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St.Jacobs fietsroute deel 3 
Pyreneeën - Santiago - Cabo Finisterre, en historische Cantabrische terugroute 

Wijzigingen en aanvullingen bij de herziene 8e druk 2019  

Bijgewerkt tot maart 2023 door Wobien Doyer en Vera Mattijssen 

 

Algemene informatie  
Fietsers die de route in Zuid-Frankrijk na een onderbreking weer oppakken, onderschatten vaak de eerste dagen 

zo blijkt ieder jaar. De Pyreneeën bieden wel een goede oefening voor deel 3, zowel vanuit St.Jean-Pied-de-Port 

als Oloron-Ste.Marie, omdat in Spanje bergetappes volgen, hetgeen een redelijke klimconditie vereist.  

Als u met deel 3 van de Jacobsroute wil beginnen zonder direct daarvoor het Franse deel van de route gefietst te 

hebben, en u weet van uzelf dat u niet een uitstekende klimmer bent, kunt u beter van tevoren aan uw 

klimconditie werken. Ga, eerder in het seizoen, oefenen (met bagage!) in de Ardennen en/of begin bv. In Dax  (St. 

Jacobsroute deel 2) 

 

Alom aanwezige gele pijlen duiden de wandelroutes aan, maar scheppen soms verwarring bij fietsers, die 

vervolgens van het wandelpad af gaan en op gevaarlijke autowegen terecht komen. Let goed op de beschrijving. 

 

GPS navigatie 

Gecorrigeerde en geautoriseerde GPS-tracks, afgeleid van de fietsgids St. Jacobs fietsroute, staan uitsluitend op 

de website van Europafietsers.  

 

App 

Via de Fietsvakantiewinkel is een app te downloaden, en daarin kun je alle 3 de delen van de St. Jacobs 

fietsroute kopen. Deze app is geen vervanger van de routegids, maar kan handig zijn in plaats van de GPS track.   

 

Ad 1.2 Camino de Santiago 
De keus tussen de Somportpas of de Roelandpas over de Pyrenneeën 

Met een overnachting op de aanloop naar de Col de Somport in Etsaut, Borce of Urdos is de Somport, - hoewel 

hoger dan de Roelandpas – niet zwaarder, wel zo’n 150 km langer. Bij Urdos begint de feitelijke klim naar de pas 

die in zwaarte sterk overeen komt met de stijging van St.Jean-Pied-de-Port naar Roncesvalles. 

 

Spaanse kustroute voor fietsers afgeraden 

Fietsers die denken langs de noordkust een makkelijke(r) route te kunnen fietsen vergissen zich: het tegendeel 

blijkt waar. Uitlopers van de bergen reiken telkens tot in zee en nieuwe hoger gelegen wegen en viaducten zijn 

verboden voor fietsers of te druk. Daarbij is er veel vrachtverkeer naar uitgestrekte industrieterreinen bij de grote 

steden en van Spaans toeristenverkeer. De wandelpaden zijn per fiets niet te volgen. 

 

Credencial (Pegrimspas) en Compostela (officiële certificaat of oorkonde) 

Fietsers die thuis vertrekken, verwachten met hun Credencial (te verkrijgen via Het Nederlands Genootschap van 

Sint Jacob) in Santiago de Compostela in aanmerking te komen voor de Compostela. Enkelen werden 

teleurgesteld omdat sommige medewerkers van het pelgrimsbureau in de pelgrimspas alleen naar stempels 

kijken van het laatste 'verplichte' traject en geen boodschap hadden aan buitenlandse stempels op de 

wekenlange ondernomen tocht. Dit hangt samen met de (terechte) angst voor misbruik door o.a. Spaanse 

toeristen. Zelf wil je natuurlijk je Credencial op de goede manier compleet krijgen, dus vergeet niet vanaf 

Villafranca del Bierzo tot in Arzúa en Touro 2x per dag stempels te vragen. De Credencial moet verder, om de 

Compostela te kunnen verkrijgen, sinds 2017 vermelden dat de pelgrimstocht voert naar het graf van de apostel 

St.Jacob in de kathedraal van Santiago (“El sepulcro del Apóstel de la Catedral de Santiago, meta de la 

Peregrinación Jacobea”). Nieuwe Credencials bevatten deze tekst en voor oudere pelgrimspassen biedt het 

Nederlands Genootschap een stickertje met de tekst aan, in Nederland, of  bij aankomst  in Santiago in de 

‘Huiskamer'. 

