrés; u daalt in
korte tijd van 1200 meter naar 800 meter af. Daarna loopt u 1,2 km terug over
hetzelfde pad (dus ook weer dezelfde 400 hoogtemeters steil klimmen). Daarna
vervolgt u het pad rechtdoor, richting Tamiset en Borne au Lion. Deze variant is
19,5 km met een uitdagende 1200 hoogtemeters.
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Karakter:
Als u van bergen houdt, dan is deze trail een must! U waant zich hier in Oostenrijk, met liefelijke alpenweides en ruige bergketens. Met een afstand van 13,4
kilometer lijkt dit een hele korte route, maar vergis je niet... De hoogtemeters maken deze route een stuk langer en zwaarder dan het op het eerste gezicht
lijkt. De paden zijn wel goed beloopbaar. Alleen het heen-en-weer pad naar de top van de Cret au Merle is een beetje lastig (smal en steil).
Houd er rekening mee dat het weer in de bergen zeer nel om kan slaan en dat u bij deze route een tijdje over een hoge onbeschutte bergrug loopt; het is
hier koud, winderig en bovendien gevaarlijk bij onweer. Neem voor de zekerheid een regenjas, buff, reddingsdekentje en voldoende warme kleding mee op
deze bergtocht.

QR-code

Hoogteprofiel 13 km route
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Routebeschrijving:
Op de parkeerplaats loopt u in westelijke richting, waar de picknickbankjes staan. U volgt hier het wandelbordje en de rood-witte markering naar Le Berbois.
Na 250 meter komt u op de asfaltweg uit, waarover u zojuist met de auto gereden heeft. Voor de berghut Le Berbois gaat u rechtdoor het smalle wandelpad
in, waar de weg een bocht naar rechts maakt. Op de T-splitsing (asfaltweg) gaat u linksaf en daarna rechtsaf het wandelpad in, nog steeds de markering
volgend. Na 200 meter daalt u steil af via een trappenpad. U komt nu voor de derde keer op de bochtige asfaltweg uit. Hier loopt u in noordoostelijke
richting langs een boerderij, richting Crêt du Nerbier.
Vlak voor de glooiende top Nerbier gaat u
rechtsaf en daalt af naar de boerderij Le
Malatrait. Hier gaat u scherp linksaf, in
noordoostelijke richting. Op het kruispunt van
paden gaat u rechtsaf, richting Cret du Merle
en Les Merles. Bij de pas Les Merles gaat u
rechtsaf, heen-en-weer naar de top op 1448
meter. U heeft hier prachtig uitzicht over de
Crêt de la Neige, de hoogste top van de Jura.
U daalt af over dezelfde route, naar de pas Les
Merles. Vanaf deze pas daalt u, via een breed
en eenvoudig gravelpad, verder af naar La
Borne au Lion. U loopt langs de schuilhut
Chalet Romans Petit en volgt vanaf hier de
bordjes en markering naar Crêt de Chalam. U
komt na 10 meter bij een Y-splitsing en heeft
hier de keuze: linksom of rechtsom naar de
top. Op bovenstaand plaatje kiezen we ervoor
om de directe steilere route naar de top te
nemen, zodat we geleidelijk kunnen afdalen
via de westzijde van de berg. Op de top van de
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Crêt de Chalam daalt u af in zuidelijke richting en gaat na 150 meter direct rechtsaf, terug richting Borne au Lion. Of u kiest vanaf de top voor de langere
variant, waarbij u een ommetje maakt via de hut Tamiset of via de waterval Cascade des Êtrés én Tamiset.
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