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Aanlooproute Sermizelles (station) – Vézelay. 
1. via Blannay (11 km)
2. via Givry (9,4 km)

1. Sermizelles – Blannay – Vézelay (11 km)
Van het station Sermizelles-Vézelay volg je de westelijke flank van de vallei van de Cure naar Vézelay. 
Een mooie, afwisselende route door heuvels, bossen en velden.

Routebeschrijving 
Dit is een vertaling van de beschrijving (maart 2019) door de Confraternité des Pèlerins de Saint-
Jacques en Bourgogne du Nord. (Website: http://yonne-compostelle.e-monsite.com).

Kort na het station volgt onze route de GR 13, zo’n 2 km, grofweg in noordwestelijke richting. Dan 
laat je deze GR rechts liggen om zo’n 500 meter verderop aan te sluiten op de GR 654 en die dan 
verder te volgen, naar Asquins. Daar verlaten we de GR opnieuw, om de Jacobskerk te bezoeken, 
waarna we bij de kapel Sainte-Croix - La Cordelle opnieuw op de GR komen.
De GR’s zijn rood-wit gemarkeerd. Waar we deze volgen is een jakobsschelp toegevoegd aan de 
markering. Waar we niet een GR volgen is de route blauw-geel gemarkeerd.

Station Sermizelles – splitsing “vertrek” GR 13 (2 km)
Vóór het station van Sermizelles-Vézelay, met de rug erna toe: ga linksaf, 200 m, naar de kruising 
met de D 951. Volg deze naar rechts, zo’n 500 m. (Op de eerste kruising komt de GR 13 van links). 
Let op het verkeer! Kort na de brug over de Cure: ga rechtsaf, naar Blannay, via de D 206. Loop 
Blannay binnen via de D 206 / Rue Montante en vervolg, stijgend, langs het kerkje (aan je 
rechterhand), tot een kruising aan het einde van het dorpje.

Neem daar de onverharde weg links: Chemin du Crot Bard. Vervolg tot bij een grote boerderij. Ga 
daar rechtsaf. Na 400 meter: ga rechtdoor verder, richting het bos, stijgend. Op de eerstvolgende 
splitsing: verlaat de GR 13, die hier naar rechts gaat.

Splitsing “vertrek” GR 13 – splitsing “aankomst” GR 654 (0,5 km)
Stijg verder via het weggetje naar links. (Volg de geel-blauwe markering). Na zo’n 500 meter is er 
weer een  splitsing. Hier komt de GR 654 van rechts, vanuit Auxerre.

Splitsing “aankomst” GR 654 – splitsing vlak vóór Asquins (5,5 km)
Ga rechtdoor verder. Vanaf hier volgen we de GR654, naar Asquins.  Na de boerderij Les Hérodats: 
verlaat de weg en ga rechtdoor verder via een weggetje dat afdaalt naar Vaudonjon le Bas.
Op de kruising met de Rue des Maraîchers: rechtdoor verder, naar de D 21. Volg die naar links en 
neem dan het eerste weggetje rechts, eerst stijgend en vervolgens dalend. Na 1,5 km: rechtdoor 
verder, via een asfaltweggetje naar de D 123. Volg die naar rechts, zo’n 150 m, tot een rood kruis, en 
ga daar linksaf een weggetje in. Na 400 m: schuin linksaf, de Chemin du Verger du Pain. (Je verlaat 
hier de GR 654). 

brug over de Cousin over. (Negeer dus de spoorwegovergang, links). Op de eerstvolgende splitsing, 
in Givry: ga weer rechts, de Rue des Vergers in. 

Givry – Asquins (6,2 km)
Op de eerstvolgende kruising (rechts een stenen kruis): ga rechtdoor verder, via de Route d’Asquins. 
Op de eerstvolgende kruising maakt deze een haakse bocht naar rechts. (Volg  het bordje: Route 
d’Asquins). Je loopt Givry uit. Blijf deze weg volgen. (De Cure aan je rechterhand). Route d’Asquins 
wordt Route de Givry. (Vlak vóór de brug over de Cure, aan je rechterhand, is de Camping d’Asquins). 
Blijf de weg volgen, die na de camping een bocht naar rechts maakt en de Cure oversteekt. 
Aankomst in Asquins en bij de D 951. 

Asquins – kapel La Cordelle – basiliek Vézelay (2,0 km)
Steek de D 951 rechtdoor over, houd links aan. Meteen daarna: een splitsing met in het midden een 
boom. Ga hier linksaf, de Grande Rue in, die geleidelijk stijgt.

