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Langs oude wegen  en pelgrimssteden naar Compostela  
deel 1  Maastricht / Aachen – Vézelay - Nevers (Loi re)  
Wijzigingen en aanvullingen bij de 5e druk uitgave 2015, bijgewerkt tot maart 2016. 
Opgesteld door de routemaker / auteur Clemens Sweerman. 
 
Een opvallend verschil in de nieuwe druk 2015 van de routegids Langs oude wegen vormen de nieuw 
ontwikkelde kaartjes, die een ander beeld geven dan de Michelinkaarten in voorgaande uitgaven.  
De route zelf is nauwelijks gewijzigd, wel een aantal overnachtingsadressen. 
 
2016 een ingelast Heilig Jaar en aantallen pelgrims  
Vanwege de lange kalenderperiode tot het eerstvolgende Heilig Jaar, is op wens van de Paus het jaar 
Miséricorde (barmhartigheid) ingelast als extra Heilig Jaar, hetgeen slechts 3x eerder is voorgekomen. 
In de kathedraal van Compostela is de Puerta Santa geopend en er worden dit jaar 250.000 pelgrims 
verwacht. Een voortdurende groei sinds in het Heilig Jaar 1993 de 100.000 werd bereikt en in 2010 
bijna 180.000. Ruim de helft komt uit Spanje en 40% van het totaal vertrekt pas na Léon vanuit 
Astorga, Ponferrada en Sarría op het 'verplichte' (Compostelaat) traject. 
Het aandeel fietsers is verhoudinggewijs geslonken van 15% naar rond 10% nu, het merendeel 
Spanjaarden en Italianen op Mountainbikes. Noorderlingen volgen met hun reisfietsen en gidsen 
verkeersluwe asfaltwegen.  
Van de bij aankomst geregistreerde Nederlanders ging tot voor enkele jaren de helft per fiets, meestal 
op de gehele tocht. Het aandeel Nederlandse fietsers is verhoudinggewijs inmiddels teruggelopen tot 
ca. éénderde. Oorzaken zijn niet eenduidig aan te geven, minder registratie van fietsers en uitvallers?  
 
Ardennen  in de hoge Ardennen bevinden zich behalve in Lierneux en Bastogne nauwelijks winkels en 
geldautomaten aan de route: daarvoor moet uitgeweken worden naar grotere plaatsen naast de route. 
 
Fietsvervoer  Fietsbussen rijden in 2016 van en naar Souillac, St.Jean-Pied-de-Port en het Spaanse 
Pamplona in juli en augustus, vrijdag heen en zaterdagavond terug. 
De TGV vanuit Perigueux en Dax rechtstreeks naar Lille neemt voorjaar 2016 geen fietsen meer mee, dus 
in Parijs overstappen. Niet duidelijk of dit blijvend is. 
 
Fietsen in Frankrijk Bij slecht zicht (donker, regen, mist) moeten voetgangers en fietsers op 
verkeerswegen buiten de bebouwde kom een reflecterend en/of geel veiligheidshesje dragen. Dat kan 
klein en lichtgewicht zijn. 
In Frankrijk zijn steeds meer dorpscafé's nu overdag dicht, of net als dorpswinkels definitief gesloten. 
 
Gebruik van GPS-tracks . 
De fietsroutes zijn ter plaatse onderzocht en zorgvuldig samengesteld, dus niet eenmalig of virtueel 
vanaf een scherm. Dit betekent dat de fietsgidsen, samen met deze updates, bepalend zijn voor de 
actuele routes. GPS-tracks zijn daarvan afgeleid en blijven een hulpmiddel dat vooral van nut kan zijn 
in een stad, bij verdwalen of bij ommetjes. 
Op internet aangeboden tracks zijn vaak verouderd, met omwegen, of soms met ernstige fouten als 
snelwegen en autotunnels. Gecorrigeerde GPS-tracks van deze fietsroute bevinden zich tot nog toe 
alleen op de website van europafietsers.nl  
 
Aanvullingen en wijzigingen op de route 
Kaart 29 km 64 (terug km 77) In Ligny-le-Châtel melding winkel (tijdelijk?) gesloten. 
Kaart 35 km 40 (terug km 56) Guipy heeft geen winkel meer. 
 
Wijzigingen en aanvullingen hotels, B&B, gîtes d'ét ape en kampeerplaatsen  
Kaart 14 km 62 (terug 17) Villers-devant-Orval, Relais de l'Abbaye is geen B&B maar vakantiewoning. 
 km 77 (terug km 0) Montmédy, hotel le Mady is gesloten. Aanvulling: Fresnois (3 km), 
 B&B Grandchamps de Jade, Rue de la Fontaine 6, tel.0329-800159 /  06-32791601. 
Kaart 4-5 Clermont, pelgrimsgîte in oude pastorie, sleutel bij fam. Brandt, bordje op stadspoort bij de  
 trap, bij afwezigheid is geen vervanger beschikbaar. 
Kaart 8 km 67 (terug 71) Targnon, B&B A. Willemars, Targnon 21, tel. 06-27534605 of 06-37124194. 
Kaart 14 km 73 (terug km 6) Avioth, bij het Centre de Partage mag ook een tentje opgezet woden. 
Kaart 24 km 62 (terug km 34) De camping in Arcis biedt pelgrimstarief door de Nederlandse eigenaar.  
Kaart 32 km 42 (terug km 73) Castet-Arrouy, B&B Albert Sala, Place de l'église Ste.Blandine,  
 tel. 06-22184276. 
 B&B Croisé nos Chemins, centrum, Florence et Philippe Testut, 0562-683780 / 06-89270574. 
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Kaart 37 km 83 (terug km 13) St.Martin-d'Heuille, B&B Marie et Gérald, in historische watermolen /  
 metaalgieterij, Route de Nevers 82, aan de route, tel. 0950-573650 of 06-64381212. 
 
 


