Van Gogh route - fietsen met Vincent tussen Nuenen en Auvers-sur-Oise
Eindhoven - Amsterdam - Dordrecht - Antwerpen - Brussel - Mons - Compiègne - Parijs.
Wijzigingen en aanvullingen bij de fietsgids uitgave 2005, bijgewerkt tot aug. 2017.
Opgesteld door de routemaker / auteur Clemens Sweerman.
Let op enkele belangrijke routewijzigingen.
Het Van Gogh Museum heeft een dubbel-DVD uitgebracht met de documentaire 'Vincent Van Gogh,
een leven voor de kunst'. Aan de hand van een levendige toelichting op zijn ontwikkeling tot kunstenaar,
zijn filmbeelden opgenomen van locaties waar Van Gogh heeft gewoond en de werken die hij er maakte.
De bonus-DVD geeft een overzicht van de twee grootste Van Gogh-collecties in eigen huis en het
Museum Kröller-Müller. Duur 140 minuten en op diverse plaatsen verkrijgbaar. www.vangoghmuseum.nl
Ongetwijfeld zullen geïnspireerde routefietsers meer verwijzingen en overeenkomsten ontdekken van door
Vincent beschreven landschappen en plaatsen, dan in de fietsgids konden worden opgenomen.
Na 15 jaar onderzoek naar de vele brieven van Van Gogh verscheen een nieuwe uitgave van zijn
volledige brieven in zes delen. Hierin wordt een directe verbinding gelegd tussen de brieven en de daarin
genoemde schetsen en schilderijen met afbeeldingen van de betreffende werken.
Het boek kreeg al een belangrijke onderscheiding, www.vangoghletters.org
'Vincent van Gogh, de Worsteling van een kunstenaar' een stripalbum van Marc Verhaegen (bekend
van Suske en Wiske) brengt het leven van de schilder kleurrijk in beeld. Een biografie in stripvorm in
samenwerking met Jan Kragt en het Van Gogh Museum, mede bedoeld om de kunstenaar toegankelijker
te maken voor jongeren. Er is een flitsende videotrailer van gemaakt:
http://www.youtube.com/watch?v=cfDI2PwcNsw&feature=player_embedded
Blz. 37 Nuenen De bon in de routegids voor een gratis bidon was alleen in 2005/2006 geldig.
Bij km 4 richting knp 8 ligt het Van Gogh-Roosegaarde pad met in donker oplichtende sterretjes.
Het Van Gogh Centrum 'Vincentre' in het voormalige raadhuis staat schuin tegenover de Oude Pastorie,
Berg 29, samen met het VVV. Verhalen, brieven en afbeeldingen van schilderijen bieden een presentatie
uit 1883 van de kunstenaar, aangevuld met wisselende exposities.
Geopend van di t/m zo van 10 tot 17 uur, toegang c 7,50 www.vangoghvillagenuenen.nl
Nuenen heeft 23 genummerde informatiezuilen neergezet op plaatsen die een relatie met Van Gogh en
zijn werk hebben. Op iedere zuil staat een afbeelding van het betreffende werk, met een korte toelichting
en een geluidsfragment uit de brieven van de kunstenaar.
In het Park voor de Clemenskerk is een bronzen beeldengroep De Aardappeleters geplaatst, met een
extra stoel voorzien van een schilderskiel, van waaraf je hetzelfde perspectief ervaart als Van Gogh.
Blz. 105 Etten bezit een Van Gogh informatiecentrum in de voormalige kosterswoning Markt 4, naast de
kerk, waar vader Van Gogh dominee was van 1875-1882. De vroegere pastorie werd echter afgebroken.
De kerk is ingericht als 'Van Gogh Experience'. In het bijliggende 'Petit Cinema' wordt een film vertoond
'Van Gogh, een zaaier in Etten', een interpretatie van 25 minuten over zijn periode in Etten (1881) waar hij
na de Borinage zijn geliefde Brabantse landschappen schetste in de ontwikkeling van zijn
kunstenaarsschap. Toegang c2,-, geopend woensdag t/m zondag 13.30 - 16.30 uur.
Het beeld van Van Gogh staat achter de kerk tussen het kerkhof en het (nieuwe) stadhuis.
Zie verder de website: http://www.vincentvangoghinetten.nl/index
Blz. 108 Zundert Het 'Van GoghHuis' staat aan de route nabij de kerk en tegenover het stadhuis in het
centrum. Deze gerenoveerde woningen vervangen het voormalige geboortehuis van Vincent.
Het VanGoghHuis wil een levendig en actief kunstcentrum zijn voor zowel liefhebbers als bezoekers. Een
vaste presentatie verhaalt zijn vroege jeugd in Zundert en voorbeelden van kunstbroeders die zich door
hem lieten inspireren. Daarnaast wisselexposities van werken van kunstenaars die een sterke
betrokkenheid tonen bij Van Gogh, zoals Zadkine. Het is tevens documentatiecentrum met VVV.