 

Pelgrimsbureau in Santiago de Compostela ( www.oficinadelperegrino.com) 

Het Pelgrimsbureau, Rúa das Carretas 33, is de plaats waar je de stempel van de kathedraal van Santiago in je 

Credencial kunt krijgen, en tevens het officiële certificaat, de Compostela. Om de drukte te reguleren is daarvoor 

een werkwijze ingesteld waarbij de pelgrim begint met een volgnummer te trekken en een QR code te scannen 

met de telefoon, waarmee je al een aantal gegevens kunt invoeren. Met behulp van deze gescande code kun je 

ook actuele informatie krijgen wanneer jij met jouw volgnummer aan de beurt bent. Bij grote drukte zou dit een 

aantal uren kunnen duren.  

 

Huiskamer van de Lage Landen in Santiago de Compostela.  

Zoals de fietsgids vermeldt, vormt de aankomst in Santiago voor velen een mengeling van vreugde en het besef 

dat de tocht over is en dat menigeen uit haast onderweg te veel heeft gemist en overgeslagen. Het Nederlands 

Genootschap van Sint Jacob heeft een 'Huiskamer' ingericht die bemand wordt door Nederlandstalige 

vrijwilligers, en waar pelgrims hun verse indrukken kunnen delen en informatie kunnen krijgen. De huiskamer is 
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gevestigd op de eerste verdieping van het Pelgrimsbureau, Rúa das Carretas 33, en is open van april tot  oktober 

van 9 -17 uur (meer informatie: www.santiago.nl) 

 

Cabo Finisterre 

Voor velen betekent Cabo Finisterre het echte en rustiger einde van hun tocht en de laatste jaren ook Muxia. 

Op beide punten kun je eveneens een certificaat verkrijgen.  

 

Ad 2.5 Overnachten 
De in de 8e druk genoemde “Guía de hoteles y campings del Camino de Santiago is ondertussen verouderd 

(2004). Er zijn meerdere internetsites met lijsten van albergues en hostals. Deze zijn in principe gemaakt voor de 

wandelcaminos, en dat betekent dat niet al deze albergues ook aan de fietsroute liggen. Dus kijk goed naar de 

betreffende plaatsnamen. Enkele voorbeelden: 

 

www.gronze.com 

www.alberguescaminosantiago.com 

www.elcaminoconcorreos.com 

De laatste jaren zijn er ook veel particuliere pelgrimsherbergen bijgekomen. Een deel vind je op booking.com. 

 

Ad 3.1 Hoe naar Spanje en terug 
Fietsvervoer  

Een ervaren Nederlandse vervoerder is Camino Fietstransport. Zij transporteren fietsen met of zonder bagage 

vanuit diverse steden langs de camino naar Nederland of vice versa. Zie www.camino-fietstransport.nl. Mail naar 

info@camino-fietstransport.nl of bel 06-12254586 (Theo Schellens). 

De in het boekje genoemde firma Fietsvervoer Soetens bestaat niet meer. 

 

Veel Spanjaarden maken gebruik van de Spaanse post Correos om hun fiets / mountainbike op te sturen naar 

huis. Het postkantoor in Santiago (Rúa das Carretas, 29) is hier helemaal op ingesteld. Er zijn grote dozen, hulp, 

en gereedschap aanwezig om de fiets te demonteren (trappers eraf, banden leeg, voorwiel eruit, stuur los, 

batterijen verwijderen) en in te pakken. Het lijkt ook mogelijk om met de Correos je fiets naar Nederland terug te 

sturen. In september 2022 meldde een Nederlandse fietser een goede ervaring hiermee. Hij betaalde  €85. 

