
Aanvullingen Middenfrankrijkroute  mei 2023, door routebeheerder Johan Groenewold 
West – Oost 
Kaart 1 
Door ingrijpende werkzaamheden deze brug over de Garonne niet te fietsen. Neem de volgende brug van 1 km  door 
fietsen noordelijk, de Pont de Pierre. 
Start bij station, krt 1. Hier de route volgen. Linksaf fp en dan rechtdoor in westelijke richting naar Pont de Pierre. Na 
de brug rechtsaf door fietsen en na de volgende brug ben je weer op de route. 
Kaart 6 
Midden frankrijkroute krt 6 route Afgesloten. Volg de route- variant van blz 28 uit het routeboekje. Dus in plaats van 
rechtsaf de D672 blijven volgen en vervolgens D130 Rue de Republique. Vervolgens rechtsaf bij Boulevard Larégnère 
volgen om daarna links aan te houden Avenue Du Maréchal Foch D18 tot en met de aansluiting op de route. 
In verband met wegafsluiting in Pessac-sur-Dordogne vervalt kaart 6 
Pessac-sur-Dogdogne naar Ste Foy-la -Grande – Pineuilh 
Kaart 5 west - oost 
Km 69,5 Pessac-sur-Dordogne,op D16 i.p.v. rechts D130, 
 door dorp  ri St-Seurin-de-Prats.en  naar brug 
Over brug D11 volgen.tot route de Crabide. 
 route de Crabide 
Eind T-kruising  ri St.Aulaye., Route des Rivets, rue Th Cart 
Eind bij rivier , met bocht mee naar links 
1e  Rt de Saint Aulaye,. 
Na dorp 1e  Rte de Girounet. Kp  Rte de Duroux, eind , deze weg blijven volgen. 
Zijwegen en kruispunt negeren. 
Bij kassen  Rte des Verdiers, wordt Rte des Grands Champs. 
Bij rivier  Chem des Bouviers, onder viaduct door. In bocht naar links  over kleine paden de rivier volgen tot 2de 
brug. Of 
in bocht naar links weg volgen. Eind  Rue du Canet, spl  (of  pad volgen onder brug door en bij volgende brug 
omhoog naar brug …..) voor bocht  doot fietstunnel,   , eind , eind  D20  
Hier omhoog naar brug en  over brug. Na brug bij spl  Rue de la Republique. 
Hier verder op blz 28.,daarna krt 7. 
Kaart 12 
Brug naar Touzac afgesloten, route wijzigen: 
 rechtdoor op de D811 tot fietspad V86 dan rechts. vervolgens D58 brug over de Lot en aansluiten op de route op 
rotonde links, D8 
 
Oost - West 
Krt. 12  
km 63,5 Port de Vire. Op rotonde  rechts ri Duravel D58, bij fietspad links V86. Eind rechtdoor. 
Verder bij km 66 ri Aglans/ le Fournie 
Krt 6 
Km 56 Volg de routevariant via Ste. Foy-la-Grande i.v.m. wegafsluiting verderop. 
Kaart blz 28 
Rue Alsace-Lorainne, Eind  en kp  D130.  
Na 200m  D936 E2. Brug over. 1e  rue Notre Dame 
( of direcht na brug omlaag naar Promenade en pad langs rivier volgen.)  Rue J.Jamin.  
Eind  en  All. Jules Ferry. 
Na 500m  door fietstunnel.  
Eind Rue du Canet deze weg volgen ,na 800m bij zijweg 
 Rue du Rieu Vert ( ongelijke kruising).  
Wordt Chemin des Bouviers (bij rivier). 
Bij zijweg bij bord Le Sablat  bij bordje met nummers, route des Grands Champs, bocht links en rechts,  
Wordt Route des Verdiers, Route des Duroux. Langs D936, na bochten  blijft  Route des Duroux, kp , 
Route de Girounet. Eind  Route de Saint-Aulaye 
Eind in dorp kp met stopbord en wegkruis  naar rivier en ,  
spl  bordje fietsroute. Zijwegen negeren.  
Na kruising wordt Route des Rivets  
Bij zijweg met stopstreep  Route de Crabide. 
Eind  D11. Volg D11 naar Pessac-sur-Dordogne. Over brug .  
Na dorp bij D130 van rechts , 
1e  ri Flaujagues 
op kaart 5 km 71,5  en verder 
 
Krt 1 
Km136,5. Bij schuin links fp brug hier rechtdoor naar volgende brug, Pont de Pierre, over brug en linksaf. Doorrijden 
tot R.Charles Domercq en eindpunt station. 
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Omschrijving 

10 15,5 98 ! Lacaplle – 
Biron 

C Camping le Moulinal heeft geen 
campingplaatsen meer alleen 
vakantiewoningen. 

3A1 20 29 – Marcilhac
-sur-Célé 

 
Camping Municipal Le Pré de Monsieur is 
gesloten. 

24 44,5 68,5 + Cantoin Chd
H 

midden in het dorp Chambre d’Hôte Nicole et 
Vincent, Place de la Pieta, 12420 Cantoin, 06 
63036335 

27 10 83,5 – Védrines -
St Loup 

W Er zijn geen horeca mogelijkheden meer. 

 +/-  :      + = erbij       – = vervallen    ! = 
let-op   … = zie tekst 

  

     soort:      C = camping   ChdH = B&B    H = hotel    F = fietsenmaker   W = winkel    P= picknick 

 