Aanwezig zijn o.a. dagboekfragmenten van de moeder van Vincent.
Open dinsdag- vr. 10-17 en za.-zo. 12-17 uur, toegang c6,- Promotiefilmpje op www.vangoghhuis.com
Er komt een nieuw beeldend monument voor de broers Vincent en Theo.
Kaart 36 Mons De periode van Vincent Van Gogh als hulppredikant in de Borinage vormde tot voor kort
een vrij duistere periode, waaruit naast zijn brieven slechts enkele tekeningen zijn overgebleven.
Toch heeft hij hier het besluit genomen verder te gaan als kunstenaar en zich te bekwamen in het
schetsen met een dagelijkse reeks oefeningen, door zijn omgeving in de overlevering aangeduid als 'hij
tekende mannekes'. Omdat papier in dit arme gebied schaars was, maakte men met zijn schetsen 's
avonds de kachel aan (!). Opmerkelijk is dat enkele inwoners zich nog de verhalen van hun grootmoeders
herinneren, waaruit een grote bewondering doorklinkt voor 'monsieur Vincent' vanwege zijn grote
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betrokkenheid bij het moeilijke leven van de bevolking. En tegelijkertijd wisten zij niet dat de beroemde
kunstenaar dezelfde persoon is.
Mons en de Borinage ontdoen zich gestaag van de grauwe beeldvorming, versterkt door de Culturele
Hoofdstad van Europa 2015. Van Gogh was een van de thema's en zijn verblijf en betekenis worden meer
zichtbaar gemaakt voor bezoekers. De zeer betrokken Vlaamse inwoner, Filip Depuydt leidt wandelingen
en heeft een fietsroute in de omgeving uitgezet.
Het wordt daarom steeds interessanter een dag in dit gebied te verblijven en een rondje te rijden langs
plekken waar Vincent woonde en werkte. Hierbij zijn nieuwe fietspaden op oude spoortracées nuttig.
Wasmes (km 11,5 - terug km 173). De bouwvallige woning 'Maison Denis' aan de Rue Wilson is geheel
gerestaureerd en ingericht als een klein bezoekerscentrum met een zaaltje voor presentaties.
Van de Marcassemijn waarin Vincent afdaalde en deze beeldend beschreef, rest een karkas dat met
verwijzingen naar de kunstenaar toegankelijk moet worden voor bezoekers.
Tegelijk wordt aan de hand van onderzoek en herinneringen meer bekend hoe het gebied er in de vorige
eeuw uitzag en over posities van waaruit Van Gogh zijn schetsen maakte. Zo blijkt de aquarel op blz 142
van de fietsgids geen kolenmijn weer te geven, maar een cokesbranderij. De Terril (berg afvalsteen) is
sindsdien flink gegroeid en het huisje iets links van het midden is als enige overgebleven bij Jemappes
aan de Rue du Moulin d'en Haut (bij km 6,3 rechtsaf de Rue de Charrettes nemen en op het kp op de vw
even linksaf langs de muur, tot de hoekwoning aan de overzijde van de eerste zijstraat).
Informatie en ontwikkelingen op Vincent Van Gogh au Borinage: http://vangoghborinage.canalblog.com
Blz. 141 Cuesmes bij Mons (km 2,8 - terug km 181) tegenover Maison Van Gogh staat een modern
bezoekerscentrum, geopend van 10-12 uur en 13.30 -16.30 uur, op ma. gesloten.
Kaart 57 km 5,7 In Musée Rodin Parijs bevinden zich twee schilderijen van Van Gogh: Père Tanguy en
het Spoorviaduct in Arles. Tussen de vele beeldhouwwerken staan grote uitvoeringen van 'de Denker' (zie
Singer Laren kaart 12) en het oorspronkelijke beeld, bestemd voor La Porte de l'Enfer, vormgegeven naar
het boek Inferno van Dante's dichtwerk La Divina Comedia. Het museum is pas in stijl gerestaureerd en
bevindt zich in de wijk des Invalides, Rue de Varenne 79, ca. 1 km ten zuiden van Musée d'Orsay, dat het
bekende schilderij van de dorpskerk van Auvers-sur-Oise in bezit heeft (voormalig station aan de Seine).
Vervoer met trein en fiets 2017
Met de internationale IC-treinen tussen Amsterdam, Den Haag, Antwerpen en Brussel, kunnen fietsen mee. In de
duurdere IC-direct en de hogesnelheidstrein Thalys zijn geen fietsen toegestaan, tenzij verpakt in een hoes van
max. 90x120 cm. Tussen Lille en Parijs rijdt ieder uur een TGV met fietsvervoer. In Lille en Paris Gare du Nord tot
kort voor vertrek te reserveren.