Tassen konden desgewenst in aparte dozen ook worden opgestuurd. 

 

Rond het Pelgrimsbureau in Santiago wordt je mogelijk door colporteurs van nog andere verzendbedrijven 

aangesproken voor fietsvervoer, met name gericht op de Spaanse markt. Ter voorkoming van verlies of 

beschadigingen kun je hier beter niet op ingaan. Transport richting noorden betekent in distributiecentra extra 

keren overladen en bij klachten is niemand aanspreekbaar. Enkele fietsers meldden schade bij Consigna 

Peregrinos, dat fietsen verzendt met het bedrijf UPS.(afleveren bij Mail Boxes, Calle Santiago de Guayaquil 5, tel. 

981-938595). Bij schade verwijst UPS slechts naar de Spaanse aanbieder. 

 

Om terug vanuit Finisterra de fiets mee te nemen in de bus moet het voorwiel eruit, en de fiets in plastic verpakt 

worden. De fietsdoos van de Correos wordt niet geaccepteerd. Advies is plastic en tape mee te nemen vanuit 

Santiago. Mogelijk geldt hetzelfde voor de bus uit Muxia. 

 

Fietsbussen (www.cycletours.nl) rijden in voorjaar/zomer terug naar Nederland vanaf Burgos, Pamplona en 

St.Jean-Pied-de-Port en diverse andere plaatsen in Frankrijk (en vice versa), afhankelijk van de periode om de 

één à twee weken. 

 

 

Wijzigingen en aanvullingen in de route 
Traject 2 

Kaart 11, km 73 Logroño: na de dam links (langs de slagboom) en volg het caminopad tot Km 77. 

Kaart 11, km 77 Navarette: voor tunneltje linksaf en op rotonde rechtdoor N120.   

 

Traject 4 

Kaart 18 Sahagún, aanvulling op tekst op blz 86: De Iglesia de la Peregrina herbergt een bijzondere Mariabeeld 

uit 1680: een 1.35m hoge Virgen Peregrina ofwel Maria als pelgrim gekleed. Na een lange afwezigheid is zij in 

2012 teruggeplaatst in de naar haar genoemde kerk. Vlak voor de brug over de río Cea (kaart 18 km 1) staat een 

wegkruis met onder het kruisbeeld een afbeelding van de Virgen Peregrina. 

 

Traject 5 

Kaart 22, km 19,5: Er zijn ingrijpende wegwerkzaamheden aan de snelweg A6, die duren tot eind 2024 of later. 

Verkeer wordt deels omgeleid over de N6, waardoor deze deels voor fietsers is afgelopen.  Om als fietser O 

Cebreiro te bereiken schetsen we 3 opties:  

http://www.santiago.nl/
http://www.gronze.com/
http://www.alberguescaminosantiago.com/
http://www.elcaminoconcorreos.com/
mailto:info@camino-fietstransport.nl
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1. Bij Las Herrerias, net voorbij hotel Paraiso del Bierzo, linksaf naar beneden, en dan over kleinere wegen via La 

Laguna naar O Cebreiro. Deze weg is het lokaal voorgestelde alternatief, maar bij delen érg steil en soms 

matig wegdek. In La Laguna is een cafe/albergue, tel +34 987 684 786. 

2. Van een gebruiker kregen we deze tip: vanaf dezelfde afslag bij Las Herrerias via La Faba naar O Cebreiro. 

Deze route is enkele kilometers langer maar minder steil. Lijkt zeker te prefereren boven 1.  

