
Adri Platje

Adembenemende 
uitzichten in de hitte
 
Tour de Vézelay

In september liep Adri Platje de Tour de Vézelay: een wandeling van 
140 kilometer door het gebied ten zuiden van het Franse bedevaartsoord 
Vézelay. Gezien de coronapandemie was dat op dat moment het meest veilige 
gebied in Frankrijk, veiliger dan Zuidoost-Brabant waar hij woont.

De Tour de Vézelay is beschreven in etappes van 
ongeveer 20 tot 25 kilometer. Voor ervaren rug
zaklopers zullen dergelijke etappes door heuvelig 
terrein, soms venijnige klimmetjes, zanderige 
bospaadjes en holle, met keien bezaaide weg
getjes, nauwelijks problemen opleveren. Gezien 
de knieprothese van mijn vriendin en de twee 
ontbrekende pezen in haar schouder, voorzag ik 
echter problemen. Met wat puzzelen hebben we de 
route kunnen indelen in voor ons beter behapbare 
stukken.

VERLANGEN
De eerste dag bezochten we Vézelay. In het Centre
SainteMadeleine haalden we eerst een stempeltje 
voor in de pelgrimspassen. De basiliek liet zich 
in de zon in haar volle glorie zien. De muren van 
de voorgevel, de twee torens en een deel van de 
zijkanten van de basiliek zijn inmiddels schoonge
maakt. Binnen was een trouwerij en het was wel 
even wennen aan die honderden mondkapjes. De 
majestueuze aanblik van de basiliek van Vézelay 
op die markante heuvel en het overweldigende 

landschap riepen bij mij het verlangen op naar het 
gevoel van onderweg zijn, een gevoel dat ik tijdens 
mijn camino in 2015 ook had.
Zondag, de eerste grote wandeldag, liepen we 
vanuit de camping in westelijke richting naar 
Brèves. De camper bleef als garage mort voor 3 euro 
per dag op de camping. Om de wandeling in te 
korten zijn we bij La Vignotte via het gehucht La 
MaisonDieu naar Brèves gelopen. Ondanks de 
warmte van 35 graden een prachtige wandeling 
met mooie uitzichten op de basiliek. Aangekomen 
op de superschone gemeentelijke camping instal
leerden wij ons in een ruime vierkante tent met 
een volledige keukeninventaris en vijf bedden, een 
aanrader.

KOUDE LIMONADE
We wisten niet dat het de volgende dag weer zo 
warm zou worden. Gezien de 10 kilometer naar 
de pelgrimsgîte in Tannay vertrokken we pas om 
negen uur. De route was slopend, grotendeels 
langs het Canal du Nivernais bij een temperatuur 
van 36 graden zonder schaduw over gloeiend
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heet plakkend asfalt. We waren om drie uur bij 
de herberg, twee uur te vroeg. De hospitalero die 
ik belde was gezien de warmte bereid zijn vrouw 
te vragen naar de gîte te komen om ons binnen 
te laten. Ze arriveerde binnen tien minuten. Met 
glazen koude limonade werden we door haar 
welkom geheten. We hadden deze prachtige gîte 
helemaal voor ons alleen. Om zes uur kwam hos
pitalero JeanMichel, die ons op een enthousiaste 
manier van alles over de herberg en het pelgrime
ren begon te vertellen. 
We wilden ons de volgende dag niet weer door 
de hoge temperatuur laten verrassen. Daarom 
besloten we vroeg te gaan slapen en om halfzes op 
te staan. Om zeven uur liepen we, voorzien van 
anderhalve liter extra water, richting L’Esprit du 
Chemin, de pelgrimsherberg van Huberta en Arno. 
Een mooie wandeling met een adembenemend 
uitzicht over de vallei van de Yonne. 