In 2016 is een nieuwe verbinding 'Izy Thalys' gestart van Brussel naar Parijs Gare du Nord, waarin fietsen tot 2m
lengte meekunnen, mits omgeven door een hoes. Bij gelijk reserveren van de plaatsen kost de fiets 10 euro.
De tijdwinst is echter beperkt omdat deze TGV uit kostenoverweging niet over HSL-spoor wordt geleid.
Informeer steeds goed naar de actuele mogelijkheden.
Algemeen in Noord-Frankrijk Veel dorpscafé's zijn de laatste jaren overdag dicht of zelfs definitief gesloten.
Bij slecht zicht (donker, regen, mist) moeten voetgangers en fietsers op verkeerswegen buiten de bebouwde kom
een reflecterend en/of geel veiligheidshesje dragen. Dat kan dun en lichtgewicht zijn.

Routewijzigingen en aanvullingen in Nederland, traject 1
Kaart 1

Bordjes van de provinciale Brabantse Van Gogh fietsroute kunnen rond Eindhoven en Nuenen
verwarring geven, let dus op welke route je volgt.
km 4 bij knooppunt 99 links ri kpt 8 is het Van Gogh-Roosegaarde fp aangelegd met in donker
oplichtende sterretjes als tastbare verwijzing naar de geschilderde sterrenhemel van Van Gogh.
km 9 Nuenen, de kruising met de vw is vervangen door een lange ovale rotonde.
km 9,5 aanwijzing vervangen door: einde , na 100m op spl  Boordseweg volgen.
Kaart 2
km 22: einde  = Knapersven, na 600m bocht rechts weg volgen,
km 27: het bospad (verwijzing naar schilderij op blz. 50) is slecht, daarom nu:
 grindweg volgen ri. knooppunt 25, na 1 km  Lijnt, ri. knooppunt 3,
km 29 vóór kanaal bij sluis  ri. knoopunt 3, naar km 30,5.
Kaart 3
km 38 in Mariaheide geen vw meer, maar op kp bij kerk 
km 45,5 geen pst meer, maar ri. knooppunt 53.
Kaart 4
km 60,5 is nu op nieuwe rotonde 
Kaart 5
km 65 Ravenstein: in de zomermaanden vaart een voetveer over de Maas naar Niftrik.
Kaart 6
km 82 Winssen situatie gewjzigd: na linkerbocht kruis vw, Not.Stefanus Roesstraat.
Traject 2 let op, routewijziging vóór Amersfoort:
(na km 28 zijn problemen ontstaan bij een eigenaar met de weg over zijn erf)
Kaart 10 km 26,5 langs molen de Stoutenburgerweg blijven volgen,
km 28,5 op kp  Emelaarseweg,
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Kaart 10
Kaart 11

Blz. 64

Kaart 12
Kaart 13

km 32 einde op fp langs vw 
km 33  Engweg,
km 34 einde kruis vw  fp, na 100m  fp,
km 35 onder A28, einde fp  Verdistraat, Amersfoort
km 35,5 bij kerk kruis vw Mozartweg ri centrum,
km 36  Beethovenweg wordt Heiligenbergerweg,
km 36,5 in linkerbocht , na 250 meter stopl kruis Stadsring 
km 37 einde  pad over brugje, door poort, einde  Muurhuizen = oude route km 38,5.
op oude route km 38 Amersfoort: stopl. vervangen door  op rotonde.
km 45,5: vernieuwd fp  blijven volgen langs pst. 20675,
km 51,5: bij wit hek (nr.6) bocht rechts-links, na 300 meter einde  Buurtlaan,
km 52 eind pad bij pst. 20071 (= 2477-1) recht en meteen links fp langs bosweg.
Laren Singermuseum: de prachtige beelden werden in 2007 uit de tuin geroofd en vernield voor
slechts de bronswaarde. Het enige teruggevonden en zwaar beschadigde beeld, de 'Denker'
van Auguste Rodin toont na een lange restauratie nog sporen als teken des tijds.
km 72,5 Naarden-Vesting: de hoofdweg is op kp  Cattenhagestraat, na 200m  ri Arsenaal.
km 77 nieuw fietspad: in linkerbocht  fp langs strand, komt na 1 km op de Zeeweg bij km 78.
km 77,5: linkerbocht hier schrappen, alleen de bochtige N. Ruijskade volgen op LF20b.
km 83,5 Muiden: als variant langs de IJsselmeerdijk is een nieuw fp aangelegd, open van 1/3-30/9:
100m na de sluisbrug  bij voormalige garage van Kooy, Zeestraat,
na 250m  onderlangs de dijk,
km 85 wordt fp 'Natuurboulevard', geopend van 1 maart t/m 30 september,
km 87,5 vóór sluis en electr. centrale 
(of ook  mogelijk fp over Diemerzeedijk tot over de Nescio- fietshangbrug, einde  = route km 92)
na 300m einde  langs Maxis,
km 88 na klapbrug einde  fp ri Diemen (= in routegids km 86,5)
km 86,5:  ri Diemen en knooppunt 59, nu over een eigen fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.
km 90,5 op knooppunt 59  naar 55 en 54 (bij km 92,5).

