
 
 
 

pelgrimsweg 
van 

vezelay 
naar 

St.Jean-Pied-de-Port  
 
 
 
 

Update van 
Noordelijke variant via Bourges versie januari 2017 én 2018 

 
 
 
Datum update: 14 augustus 2019 
 

  



2 

 

Veranderingen in de routetekst 

Traject 1.1 

Km 6.6 Aankomst in een bocht van een grindweg: ga linksaf. 

Aanvulling met variant langs de GR654 i.v.m. goede herberg: 

Km 15.5 Laat de Rue de l’église links liggen. 

Aangepaste kaarten behorend bij deze variant: 

Voor de variant via Tannay: volg vanaf hier tot Thurigny de rood-witte 
GR-aanduidingen (GR654). 

Km 15.5 Ga linksaf, het bordje ‘Eglise’ volgend, langs een wegkruis, en daal af 
in de vallei. Vlak vóór het kerkje van Saint-Loup: ga linksaf, een 
onverhard weggetje in, dat in een ruime bocht naar rechts om het kerkje 
gaat en dan verder afdaalt naar het Canal du Nivernais. Ga daar rechtsaf 
en volg het jaagpad (nu: fietspad) langs het kanaal. Na ruim 1 km, bij een 
dubbele sluis, neem de D165 naar rechts. Meteen na een 
spoorwegovergang: neem de onverharde weg naar links die, omhoog, 

naar Tannay (H) leidt.  
(Let op: her en der, zoals hier, staan langs de GR geel-blauwe borden met de 
aanduiding ‘Chemin de St Jacques de Compostelle, GR 654, Voie de Vézelay’. Deze 
hebben dus betrekking op de genoemde GR, niet op de Pelgrimsweg van Vézelay).  
(Let op: volg in Tannay de bordjes ‘Accueil pèlerins’ naar de pelgrimsherberg). 

Km 20.0 Bij de kerk van Tannay: ga rechtsaf en volg de D119 in westelijke 
richting. Op kruispunt met de D34: ga rechtdoor via de D6. Volg deze 
250m. Neem dan de onverharde weg rechts, tot het eind (kort na een 
bocht naar rechts). Ga daar links op de D34 (‘Grande Rue’) naar Amazy. 

Km 22.0 Net vóór de kerk van Amazy (bezoek aanbevolen), sla tweemaal linksaf. 
Neem vervolgens de eerste weg rechts, die iets verderop als een breed 
pad door de velden verder gaat. Bij een kruising met een smaller pad 
(vlak vóór de D6): ga rechtsaf, eerst langs de rand van een bos (links), 
dan door het bos verder, stijgend. Vervolgens weer omlaag tot een 
kruising met de D6 (bij een wegkruis). Steek recht over en even later 
nogmaals, bij een kruising met een andere weg, naar Cervenon. 

Km 24.5 Bij de eerste huizen van Cervenon: ga rechtsaf via de C1 naar 
Thurigny, eerst stijgend dan dalend.  
In Thurigny: aansluiting op Km 24.7 van de route. 
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>>>>>>>>>>>>> Tot zover de beschrijving van de variant <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Km 22.6 Aankomst op de D6: ga linksaf. (Voor A B in St.Germain-des-Bois: ga 
hier rechts, en vervolgens links op de D23). 

Km 23.6 Saint-Germain-des-Bois (A B zie aanwijzing km 22.6): kerk (rechts). 
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Traject 2.1 

Km 14.2 Saint-Germain-Beaupré K. [2]  
Km 18.7 Saint-Agnant-de-Versillat (K W V B). Volg route door het dorp en 

arriveer weer op de D72. Verlaat het dorp. 

Traject 2.3 
Km 50.6 Marsac (ABVT) 

. . . rechtdoor richting Limoges [voor BVT ‘La 
Balade’ hier linksaf D43 ‘Les Rivailles’ volgen 
gedurende 900m.]. Na 200m draai . . .  