KLIM DOET DE DAS OM
Goede wijn behoeft geen krans. Dit geldt zeker ook 
voor L’Esprit du Chemin. Ongekende gastvrijheid, 
een subliem diner in de grote zaal en het enige 
tweepersoonsbed op de zolder waarin ik in 2015 
ook had geslapen. De knusse herberg is inmiddels 
geheel opgeknapt. 
De volgende dag zwaaiden Huberta en Arno ons 
uit toen we richting camping L’Etang du Goulot 
in Lormes liepen. Hier konden we een halfronde 
blokhut huren met een tweepersoonsbed, keuken
inventaris en een fantastisch uitzicht op het meer. 
Gezien de warmte wilden we de volgende dag om 
zes uur, in het donker, naar Brassy gaan lopen. 
Wandelen in de vroege ochtend door het bos was 
heerlijk: de behagelijke temperatuur, de frisse 
natuur, je ziet de zon opkomen. Kortom: heerlijk 
totdat de zon, zo rond halfelf, weer genadeloos 
aan de hemel stond te branden. Het werd deze 
dag weer 35 graden. Een flinke klim deed Tiny de 
das om. Haar knieprothese en de spieren in haar 
been protesteerden heftig. Masseren en insmeren 
met Arnigel hielp niet meer. Tijdens de klim naar Adri Platje en 

Tiny Driessen.

Mooie vergezichten op de basiliek van Vézelay. Foto: dreamstime.com

Adembenemend uitzicht over 
de vallei van de Yonne
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Brassy, na de picknickplaats bij het bruggetje over 
het riviertje La Chalaux, hebben we helaas moeten 
besluiten om in Brassy in Hôtel du Nord te gaan 
overnachten om de volgende dag een taxi terug 
naar de camping in SaintPère te nemen. Dit bleek 
achteraf een verstandig besluit te zijn. De dag rust 
gaven de pijnlijke knie en spieren de tijd zich te 
herstellen.

EERSTE KERSTDAG
Vanuit de camping liepen we de volgende dag, 
zonder rugzakken, de noordelijke tak van de Tour. 
Dit glooiende traject van 15 kilometer door velden 
en wijngaarden met mooie vergezichten op de 
basiliek van Vézelay had ik op Eerste Kerstdag 
2018 al een keer in de sneeuw gelopen. Na de 
stijging over een graspad naar Tharoiseau word 
je voor het kasteel op een prachtig uitzicht naar 
Vézelay getrakteerd. Dit noordelijke traject, langs 
wijngaarden, langs het oude kapelletje uit 1657 
en de wasplaats in Fontette en het stadje Asquins, 
geeft het nodige kijk en wandelplezier.

WAKKER WORDEN
Van de 140 kilometer hebben we er in totaal 100 
gelopen. Het bosrijke glooiende stuk langs de Cure 
hebben we helaas moeten missen. Dit gedeelte 
van de Morvan gaan we weer, wind, corona en 
de knieprothese dienende volgend jaar in het 
voorjaar doen. Voor Tiny was het de eerste keer 
om ‘het onderweg zijn’ te ervaren. Ondanks de 
knie, onze leeftijd (73 en 74 jaar) en het voortijdig 
moeten afbreken van de Tour hebben we beiden 
de smaak naar meer te pakken. Met name het voor 
zons opgang beginnen met wandelen is bijzonder: 

Overnachten in een 

pod op de camping 

bij Lormes.  

Foto: Adri Platje

je loopt in stilte en je ziet de natuur als het ware 
wakker worden.

MINIMALE BEPAKKING
Onze bepakking was minimaal: slaapzak met 
lakenzak, toiletspullen, wat extra kleren. De 
rugzakken wogen met eten en water respectieve
lijk 5 en 12 kilo. Door de hoge temperatuur namen 
we anderhalve liter extra water mee. Dit maakte 
de rugzakken extra zwaar. We liepen met loop
stokken. Het Nederlandstalige gidsje van de Tour 
de Vézelay is prima verzorgd en duidelijk. Pro
bleemloos hebben we volgens het gidsje gelopen 
en de gps nauwelijks gebruikt. Van alle overnach
tingsadressen en van de in het gidsje aangegeven 
routepunten zijn waypoints gemaakt. Om in de pel
grimsherbergen in Tannay en in Vézelay te kunnen 
overnachten is een pelgrimspas noodzakelijk.@

Het Nederlandstalige gidsje Tour de Vézelay is te bestellen via de 
website van L’Esprit du Chemin (Espritduchemin.org). Daar is ook veel 
aanvullende, praktische informatie te downloaden.

 Je loopt in stilte en je 
ziet de natuur als het 

ware wakker worden

Kaart: Wobien Doyer, met medewerking van Han Lasance
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