Traject 3
Kaart 14 km 4,5: na viaduct onder A10  fp volgen, einde  fp ri Aalsmeer en  (aanwijzing km 5 vervalt)
km 10 na onderdoor A9 nu fp  en tunneltje onder autoweg, einde  fp verder volgen.
Kaart 15 km 15,5: aanwijzing 1e vervalt vanwege nieuwbouw: nu na bushokje  Julianalaan,
km 16: is nu (i.p.v. bocht) na brug aan einde  en na 50m  W. Alexanderstraat.
Kaart 16 km 34: na (nieuwe) tunneltjes , km 34,5 kruis weg fp Joop Zoetemelkpad.
Blz. 83
km 67 langs de Boulevard van Scheveningen loopt nu een (zanderig) fietspad met kunstwerken.
km 69,5: direct  is na 40 meter.
Blz. 85
km 72,5: geen woonerf maar op kp met stopl  Prinsessewal.
km 75: vanwege gehele nieuwbouw stationsgebied nu vóór station bij stopl  fietsers ri Rijswijk,
Kaart 18 km 85,5: bij de aanleg van de spoortunnel dwars door Delft komen omleidingen voor.
km 87,5: einde vervalt,  Kapellaan LF11 volgen,
km 88: na tunneltje direct 
Kaart 19 km 91,5 Keenenburgweg volgen tot einde bocht rechts, na 250m  fp doorgaande fietsers,
km 92 kp  LF11a, na 100m  fp ri Vlaardingen.
Kaart 20 km 114 einde op vw , na 250m  fp ri LF12, (aanwijzing km 114,5 vervalt).
Traject 4
Blz. 97
Dordrecht biedt een gratis fietsenstalling met een apart hok voor bepakte fietsen in de Kolfstraat.
km 0,5 kp naar Spuiweg heeft geen stopl meer. km 1,1 is nu rotonde  fp onder spoor,
Kaart 22 km 4,5 net vóór einde  fp, na 500m einde  Oudendijk, na 300m rotonde  Stevensweg.
km 7,5 bij einde fp de Oude Veerweg volgen (hier nog niet afslaan).
Kaart 23 km 19: aan begin dorp Moerdijk op spl  éénr. verkeer uitgezonderd fietsers,
na 200m op vw  Havendijk volgen, wordt Grintweg.
km 20 vóór vw  fp langs J.W.Frisostraat, na ca. 1 km  kruis afslag industrieterrein.
Kaart 24 Vanwege de provinciale Brabantse Van Gogh fietsroute rond Etten-Leur en Zundert,
kunnen bordjes verwarring geven met de route in de gids: let dus op.
km 35 (terug km 64) kruising van de vw in Hoeven is nu een rotonde.
Kaart 25 km 51,5 Klein-Zundert nieuwe situatie: in bocht vóór kerk  doorgaande fietsers,
na 30m  fp, brug over beek / ringweg, eind fp op vw , kp  Katerstraat (= oude route).
Terug km 47 kp  De Brug, na 100m  fp ri Klein Zundert, brug over ringweg,
einde fp  Klein Zundert,:na 30m  Klein-Zundertseweg (= oude route.
Kaart 27 km 90,5:  en  rood gravel fp door kasteelpark (niet LF 51), km 91 fp langs benedenweg.
Blz. 115 km 98,5: de Kipdorpbrug in Antwerpen is afgebroken,
nu na de stopl aan het einde van het grote kp  Molenbergstraat.
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Traject 5 Belgie
Kaart 28 km 5,5: het kasseienpad is aangelegd in 1825 onder koning Willem I en typeert het reizen
over verbindingswegen in Van Goghs tijd. Andere wegen waren toen van leem of zand.
km 13: een stukje Hoofdboslaan gaat vooraf aan de Monnikenhoflaan.
Kaart 29 Vanaf Hemiksem kun je ook de bordjes LF2-Stedenroute volgen tot in centrum Mechelen.
Terug km 116,5 kruis vw is vervangen door een tunneltje.
km 25,5 na het steenmuseum volgt de hoofdweg een bocht links (bij nieuwe gebouwen),
km 26 einde op vw  Nielsestraat, wordt Broekweg, over spoor, tot rotonde linksaf.
