Routewijzigingen 2022 - overzicht
(versie 18 maart 2022)

De wijzigingen in de 4e druk (2022) van de gids worden hierna beschreven aan de hand van
de 3e druk (2020). De digitale versie van de 4e druk (PDF) is te downloaden via de website >
https://www.tourdevezelay.eu/nl/route/tour-de-vezelay-route
Door de wijzigingen gaat de route nog minder over asfalt en is deze iets korter. (Eerst: 140
km; nu: 135 km.)
De wijzigingen hebben geen gevolgen voor het onderdak. U kunt gebruik maken van
dezelfde overnachtingsadressen, al verschillen de onderlinge afstanden soms (beperkt).
Attentie: u kunt de Tour nog steeds lopen volgens de beschrijving in de 3e druk van de gids.
Die beschrijving is correct. Zie dan ook de update van 1 januari 2021 (PDF), op de website.
Advies: koop toch de 4e druk. Het is een kleine prijs voor een grotere gemoedsrust.
WEST (gids 3e druk, p. 16)
Splitsing bij La Vignotte [3] - Metz-le-Comte [4] - l'Armance (bij Sardy-les-Forges) [5] (p. 18)
In de 4e druk wordt het stuk van [3] naar [4] beschreven als alternatief (in plaats van als
hoofdroute). Het stuk van [4] naar [5] vervalt.
Afkorting: splitsing bij La Vignotte [3] - la Maison-Dieu - Sardy-lès-Forges [5] (p. 19)
In de 4e druk wordt dit stuk beschreven als hoofdroute (in plaats van als afkorting).
Brèves - Asnois (brug bij Canal du Nivernais) (p. 20)
In de 4e druk loopt de route aan de oostkant van het kanaal (in plaats van de westkant).
Afkorting: splitsing na Metz-le-Comte [4] - Asnois (brug) [6] (p. 20)
In de 4e druk wordt dit stuk beschreven als alternatief, aansluitend op het stuk van [3] naar
[4] (zie hiervoor, bij p. 18)
Asnois (brug) [6] - Tannay [7] (p. 21/22)
In de 4e druk wordt als alternatief aangegeven: een afkorting langs het kanaal.
Tannay [7] - Lys - (Saint-Didier) - Montceaux-le-Comte [8] (p. 22)
In de 4e druk volgt de Tour vanaf Saint-Didier een andere route naar Le Chemin [9]
Montceaux-le-Comte [8] - Le Chemin [9] (p. 22)
In de 4e druk volgt de Tour een andere route naar Le Chemin [9]

OOST (p. 26)
Le Chemin [1] - Lormes - Brassy (p. 26)
Laatste twee regels: in de 4e druk wordt de hoek via de VC2 vermeden, door een doorsteek
via een onverhard weggetje.
Le Chemin [1] - Lormes - Brassy (p. 27)
In de 4e druk gaat de route niet via het dorpje La Vallée, maar vooral door de natuur.
Laatste drie regels: in de 4e druk wordt de D6 vermeden en loop je achter de huizen door,
omhoog naar Lormes.
Lormes (p. 28)
In de 4e druk wordt de D944 grotendeels vermeden en loop je via een weggetje achter de
huizen door naar de camping.
NOORD (p. 36)
Afkorting: Nanchèvre - Saint-Père (p. 38)
In de 4e druk wordt deze niet beschreven.
Asquins - Vézelay [1], via de Route des Chaumots (p. 40)
Eerste drie regels: in de 4e druk volgt de route deels een onverhard weggetje.
Volgende drie regels: in de 4e druk maakt de route een extra lus via La Goulotte.

