
Loire-kastelen fietsroute van Tours naar Nevers wijzigingen en aanvullingen bij de 3e 

druk 2019. Mei 2023 .Door routebeheerder Johan Groenewold.  

 

Blz. 19 Vervoer met fiets (2019)  

TGV’s van Lille naar Tours (St. Pierre-des-Corps) met fietsvervoer zonder overstap in Parijs 

rijden alleen nog op zaterdag.  

Aanvullingen en wijzigingen op de route  

kaart 13 Routeverkorting 4b is op dit kaartje wel ingetekend, maar de routelijn is een heel 

dun, nauwelijks zichtbaar lijntje in plaats van een dikke stippellijn. Op kaart 14 is hij 

wel goed weergegeven. 

 kaart 37 en 38 De speld die het einde van de beschrijving bij kaart 37 en het begin van kaart 

38 aangeeft staat te veel naar links. Hij zou moeten staan op het punt waar de route op 

de Loire uitkomt en rechtsaf slaat. 

 kaart 37 km 53  op dijk, *le Bec-d’Allier 

 

Traject 1  

Kaart 2 richting Saumur 

Km 16  kan al bij brug km 15 

 

kaart 5 links richting Saumur 

Na km 76,5 invoegen :  

Km 77             na zigzagbord spl  

Km 83,5 op vw ri Saumur, moet zijn ri Souzy, na 200 m  ri Saumur 

 

Traject 3 Kaart 9 

Km 29,5 hier  froute naar Amboise, eind bij rivier , bij kerk km 32,5  

Km 33  kruis vw = kp  

Km 34,5 spl = rot 1e  

 

Traject 4 Kaart 13 links 

Km 18  eind in Le Mousseau , bij vw  

 

Kaart 15 

Km 60  eind pad  wordt eind pad op weg , bij vw   

 

Traject 6a Oost kaart 26: 

km 1    stopl wordt rot  
 
Traject 6 oost kaart 27 

km 76  Gien bij Loirebrug, rot  tussen paaltjes, meteen weer  Rue Paul Jacquot.  

 

Kaart 33 routeverkorting  7a west naar Châtillon 

km 34:  bij sluis spl kanalen  op fp tussen de kanalen in 

km 35  vervalt 
 



Routeverkorting 7a  

Oost kaart 33 

Km 2   Wordt: hier LaV volgen tot km 4,5,  over sluis en verder 

 

West kaart 33 

km 36              over brug bij sluisje en meteen  fp gravel LaV,  en verder bij km   

                      39,5   
 
Traject 8 Oost kaart 36 

Km 23:  la Chaume = La Chapelle-Montinard  
 
Traject 8 West kaart 36 

km 43,5:  zelfde als vorige. 

 

Traject 9 kaart 43  

km 113,5 - 116,5,  
km 113,5  einde op vw Rue les Patis, eind op brede vwfp overzijde tussen  

weg en Loire, 

km 114,5  fp volgen langs Loire, (na 700m voor , fp) 

km 117,5  bij *Marmoutier fp, 

  
 