Kaart 30 km 27,5 na de brug op fp vóór rot  kruis weg en meteen fp omlaag langs de oever,
km 28 bij Klein-Willebroek keuze  hoog fp langs tank volgen of  door dorp en de brug over.
km 31 De naastliggende polder wordt ingericht als water opvanggebied: mogelijke omleiding.
Let op de omweg van vijf kilometer naar de brug in de N16 is vervallen.
km 34  over fietsbrug, Zennegat, na 100m  over nieuwe klapbrug  (route is 5km korter)
Terug km 101,5 Zennegat, 2x over nieuwe fietsbrug  dijk volgen.
km 40: het gravel is nu asfalt, vóór verbodsbord  omlaag. Langs dit weggetje is een nieuwe
dijk aangelegd voor waterberging bij hoog water, tevens natuurgebied.
Kaart 31 km 61: Kort ha het hoge snelwegviaduct met bocht rechts het fp van de nieuwe weg volgen
na ca. 1 km einde bij stopl  en voor de Budabrug  weer langs het kanaal.
Terug km 78 bij Budabrug stopl , na 250m  omleidingsweg tot km 79 onder hoog viaduct.
km 64: het fp aan linkerzijde van de Vilvoordsesteenweg nemen,
km 65 in bocht vóór brug stopl  kruis vw, fp langs kanaal volgen.
Terug km 74,5 stopl bij brug  fp Vilvoordsesteenweg, (km 75 tekst vervalt).
Blz. 129 km 69,5: in Brussel bij 3e stoplichten  Bisschopsstraat.
Kaart 32 km 89,5 langs sluis 6  aan de linkerkant van het kanaal blijven (het pad rechts van het
kanaal is erg slecht en inmiddels afgesloten),
terug bij km 49,5 langs sluis 6 aan de rechterkant van het kanaal blijven.
Kaart 33 km 97 omhoog en langs sluis nr. 5 pad volgen,
km 98 schuin links omhoog,  brug (kanaal) en 2x  pad rechts van kanaal volgen.
km 42,5 langs sluis nr. 5 omlaag pad langs kanaal volgen.
km 105 aanwijzing vervalt, de klimmende weg blijven volgen,
km 106 Lalaing  ri Ecaussinnes. Terug km 34 Lalaing spl  Rue du Bois d'Haurrues.
Kaart 35 Belangrijke routewijziging vanwege een opgeheven spoorwegovergang.
km 128,5 bij 2e brug op vw , na 400m in Havré, kruis spoor naast station,
km 129,5  Rue Emile Jambe,
na 800m (30m vóór vw)  langs supermarkt, Rue du Dépôt,
km 131 einde  Rue Oscar Sturbois,
na 250m  Rue Pierre Dewit (= vervolg routegids bij km 131).
Terug:
km 8,5 Rue Oscar Sturbois, na 250m  Rue du Dépôt, ri centre,
km 9,5 na supermarkt en kerk  Rue Emile Jambe,
na 800m einde op vw  Chaussée du Roeulx, kruis spoor,
km 11 na kanaalbrug meteen  fp langs oude kanaal, (verder de routegids volgen).
Kaart 35 km 133,5 (terug km 6) de afslag in N538 is een rotonde geworden.

Routewijzigingen en aanvullingen traject 6
Let in Frankrijk op wijzigingen in wegnummers en opgeheven dorpswinkels
Kaart 36 na Mons leidt een groene routevariant over een fietspad door dit dichtbebouwd gebied.
Heen:
km 4,5 vóór snelwegviaduct  Rue des Amis, klimmetje, wordt Rue des Champs,
na 650m  fp op vroegere spoorlijn, tunnel onder snelweg,
km 7 kruis weg langs ex.station, op splitsing rechter fp volgen,
km 8 kruis autoweg, na 100m kruis weg, volg fp,
na nog 150m bij nr. 481 op kruisende weg 
(voor bezoek aan mijnsite Grand-Hornu, Werelderfgoed en kunstcentrum, hier )
km 9 onder viaduct , pittig klimmetje,
km 9,5 rotonde  Rue Blanquil,
km 10 op spl  Rue de Colfontaine, Pâturages, (= km 9 routegids)
Terug:
km 176 rotonde  omlaag, Rue du Bout de la Haut,
km 176,5  onder viaduct, Rue E.Vandervelde,
km 177  op fp ex-spoor, kruis weg, na nog 150m kruis autoweg,
km 178,5 langs ex-station, fp kruist weg,
km 180,5 op kruisende weg , Rue des Champs, wordt Rue des Amis,
na 650m op vw  Cuesmes (= km 180 route).
Kaart 37 km 26,5 Bavay, na 150m nu op rotonde  (= 3e afslag) Rue de Valenciennes.
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Kaart 38 km 42,5 bij drukte kan de D233 na 1 kilometer verlaten worden:  ri Arboretum,
dan na 2,5 km op kp in bos  ri Arboretum en na 2 km op kp .