3. Even zuidelijk van de versperring kan je van de N6 afslaan op de oude N6. Volgens Open Streetmap kaart 

loopt dat door tot de Pedrafita pas. Dit traject zal waarschijnlijk minder steil zijn dan de route via La Laguna, 

maar is nog niet gecontroleerd. Het zou kunnen zijn dat delen van de weg slecht onderhouden zijn. 

GPS tracks van de 3 routes, en een kaartje van de situatie kan je downloaden op 

https://santiagoroutes.nl/pedrafita 

  

Kaart 24, km 126 Palas de Rei. 2,5 km na deze plaats eindigt de nieuwe snelweg A54 op de N547.  

Hierdoor komt er vaak onaangenaam veel (vracht-)verkeer op de fietsroute tot aan Melide. Volgens de plannen 

duurt deze situatie nog tot de snelweg Palas de Rei-Melide eind 2023 klaar is. Let extra goed op. 

Kaart 25, km 162,5 Arzúa: hier buigt de route af naar Touro om de voorheen drukke N547 te vermijden. Vanaf 

2022 is echter de snelweg A54 vanaf hier naar Santiago klaar waardoor de N547 veel rustiger is. Nu via de N547 

(en dan noordelijk van het vliegveld en over de N634) naar Santiago fietsen is een optie. Het is 10 km korter en 

kent minder hellingen, maar deelt wel de laatste kilometers voor Santiago met de vele wandelaars.  

 

8 Cantabria terugroute: Santiago - Lugo - Aguilar - Estella - Pamplona 

Traject 8.4 

Kaart 44, km 123 Poza de la Sal: Je kunt i.p.v. de beschreven route hier ook een stuk Via Verde Santander 

Mediterraneo volgen. Km 123 niet rechtdoor maar rechts richting Cornudilla en na 110 m links via Verde. Na 10 

km op de weg richting Oña , over brug links ben je terug op de hoofdroute km 134. 

Kaart 44, km 130 Terminón: Je kunt i.p.v. de beschreven route hier ook een stuk Via Verde Santander 

Mediterraneo volgen. Na 500 m in bocht naar rechts rechtdoor, pad Via Verde. Na 2,5 km op de weg richting 

Oña, over brug links ben je terug op hoofdroute km 134.  

 

Traject 8.5 

Kaart 47, km 68 Na Acedo is het pad matig onderhouden en er ontbreken bordjes. 

 

 

 

Wijzigingen/aanvullingen Campings , kampeerplekken bij albergues /zonas acampadas . 

 

Kaart Km Plaats  Naam-adres Telefoon Aanwijzingen 

Traject 1a Somport 

1 0 Oloron-Ste 
Marie 

 De camping is hele jaar geopend   

Traject 2  La Rioja 

12 97 Nájera  Opgeheven: camping El Ruedo   

12 123 Sto Domingo 
de la Calzada 

 Nieuw: camping  Bañares,  
www.campingbanares.es 

941340131  

Traject 4 Léon 

18 1 Sahagún  Opgeheven: Camping Pedro Ponce   

18 31 Reliegos  Zona acampada ligt niet aan begin dorp, maar 
aan eind bij standbeeld van St. Jacobus 

  

http://campingbanares.es/
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Kaart Km Plaats  Naam-adres Telefoon Aanwijzingen 

19 63 Léon  Nieuw: Camping Ciudad Valdefresno 
(www.campingleon.com). Ligt 7 km vanaf 
centrum León (van Gadis).  Pas op voor steil 
stenig pad waar Google Maps je op stuurt. 
Betere route zie hiernaast 

 Voetgangersbrug 

over Rio Torio, bij 

Av Alcalde Miguel 

Castano.  

Wandelroute 

langs Hospital Sta 

Isabel. Blauwe 

brug over N601 

en via asfaltweg 

omhoog. 