 

Traject 2.7 
Km 161.0 Le Lac.  

Naar links en dan naar rechts op de D64a1 (BV) 
om . . . . . 

 

Traject 4.1 

Km 0.4  . . . .  Pineuilh (A B V F) . . . . .  

Km 22.0 >> De in de gidsjes opgenomen variant vanaf Pellegrue via de GR is 

thans de officiële route geworden. 

De nieuwe omschrijving is: 
Km 22.0 Ga linksaf via een met gras begroeid paadje (dubbele markering: 

schelp + GR). U profiteert van de schaduw in het bos.  
Km 22.5 Brug over een beekje, dan omhoog door bos en wijngaarden.  
Km 23.6 Het pad wordt een weg.  
Km 24.8 T-splitsing: volg de GR markering naar rechts.  
Km 25.5 Verlaat de weg: sla linksaf een pad in (pas op: de markering op dit punt 

wordt van achter gezien). >> Dit is Km 24.6 op de oorspronkelijke route. 

 

Traject 4.2 

Routewijziging! Km 41.5 t/m 47.0 vervangen door: 

Km 41.5 Aankomst in Saint-Hilaire-de-la-Noaille (B V A). 
Km 41,8 Op een kruispunt ('Stop') bij het gehucht ‘Le Pont’: ga rechtdoor via de 

D129, richting Mongauzy. (Ga hier rechtsaf voor de Gîte de la Peyrière (B), na 
600m). 

Km 42.0 Volg de D129 naar links. (Onderweg zie je - heel even, een deel van - het 
kasteel van St Hilaire). 

Km 42.3 Steek de D 668 over en blijf de D129 volgen, stijgend en naar rechts 
buigend, naar de kerk van St. Hilaire. (De kerk heeft een romaans portaal uit de 
12e eeuw en is ingeschreven als historisch monument. Rond 1250 bezaten de 
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Benedictijnen van La Réole hier een priorij en een hospitaal – vernoemd naar Sint 
Jacobus – voor de pelgrims onderweg naar of van Compostela). 

Km 42.6 >> Vanaf hier volgt de Pelgrimsweg dezelfde route als de GR 654, naar 
La Réole. Volg dus de gemeenschappelijke markering. Op de parkeerplaats van 
de kerk: picknicktafels in de schaduw en een waterkraan. 

Na de kerk: rechtsaf, blijf de D129 volgen. 
Km 43.3 Ga rechtsaf, via een asfaltweggetje. Onderweg: uitzichten op de vallei van 

de Garonne en de heuvels van La Réole. 
Km 44.7 Ga (50m vóór de aansluiting met de D124) rechtsaf, via een onverharde 

weg, langs een doorgang voor het vee, en dan omhoog naar een veehouderij. 
Uitzicht! 

Km 45.2 Ga linksaf, via een asfaltweggetje, houd vervolgens op een splitsing 
rechts aan (Chemin de la Tour) en ga ruim 100 m verder rechtsaf.  
Iets verderop: daal via een pad door de velden af. Aan het eind: loop om een 
slagboom heen. 

Km 46.5 Aankomst op een asfaltweg (Rue du Mirail (Ouest)). Volg deze naar 
rechts. De Rue du Mirail gaat over in de Rue des Remparts. 

Km 47.0 Aankomst bij de stadsmuren ('remparts') van La Réole (AEBWI). 
Duizendjarige stad, stad van kunst en geschiedenis. Vanaf de Place du Turon is er 
een gemarkeerde wandelroute door de oude stad, langs het lokale erfgoed. 
>> De markering leidt naar de kerk Saint Pierre van La Réole. 
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Traject 4.3 

Km 63.7 Verlaat het bos, markering Jacobsroute, gehucht «Haubet» (een 
gebroken paal). Ga linksaf. (Attentie: 3km gebrekkige markering). 
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Voorzieningen 

Zie de download van het volledige overzicht op: 

www.santiago.nl/downloads-van-de-gidsen-pelgrimsweg-vezelay 