Terug km 137,5 op kp rechtdoor ri Arboretum en na 2 km op kp ,
na 2,5 km op vw D233 , na 1 km Grandes Pâtures op kp 
Kaart 39 km 59,5 Catillon; vw is nu D643, na 300m rotonde  en na 50m  Bois de l'Abbaye.
Terug km 124,5 vw is nu D643, op rotonde  en na 300m  D360 ri Ors.
Kaart 40 Terug km 113,5 Boué: bord ri Etang is weg, vervangen door D28.
Kaart 41 km 100: kanaalfietsers kunnen nu al vanaf Thenelles het asfalt-jaagpad nemen,
(terug bij Moÿ km 70,5), maar dit geeft minder afwisseling.
Kaart 42 km 117 en 120 (terug km 63): het jaagpad is nu geasfalteerd.
km 124,5 D553 = ri Deuillet, km 125,5 minirotonde  brug (Oise), (kp vervalt)
Terug km 59,5 in bocht voor hoge brug  langs hek pad omlaag.
Kaart 43/44 km 147 (terug km 37) Manicamp: de routelijn door het dorp volgt niet de beschrijving.
Kaart 45 km 177,5 (tussenvoegen) rotonde  ri Choisy centre,
terug km 7 rotonde  D130 ri St.Léger, druk.
Traject 7
Kaart 46 km 18,5 Rue du Moulin Rouge is éénrichting verkeer (bordje sauf Vélos vergeten).
km 22,5 (terug 65,5): steenslag is nu asfalt fietspad Voie Verte l'Oise,  en langs D123.
Terug km 67,5 op spl  langs kerk, beneden  en op kp  Rue d'en Haut.
Kaart 47 terug km 61,5: nu  weg D100 volgen, onder snelweg naar Roberval, bij km 63 vw 
Kaart 48 km 52,5 rot  fp, km 53 bocht langs ingang renbaan, km 53,5 rot  fp ri Gare.
terug km 35,5 het bospad loopt evenwijdig aan de afslaande weg ri renbaan,
terug km 36 rot  ri Château, km 36,5 bocht langs ingang renbaan, km 37 rot 
Kaart 49 km 63: na 50m éénr. verkeer kruis vw (=D118), langs slagboom fp.
km 74 op Place J. Jaurès  en aan eind plein  ri Trésor Public.
Kaart 50 km 76,5: nu rotonde linksaf D4z ri Champagne,
km 78: onder snelweg nu rechtdoor blijven, Champagne-sur-Oise,
km 79: bij station stopl op kp rechtsaf, na 150m in centrum linksaf.
Terug: km 10 in centrum Champagne , na 150m stopl  langs station,
de aanwijzingen bij km 10,5 en km 11 vervallen daardoor.
Kaart 52 km 9 bij Rue d'Ermont staat nu bordje ri Hotel des Impots.
Kaart 56-57 stadsrondrit Parijs,
km 4,2 Louvre, vanwege veiligheid is de toegang vaak dicht: om gebouw heen gaan.
km 7,6 op de vijfsprong is Rue de Chaussée d'Antin tegengesteld éénr. verkeer, nu:
op vijfsprong  Bvd. Haussmann, na 150m  Rue de Mogador, op kp bij kerk  ri Clichy.

Wijzigingen kampeerterreinen - campings
Kaart 5
Kaart 19
Kaart 22
Kaart 23
Blz. 123
Kaart 31
Kaart 32
Kaart 33
Kaart 35
Kaart 37
Kaart 39
Kaart 41
Kaart 42
Kaart 45
Kaart 49
Kaart 50

km 74 Hernen, Minicamping Zus & Zus, Dassenloop 9, 1/4-31/10, ri Leur 1 km zuid-oost.
km 96 Vlaardingen-West, kampeerterrein De Hoogkamer is gesloten.
km 14 (terug km 83) Moerdijkbrug Bruggenhof is geen camping meer (alleen chalets).
km 19 (terug km 80) Moerdijk, camping Jolly heet nu Waterweelde en heeft geen hut meer.
km 43 (terug km 91): de camping in Mechelen-Hofstade is gesloten.
km 51 (terug km 88) de camping in Weerde-Zemst is opgeheven.
km 82 (terug km 57) camping beersel is opgeheven.
km 107 (terug km 31) camping Domaine de l'Étang staat geen tenten toe (la Dime wel).
km 138 Mons, de camping wordt vernieuwd en is tot in 2014 gesloten.
km 21 (terug km 161) camping Nénuphars staat geen tenten toe.
km 70 (terug km 114) camping Boué is richting Nouvion achter tennisveld: geen warm water.
sleuteladres mme. Bocquet, Rue de la Laiterie 5,
km 90,5 (terug km 94): camping à la Ferme ligt 2 km van Macquigny ri Guise (bij manege).
km 103 (terug km 79) Ribemont: Air naturelle municipal bij de Oise met douche.
km 117 (terug km 66) Vendeuil, de camping is gesloten in afwachting nieuwe beheerder.
km 124 (terug km 60) la Fère, camping nabij de route, Rue Vauban bij sportvelden.
km 176 (terug km 11,5): geen camping voor fietsers in Montmacq.
km 68 (terug km 22) Viarmes, camping les Princes, Route des Princes, aan westkant dorp.
km 90 Auvers-sur-Oise, camping Bellerive is dezelfde als GCU en open van 15 juni-30 sept.
