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Langs oude wegen en pelgrimssteden naar Compostela 
deel 1 Maastricht / Aachen – Vézelay - Nevers (Loire) 

 
Wijzigingen en aanvullingen bij de 7e herziene druk uitgave 2020. 
Bijgewerkt door Wobien Doyer en Ger Keijsers tot en met dec 2022 
 
 
 
Fietsen in Frankrijk Bij slecht zicht (donker, regen, mist) moeten voetgangers en fietsers op 
verkeerswegen buiten de bebouwde kom een reflecterend en/of geel veiligheidshesje dragen. 
In Frankrijk zijn steeds meer dorpscafé's nu overdag dicht of definitief gesloten net als dorpswinkels. 
 
Gebruik van GPS-tracks. Deze fietsroutes zijn ter plaatse onderzocht en zorgvuldig samengesteld, dus 
niet eenmalig of virtueel vanaf een scherm. Dit betekent dat de fietsgidsen, samen met deze updates, 
bepalend zijn voor de actuele routes. De bijbehorende GPS-tracks zijn daarvan afgeleid. De tracks zijn voor 
veel lezers het hoofd-navigatiemiddel. Voor anderen blijven de tracks een hulpmiddel dat vooral van nut 
kan zijn in een stad, bij verdwalen of bij ommetjes. 
Andere op internet aangeboden tracks zijn vaak verouderd, met omwegen, of soms met ernstige fouten als 
drukke wegen en autotunnels. Gecorrigeerde GPS-tracks van deze fietsroute bevinden zich op de website 
van europafietsers.nl en zijn gratis te downloaden. 
 
 
Wijzigingen routebeschrijving, kaartjes, navigatie 
 
Kaart nr  Heen Terug Wijziging Route 
kaart 13 km 55 nvt Pin, Let op foutje op kaart. Bij Pin, rotonde → N83 na 100m←. De route staat  
   hier goed in de tekst en ook in de route-app. Echter op het kaartje in het boek  
   lijkt abusievelijk dat je de N83 recht oversteekt. De Track is aangepast voor  
   zowel het boekje als voor het fietsen met de App langs Oude Wegen. 
 
 

Wijziging informatieve tekst 
kaart 22 km 34 km 63 Soudé, Het chauffeurscafé op de kruising met N4 is gesloten. 
 
 
   Wijzigingen overnachtingsadres / camping 

kaart 1 km 6,5 nvt Bemelen,  Mooi Bemelen is nu geen camping meer en geen chalet-verhuur  
   per dag. 

kaart 2 km 24 nvt Vijlen,  Idylle in Harles bestaat niet meer. Op ongeveer dezelfde locatie  
   bevindt zich nu  boerderijcamping Schrouff, Harles 3, 6294 NG Vijlen, tel   
   0631025083. info@campingschrouff.nl (150 meter ten zuiden van de route) 
kaart 12 km 25 km 53 Ebly, Gesloten. Geen mogelijkheid meer om te overnachten bij mme. M. Goblet 

kaart 13  km 53  nvt Florenville-Martué L’Orée du Bois, adres is Rue de Martué 90, 
   telnr is 06131089 of 04737478 80 
kaart 17 km 57 km 70 Montblainville, Chateau De La Forge Fietsers bieden onderdak aan fietsers, 

 In de zomer niet altijd aanwezig, van te voren bellen 06131089 of 04737478 80  

 Of mailen laforgemontblainville@gmail.com.  in de tuin of , gebruik van  

 keuken of diner / ontbijt mogelijk. Na brug , na 3,5 km  verhard pad. 
kaart 20  km 118 km 10 l’Épine, Abri Espace des Jeunes, wordt niet meer vermeld, maar de basiliek  
   heeft wel een verblijfsmogelijkheid voor (fiets)pelgrims (donativo). Tel  
   0766120128 of per e-mail reservation.ndle@chalons.catholique.fr. 
kaart 21 km 15 km 81 Saint-Quentin-sur-Coole, Nieuw: B&B le Moulin de Vaugency 15 All. du  
   Chatâteau,51240, tel + 33 326211670 of 0684454049. Mail;  
   Fabienne.braconnier@gmail.com. Ontbijt en diner kan verzorgd worden. 
kaart 22 km 26 km 70 Lettrée, Mw. Collard woont 200 meter na de kerk i.p.v. tegenover de kerk. 
kaart 24 km 75 km 21 Montsuzain-Voué, Camping La Barbuise is gesloten. 
kaart 25 km 95 km 1 Troyes, Camping Pont-Ste. Marie is definitief gesloten 
kaart 28 km 56 km 77 Lordonnois N77: hier is geen accommodatie. Betreffende vermelding klopt niet. 
kaart 30 km 99 km 42 Vincelles, Hotel de La Poste Grande Rue 149 ligt niet in Vincelottes maar in  
   Vincelles. 

kaart 31 km 115 km 27 Mailly -le-chateau, municipal le Pré du Roi is geopend van 01/06 – 01/09 
kaart 36 km 58  km 39 Prémery (Breuil), Pelgrimsherberg “Le Coeur du Chemin”, 4-6 route Vilaine, 
   telnr. +33(0)783726758. (Credencial is nodig bij overnachten). Deze herberg  
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   staat nog zonder naam en met oud tel. nr in het boek.  
kaart 37 km 96 km 0 Nevers, Nieuw: Café Velo, 7 Place Mossé 58000 Nevers. Tel. +33  
   786299667. Overnachting, Ontbijt, lunch, diner mogelijk. Route: Bij rotonde  
   afslag naar Rue de Loire, 1e straat links = Place Mossé. 
 
 
 


