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Rondwandeling 1 (deel 1.2) 
Vézelay [2] - camping Saint-Père [1] (2,8 km)
[2] Op de D951, onderaan de Rue Saint-Etienne (het hoofdstraatje van het historische Vézelay, 
met de Porte de Barle): volg de D951 ca 40 m -ongeveer- richting zuid (je loopt langs het Hotel de 
la Poste et du Lion d’Or) en ga dan linksaf, een asfaltweggetje in (links: toiletten; rechts: bord ‘sauf 
riverains’). Dit is de Chemin de la Corderie, ook genoemd: Chemin de Ronde. Het weggetje gaat 
onderlangs Vézelay (aan je rechterhand: wijngaarden en uitzichten), geleidelijk omhoog. Kort nadat 
het weggetje iets begint te dalen, passeer je een trap (links). Kort daarna: verlaat het weggetje naar 
rechts (volg de oranje markering en een bordje VTT-routes 2,4,6), via een pad dat flink afdaalt.

Aankomst op de D951: volg de oranje markering naar links, steek de weg over, en verlaat deze 
vrijwel meteen naar rechts (volg opnieuw de oranje markering). Daal verder af, eerst tussen 
wijngaarden. Kort daarna draait het weggetje naar links, verder afdalend. Op de eerstvolgende 
splitsing (links: de Fontaine Sainte-Madeleine): hou rechts aan, verder afdalend

Fontaine Sainte-Madeleine (bron van Maria Magdalena). Ooit wasten de pelgrims zich hier, voor ze 
de laatste klim maakten naar het heiligdom op de heuvel. De bron bevindt zich onder de halfronde, 
gemetselde opening. Het beeld dat vroeger in een nis stond is verdwenen.

Aankomst op een asfaltweg (= D958): volg deze naar rechts (pas op, vrij druk verkeer). Na ca 300 m: 
aankomst op de D957. Volg deze naar links, richting Avallon, Corbigny. Na ca 50 m, bij het bordje 
“St. Père”: verlaat de D957 en ga schuin links een asfaltweggetje in (Rue du Colombier). Volg deze 
ca 450 m naar, opnieuw, de D957. Saint-Père.

Volg de D957 (= Rue du Pont) naar links*) en steek de Cure over. (Volg de blauw-gele markering van 
de Pelgrimsweg van Vézelay.) Na de brug: rechtsaf, via de D36, richting Usy. Na ca 500 m, op de 
hoek [1] van de camping: rechtdoor (de Pelgrimsweg van Vézelay gaat rechtsaf).

*) Tip: uitstapje naar de parochiekerk Notre-Dame: steek de D957 rechtdoor over (Rue de la Mairie 
= D958, richting Pierre-Perthuis, Corbigny) en vervolg, ca 300 m.
De kerk (13de-15de eeuw) is midden 19de eeuw gerestaureerd door Viollet-le-Duc, de architect die 
ook de basiliek van Vézelay restaureerde. De Notre Dame werd eind 16de eeuw parochiekerk, nadat 
de vorige – de Saint-Pierre – was verwoest tijdens de Hugenotenoorlogen.
De restanten van de Saint-Pierre zijn nog te zien, bij de zuidelijke uitgang van het dorp, ruim 200m 
verderop, links. De restanten zijn van de 11de en 12de eeuw, maar de oorspronkelijke kerk was 

Tour de Vézelay
veel ouder. Misschien was het (ook) de kerk van de abdij die hier in 863 werd gesticht, op de plek 
van een voormalige Gallo-Romeinse villa. Deze abdij had al snel te lijden onder plunderingen en 
verwoestingen. In 887, tijdens de invallen door Noormannen, zochten de monniken hun toevlucht op 
de heuvel van het huidige Vézelay. Daar werd de nieuwe abdij gesticht.