In 2015 is deze gesloten vanwege een renovatie.

Wijzigingen en aanvullingen Hotels en B&B
Kaart 2
Kaart 4
Kaart 7
Kaart 9

km 22 Mariahout, B&B en  de Vogelshof, M. Vogels, Broeksteeg 4, tel. 0499-425017.
km 59 Berghem 3 km ri. Oss, Altijd Zon, Burg. van Erpstraat 17, tel. 0412-626692.
km 106 Heelsum 1,5 km, B&B De Til, Patrimoniumweg 13, tel. 0317-316191.
km 3,5 Otterlo, B&B Wijnhoeve De Veluwe, Lontweg1, =N208, tel. 0318-592280 / 06-21667425.
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B&B en  Kleine Pol, Esther van de Pol, Apeldoornseweg 51, tel. 06-10562244.
Kaart 10 km 32 Stoutenburg, 4p. hooiberghut De Omrand, fam. van Oostrom, 15/3-30/9, eigen slaapzak,
ontbijt mogelijk, Zwartegoorderweg 3, tel. 033-253444692.
Kaart 13 km 78 Muiderberg, B&B Onder Zeil, Flevolaan 18, aan de route, tel. 0294-261027.
Kaart 21 km 126 Zwijndrecht, hotel Ara van der Valk, Veerweg 10, aan de route, tel. 078-6231780.
Blz. 97
Dordrecht, B&B Op Zolder is opgeheven, enkele aanvullingen:
B&B Blom aan de Gracht, Grotekerksbuurt 46, aan de route, tel. 078-6138408 / 06-41498139.
B&B Annemoon Mulder, Wijnstraat 71, bij Groothoofdspoort, tel. 078-6148973 / 06-25231566.
B&B Huize fam. Bots, Reeweg-oost 180, 2 km oost bij rotonde/spoor, zelf fietsers, tel. 078-6350012.
B&B 't Hofhuysje, Vriesepoortshof 23, 500m oost van centrum, tel. 078-6131283 / 06-30153062.
B&B Het Tuinhuisje, fam. Ton, Dubbeldamseweg 362, aan de route, tel. 078-6149924 / 06-30335463.
B&B logeerboot Erasmus, fam. van Driel, Badweg 2, bij Wantij 2 km, tel. 078-6390221 / 06-38931313.
Kaart 22 km 7 B&B Berkenhof, historische boerderij, Wieldrechtse Zeedijk 13, tel. 078-6549629 / 06-43142105.
Kaart 24 km 39 Etten-Leur, B&B H&H, Concordialaan 111, nog vóór het spoor, tel. 06-50416631.
Kaart 25 km 53 Zundert, B&B Rien en Corry Stuijts, Wernhoutseweg 27, tel. 076-5976311 / 06-49628425.
België
Kaart 27 km 86,5 (terug km 13) Schoten, B&B J. Demuynck, Beemdenlaan 8, tel. 0365-80970, over de brug.
Kaart 29 km 18 (terug km 118) Schelle, B&B G.Lievens, Peter Benoitplein 44, tel. 0476-926704.
Kaart 30 km 28 (terug km 112) Blaasveld 3km zuid, B&B A. vd Vondel, Jan Neutjensstraat 9, tel. 0388-64110.
km 34 (terug km 100) Zennegat B&B S. Janssens, Zennegatvaart 10, tel. 015-336661 of 0496-625214.
Blz. 115 km 97 Antwerpen: New International Youth-hostel heeft geen fietsenberging, matig verblijf.
Nieuwe  in het centrum (vervangt Op-sinjoorke): Pulcinella, Bogaardestraat 1, tel. 03-2340314.
Abhostel Backpack, Kattenberg 110, bij Tunhoutsebaan, tel. 0473-570166.
aanvulling B&B Y. Deploige, Van Leentstraat 19, nabij Centraal Station, tel. 0478-962852.
aanvulling B&B S. Mertens, Langebeeldekensstraat 106, aan de route, tel. 0485-125070.
aanvulling B&B G. de Buck, Korte Ridderstraat 5, nabij de St.Annatunnel, tel. 03-2934497.