Vóór je de Grande Rue inloopt kunt je een uitstapje maken naar de kerk Saint Jacques le Majeur. Ga 
dan op de splitsing met de boom: rechtsaf, de Rue de la Chèvrerie in. Na zo’n 10 meter, opnieuw een 
splitsing: rechts aanhouden, Rue du Four. (Bronzen schelp op het wegdek). Na zo’n 30 meter: schuin 
rechts, omhoog, de Rue de l’Église in, naar de kerk. 

Lees vanaf hier de routebeschrijving van de variant Sermizelles – Blannay – Vézelay, die na de 
kerk via de Grande Rue (Asquins) naar Vézelay gaat.
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Splitsing vlak vóór Asquins – kapel Sainte-Croix - La Cordelle (2 km)
Volg de Chemin du Verger du Pain tot het eind. Aankomst in Asquins. Ga rechtsaf: Rue de La Tuilerie. 
Op de eerstvolgende kruising: linksaf, Rue du Four. Vervolgens het 1e straatje links: Rue des Sœurs, 
die overgaat in de Rue de l’Église. Aankomst bij de kerk.

De Jacobskerk (Saint-Jacques le Majeur) van Asquins staat op de Werelderfgoedlijst van de Unesco, 
als historisch monument aan één van de pelgrimsroutes in Frankrijk naar Santiago de Compostela. In 
de kerk: een reliekbuste van Sint Jacob (eind 16e / begin 17e eeuw) en een glas-in-loodraam met Sint 
Jacob. Met een beetje geluk is de kerk open.

Vervolg de Rue de l’Église, afdalend, naar (opnieuw) de Rue du Four. Volg die naar links en houd 
even later weer links aan. Op een pleintje met een boom in het midden (Place de l’Orme): ga 
rechtsaf, de Grande Rue in, stijgend. Op een splitsing, ook met een boom in het midden (Place de 
la Croix d’Asquins): laat de Chemin de St Jacques rechts liggen en ga schuin links verder, Rue de 
Vézelay, waarlangs je Asquins uitloopt. Op de eerstvolgende splitsing: neem het weggetje rechts, 
naar de kapel Sainte-Croix -La Cordelle. (Daar komt de GR 654 weer op onze route).

*) De kapel Sainte-Croix is in 1148 gebouwd, ter herdenking van de prediking van de tweede kruistocht 
door Bernard van Clairveaux, één jaar eerder, op dezelfde plek. (Iets verderop staat het naar hem 
genoemde Croix de Bernard). In 1233 stichten de Franciscanen er hun eerste klooster in Frankrijk. (De 
naam ‘La Cordelle’ verwijst naar het koord dat zij om hun middel dragen). Na de Franse Revolutie wordt 
de kapel als schuur gebruikt. De Franciscanen keren er pas in 1949 weer terug.

Kapel Sainte-Croix - La Cordelle – basiliek Vézelay (0,5 km)
Ga daarna rechtdoor verder, flink stijgend, naar de smalle rondweg om Vézelay, vlakbij de Porte 
Ste Croix. Steek de rondweg over en ga rechtdoor verder, opnieuw flink stijgend, naar een smalle 
asfaltweg.Volg die naar rechts en ga vervolgens linksaf, naar de Basiliek Sainte-Marie-Madeleine

2. Sermizelles – Givry – Vézelay (9,4 km)

Deze variant gaat vooral door het dal van de Cure. De route is (dus) korter en vlakker maar gaat ook 
veel meer over asfalt. Evengoed loop je mooi op Vézelay aan, via stille weggetjes.

Routebeschrijving
Kort na het station volgt onze route heel even de GR 13, naar Givry. Na de brug over de Cousin laat 
je deze GR links liggen en loop je rechts om een heuvel, naar het dal van de Cure, dat je volgt tot de 
brug van Asquins. Je steekt daar over en loopt dan geleidelijk omhoog, naar Vézelay. De route is 
(dus) nauwelijks gemarkeerd, maar makkelijk te vinden. 

Station Sermizelles – Givry (1,2 km)
Vóór het station van Sermizelles-Vézelay, met de rug erna toe: ga linksaf, 200 m, naar de D 951. Steek 
deze rechtdoor over en blijf de D 71 volgen, tot een splitsing vlak vóór Givry. Ga daar rechtsaf, de 