Traject 5 Galicia 

24 121 Portos  Opgeheven: kampeerveldje   

24 136 Leboreiro  Kampeerveldje tamelijk primitief   

25 156 Ribadiso de 

Baixo 
 Opgeheven: kampeermogelijkheid bij de 

albergue municipal 
  

25 158 Arzúa  Nieuw: Camping Teiraboa Base Camp 
Supermarkt dichtbij 

981193102 1,5 km rechtsaf de 
N 547 volgen 

Traject 8.3 Fuentes Carrionas 

40 22 Villamanin  Opgeheven: kampeerveldje   

40 27 Vegacervera  Opgeheven: camping   

40 118 Guardo   Opgeheven: kampeermogelijkheid bij  albergue   

Traject 8.5 Vascongadas  

46 36 Lagrán   Niet gevonden 2022: zona acampar   

 

 

Wijzigingen/aanvullingen Hotels en hostals , B&B en pensions , (pelgrims)albergues P x  

 

Kaart Km Plaats  Naam-adres Telefoon Aanwijzingen 

Traject 1a Somport 

1 6 Eysus P Nieuw: La Tour St. Jacques, 

19 Chemin du Château.  

www.latoursaintjacques.fr 

 

612526248/ 

524354244 
Verbouwde  

kasteeltoren 

2 24 Bedous  Nieuw: Hotel Rest Transhumance & Cie.  

8 Avenu Robert Balangué,  

www.transhumance-pyrenees.fr 

  

4 64 Canfranc- 
Estacion 

x Opgeheven: Albergue Pepito Grillo  

Opgeheven: Hotel Ara, Fernando el Catolico 1 

  

4 72 Vilanúa 

 

Opgeheven: Reno 

Nieuw: Hostal Alto Aragon, C Faci Abad Don 

Gabriel 4. www.hostalaltoaragon.cat 

 

 
974378175 

 

http://www.campingleon.com/
http://www.latoursaintjacques.fr/
http://www.transhumances-pyrenees.fr/
http://www.hostalaltoaragon.cat/
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Kaart Km Plaats  Naam-adres Telefoon Aanwijzingen 

5 86 Jaca  Bucardo, Avenida Francia 13, heet nu  

Hotel Las Nieves 

974360100  

Traject 1b Aragón 

7 92 Yesa x Sierra de Leyre, Calle René Petit 4, is geen 

P maar een “Albergue Tourístico”.  
 Niet exclusief voor 

pelgrims 

9 170 Puente la 
Reina 

P 
P 

Albergue Puente, nieuw tel nr 

Albergue Amalur, nieuw tel nr 

661705642 

696241175 
 

Traject 2 La Rioja 

11 66 Logroño P Albergue Albas, nieuw tel nr 

Plaza Martinez Flamarique, 

www.albasalbergue.com 

(heette vroeger Albergue Puerta del Revellin) 

688766475  

Traject 4 Léon 

18 10 Bercianos del 
Real Camino 

P Nieuw: Albergue Bercianos 1900 

www.bercianos1900.com 

Calle Mayor,49 

669282824  

21 174 Molinaseca 

 

Opgeheven: La Posada de Muriel 

Nieuw: Hostal Casa San Nicolás, C Iglesia 43 

www.hostalcasasannicolas.com 

 

 

645562008 

 

21 180 Ponferrada P Albergue San Nicolás, adres is: 

C Obispo Camilo Lorenzo, 7 

  

Traject 5 Galicia 

24 117 Ligonde  Nieuw: Hospedaxe Casa Tania 604047316 Direct aan route 

Traject 8.2 Ibias en Luna 

37 36 San Antolin  Opgeheven: Gerardo   

38 93 Cerredo  Opgeheven: Ibias   

38 93 Cerredo  Nieuw: Apartamentos Rurales  La Tía Maria 
www.apartamentostiamaria.com 

  

Traject 8.4 La Bureba 

45 134 Oña  Opgeheven: Once Brutos   

 

http://www.albasalbergue.com/
http://www.bercianos1900.com/
http://www.hostalcasasannicolas.com/
http://www.apartamentostiamaria.com/