Blz. 123 km 43 Mechelen: B&B Lange Nieuwstraat is alleen voor leden van Vrienden op de Fiets.
Kaart 31 km 51,5 (terug km 88) Weerde, B&B Ge-woon, Damstraat 109-3, zijweg route, tel. 0472-949850.
Blz. 129 km 69 Brussel, Jeugdherberg Van Gogh, Rue Traversière 8, achter Kruidtuin, tel. 02-2170158.
Kaart 32 km 83 (terug km 55) Jeugdherberg Huizingen is opgeheven.
Hotel in Beersel: Centrum, Steenweg op Ukkel 11, tel. 02-3310615.
Kaart 34 km 120 (terug km 19): aanvulling B&B in Thieusies 5 km n-west, B&B la Ferme du Rotteleur,
Rue de la Procession 49, tel. 065-728394.
Kaart 35 km 124,5 (terug km 15) in Houdeng-Goegnies hotel Akena, Gare Autoroutière, tel. 064-664444.
km 125 (terug km 14) Trivières 4km, B&B Le Castillon-Bergame, tel. 064-556069 / 048-6897824.
km 139 Mons: hotel Saint George is gesloten.
Aanvulling: hotel Infotel, Rue de Havré 32, tel. 065-401830.
B&B Rue des Arquebusiers 18, Michel Chevalier, tel. 065-587994 /0497-933931.
Frankrijk
Kaart 37 km 27 (terug km 157) Bavay: de fietsclub-gîte heeft een nieuw tel.nr. 0327-669089 of 06-30970235.
B&B l'Auberge Bellevue, Céline en Stéphan Mirapel, tel. 0327-69794 of 0666-937568.
Kaart 39 km 51 (terug km 133) Landrecies, nieuw hotel les Charmilles de Mormal, Rue des Etoquies 37,
aan de route, tel. 0327-773208 of 06-32328558.
km 53 (terug km 131) Maroilles, de gîte in Ruelle St.Hubert is opgeheven. Aanvulling:
B&B Gré de Saisons, Chemin de Cerfmont, tel. 0361-159058, D959 ri Maroilles, na 2,5 km 
Maroilles (6,5 km): B&B van fam. Vilbas is op Rue du Juif 555 = D32 ri noord.
Kaart 40 km 74 (terug km 109) Petit Dorengt 6 km oost, B&B Ferme de Ribeau Fontaine, Bois de Dorengt,
via D782, tel. 0323-612199 of 06-70873690, boven normprijs.
km 86 (terug km 98) Guise: hotel de Guise is gesloten.
Kaart 41 km 108 (terug km 75) Mézières-sur-Oise, aanvulling, hotel-restaurant le Robinson, J.Walter,
Rue de Séry 9 (=D34) aan de route bij het kanaal, tel. 0323-667121.
Séry-Mézières 2km, B&B H. Sode, Rue du Tourniquet 18, tel. 0323-667442
St.Quentin, hotels Terminus en France Angleterre zijn gesloten.
St.Quentin; la Paix et Albert aan Place du 8 octobre is nu een Etape hotel,
aanvulling: hotel Mémorial, Rue de la Comédie 8, in centrum, tel. 0323-679009.
Kaart 42 km 113 (terug km 71) Moÿ, Auberge de la Vallée is gesloten, aanvulling: B&B Ferme d'Alice,
Alice, Sébastien Varlet, Rue Archille Langlet 23, zuidkant dorp, tel.0323-640986 / 06-15746297.
Kaart 43 km 129 (terug 53) St.Gobain 4km, B&B le 8bis, P.Percheul, Rue Luce Lancival 8, tel. 0323-568702.
Kaart 44 km 156 (terug km 23) Noyon: drie hotels zijn gesloten: le Grillon, St.Jacques en le Bon Pêcheur.
Aanvulling: Etape hotel, 2 km zuid van Noyon aan D1032, net na de brug, tel. 0892-688900.
km 158 Pontoise, B&B Le Moulin, C. Soufflet, Rue du Moulin 485, tel. 0344-097257 of 06-07521446.
km 158 Pont l'Évêque 3 km, B&B Chez Colette Lenglet, Rue Jeanne d'Arc 97, tel. 0344-430427.
Kaart 46 km 23 (terug km 65) Verberie, gîte d'étape Aramont is opgeheven.
Kaart 47 km 42 (terug km 46) in Senlis is hotel le Grand Cerf gesloten, hotel la Porte Bellon is prijzig.
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Étape hotel heeft een ander tel. nr. 0892-680824.
Kaart 52 km 13 (terug km 16) Eaubonne:  bij sportpark, Rue des Bouquinvilles 64, tel 0134-272850,
500m zuidelijk van station en per trein in 20 minuten naar Parijs Gare Lazare / Gare du Nord.
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