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Tour de Vézelay – West  
 
p. 16, laatste alinea, beschrijving ‘Alternatief’: 
Alternatief: een bezoek aan de kerk Notre-Dame. Neem dan de tweede weg 
rechts (Rue des Pierres). Aan het eind daarvan, op een splitsing met een put in 
het midden: linksaf. De kerk staat iets verderop, rechts. 
Na het bezoek: ga terug naar de put en dan rechtdoor. Na ca 50 m draait de weg 
naar links: ga hier schuin rechts (Chemin de la Fontaine), richting ‘Val en Sel’, 
langs een monument (links). Negeer dan de eerste weg rechts (Rue Dessus les 
Fossés) en ga rechtdoor. (Je bent weer op de hoofdroute). 
 
p. 22, vanaf de laatste regel, tot p. 23, 4e regel: 
Vlak vóór Saint-Didier: aankomst op de D213. Volg deze naar links (richting 
Flez-Cuzy). Na zo’n 60 m, op een splitsing: verlaat de D213 en ga rechtsaf (Rue 
Pierre Serveau). Na zo’n 50 m, op een splitsing met een put in het midden: ga 
linksaf, omhoog (Rue du Pignon). Kerkje van Saint-Didier. (Daarachter: uitzicht 
over de vallei van de Yonne.) Op de kruising voor het kerkje: ga rechtsaf, 
stijgend (Rue de la Roche). Op het eind: ga linksaf, stijgend. (Negeer dus een 
bordje ‘doodlopende weg’). Vervolg dit weggetje ruim 1 km. In het bos houdt het 
asfalt op en is de weg onverhard. 
(Op een splitsing: volg de gele markering, etc.) 
 
Tour de Vézelay – Oost 
 
p. 29, vanaf de 1e regel tot de 9e regel: 
Bij een meertje (l’Étang du Moulin) en enkele huizen: ga rechtsaf. (Aan de 
zijkant van het huis links is het schoepenrad van de molen (‘moulin’) nog te 
zien.) Iets verderop: houd links aan. Na ca 200 m: negeer een zijweggetje links. 
Na ca 150 m: 
 
[E] Ga linksaf, flink omhoog, in een rechte lijn. Na ca 500 m: de weg daalt even 
en stijgt dan weer. (Net daarvoor: negeer een zijweg links). Na ca 500 m: steek 
een grotere, half verharde weg over, nog steeds rechtdoor en stijgend. Na ruim 
100 m, afdalend: je komt weer op de weg die je zojuist bent overgestoken, volg 
deze naar links. Na ca 350 m: 
 
[F] op een splitsing: rechtsaf, afdalend. (Let op: een andere geel gemarkeerde 
route gaat hier naar links). Negeer een smalle, flink dalende weg naar rechts. Na 
300 m, op een splitsing: volg de onverharde weg naar rechts, verder afdalend. 
(Slechts enkele gele markeringen, ook markeringen van een mountainbikeroute 
(VTT). Onderweg: uitzichten naar rechts.) 
(Bij het gehucht Les Gaux, etc.). 
 
p. 29, een-na-laatste alinea; vanaf eind 5e regel, tot p. 30, 1e alinea: 
Na ca 300 m, dalend: linksaf. Loop langs het meer (Étang des Vernois) en ga 
daarna in dezelfde richting verder, stijgend. (Onderweg: af en toe een 



markering, geel en/of oranje). Na ca 750 m, na een groot perceel waar het bos 
is gekapt (links, uitzicht), bij een kruising: half rechts aanhouden en vervolg, 
min of meer rechtdoor, ca 1,2 km, naar Rivières. 
Hier is de weg geasfalteerd. Einde weg op een andere asfaltweg: volg deze naar 
links. Na ca 50 m: ga half rechts, een half verharde weg in. (Bordje ‘Geen auto's 
en motorfietsen’.) Na ca 200 m: negeer de zijwegen rechts en links en vervolg, 
eerst nog licht stijgend, dan dalend. Bij een splitsing: daal niet verder af, maar 
neem het weggetje links, omhoog. Verderop daalt het weggetje af naar het 
riviertje de Chalaux (picknickplaats). Steek dat over en loop omhoog. 
 
[I] Op de eerste splitsing na de rivier: ga half links, een bos in, eerst nog 
stijgend, dan afdalend. 
 
(Bij de weg aangekomen: ga rechtsaf, en loop Brassy binnen. Etc.) 
 
p. 30, tussen de teksten ‘Lacs de Chaumeçon et du Crescent’ en ‘[J] Drop 
zone ‘Peinture’’: 
 
[4] Mazignien Coutolles: Voor het gehucht staat een bordje (links) dat 
verwijst naar het hierna [J] genoemde ongeluk. Net na het gehucht staat een 
picknicktafel, met aan de overkant een waterkraan (‘eau potable’). 
 
p. 32, [P]: 
De letter [P] op de kaart verwijst niet naar de afslag naar het kasteel van 
Chastellux, maar naar het kasteel zelf. 
 
 
Tour de Vézelay – Noord 
 
p. 36, ‘Camping Saint-Père [5] – Tharoiseau (begraafplaats)(3,6 km)’ 
De aanduiding [5] moet zijn: [1].  
Dit geldt ook voor de 3e regel daaronder. 
Twee regels verder: 
Op een kruising met op elke hoek een lange, vierkante paal (en vlak daarvoor, 
rechts, een paaltje met een markering (schelp) van de Chemin des Hongrois 
(pelgrimsweg)): ga linksaf, een smal onverhard weggetje in, omhoog, tussen 
heggen en bomen. 
(Na ca 300, etc.) 
 
p. 37, laatste alinea, 2e regel: 
Laat de kapel links liggen en daal verder af. Na ca 30 m, op een splitsing: 
rechtsaf. Na ca 50 meter, bij een wasplaats (rechts): rechtdoor verder. Na ca 
100 m, op een T-splitsing: linksaf. Na ca 70 m: rechtsaf.  
(Ga verder via een onverharde weg, door velden, etc.) 
 
p. 38, onder: ‘Nanchèvre – Asquins (Route des Chaumots) (3,4 km)’, 1e 
regel:  
‘(Rue des Pré)’ moet zijn: (Rue du Lavoir). 
 
p. 39, laatste alinea, 1e regel: 
‘(Chemin de Compostelle)’ moet zijn: (Chemin de la Cordelle). 


