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St.Jacobs fietsroute deel 2, Tours (Loire) - Pyreneeën  
Wijzigingen en aanvullingen bij de 6 e geactualiseerde druk van 2013 .  
Opgesteld door routemaker / auteur Clemens Sweerman, bijgewerkt tot april 2015. 
 
 
Vervoer met fiets  aanvulling van blz. 17. 
Trein 2015  In de internationale IC-treinen tussen Amsterdam, Den Haag, Antwerpen en Brussel mogen fietsen 
meegenomen. worden. In de duurdere snelle Thalys zijn geen fietsen toegestaan. 
Frankrijk  Enkele TGV-treinen van Lille naar Tours (St.Pierre-des-Corps) en Bordeaux / Dax / Bayonne en terug 
nemen in de zomer fietsen mee. Reserveren is nodig voor een beperkt aantal fietsplaatsen in het koprijtuig. 
Hiermee kun je Parijs mijden. Station Lille-Europe ligt ca. 300m noordelijk van station Lille-Flandres. 
De firma Soetens transporteert vanuit St.Jean-Pied-de-Port fietsen terug naar huis (ca. 120 euro); en dan is het 
zonder fiets eenvoudiger zelf de trein van St.Jean naar Bayonne te nemen en in Bordeaux over te stappen op de 
TGV van rond 13 uur, rechtstreeks naar Lille. Degenen die in St.Jean-Pied-de-Port hun tocht eindigen, kunnen 
op de heenweg door Dax op het station alvast de terugreis boeken, maar ook op station St.Jean-Pied-de-Port. 
 
Fietsbussen  rijden in 2015 vanaf Amsterdam, Utrecht en Breda naar en van Tours, Blois, Bléré (aan de Cher, 
20 km van Tours), in juli en de eerste helft van augustus op vrijdag heen en op zaterdagavond terug. 
Zuidelijker maakt een bus in juli en augustus vijf ritten vanuit en naar Poitiers, St.Jean-Pied-de-Port en het 
Spaanse Pamplona (St.Jacobs fietsroute deel 3), tweewekelijks, op vrijdag heen en op zaterdag terug. 
 
Gebruik van GPS-tracks . 
De fietsroutes zijn ter plaatse onderzocht en zorgvuldig samengesteld, dus niet eenmalig of virtueel achter een 
schern. 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 wemelt het van de aangeboden tracks, vaak verouderd, met omwegen, of ook met ernstige fouten 
zoals snelwegen en autotunnels. Door de auteurs gemaakte en / of gecorrigeerde GPS-tracks bevinden zich tot 
nu toe alleen op de website van europafietsers. 
 
Algemeen  in Frankrijk zijn inmiddels veel dorpscafé's overdag dicht of zelfs definitief gesloten. 
Fietsen in Frankrijk: een nieuwe verkeerswet schrijft voor bij verminderd zicht (regen, mist) een reflecterend en/of 
geel veiligheidshesje te dragen. Dat kan klein en lichtgewicht zijn (kijk even bij discountzaken). 
 
 
St.Jacobs fietsroute ten opzichte van afwijkende ni euwe bordjes in Frankrijk  
 
In de Franse Regio Centre zijn van Tours tot Châtel lerault in 2014 fietsbordjes geplaatst van een nieu we 
Franse route Saint-Jacques à Vélo. De Gironde zal vol gen. Op een aantal trajecten lopen deze vrijwel 
gelijk aan de St.Jacobs fietsroute met soms kleine v erschillen. Echter op andere trajecten worden flink e 
omwegen gemaakt langs pelgrimsplaatsen die tot ver buiten de fietsroute liggen. 
De Gironde maakt het erg bont met omwegen van vele tientallen kilometers toeristische routes die weini g 
of niets met oorspronkelijke pelgrimsroutes naar San tiago te maken hebben en die naam niet verdienen.  
Onderweg kan dit verwarring scheppen welke route me n volgt.  
Enkele stickers van de St.Jacobs fietsroute zijn onde r nieuwe bordjes verdwenen.  
Van hieronder vermelde plaatsen is bekend dat Franse  trajecten van de St.Jacobs fietsroute afwijken.  
St.Jacobsfietsers kunnen gemakshalve in de routetekst met een kleurtje bij de kilometerstand aangeven waar zij 
extra op moeten letten. GPS kan hier een hulpmiddel zijn. 
 
Afwijkingen van Franse bordjes met St.Jacobsfietsrou te deel 2  
Kaart 1 km 0,2 Tours : vanaf de kathedraal leiden Franse bordjes fietsers naar de trambaan op de 
  Avenue de Grammont en bij de brug omlaag over het Chereiland naar routekm 3,6. 
Kaart 3 km 34 (terug km 82) de Franse bordjes leiden over Ste.Catherine-de-Fierbois . 
 km 43 kort na Ste. Maure-de-Touraine  leiden bordjes St.Jacques bij de rotonde D108 rechtdoor  
  op D158 naar Maillé en verder op D91 naar Nouâtre en de brug bij routekm 50: iets langer.  
  Vanwege zwaar bouwverkeer op D108 voor aanleg van de LGV is dit aan te bevelen. 
Kaart 5 km 74,5 Antran: bordjes Saint Jacques leiden niet door dit oude dorpje maar blijven D1 volgen. 
 km 78,5 begin Châtellerault: bordjes gaan niet over het fietspad langs de spoorbrug maar blijven  
  Rue d'Antran volgen naar Pont George V. 
 
Route wijzigingen en aanvullingen 
Tussen Tours en Bordeaux wordt een nieuwe Hogesnelheids spoorlijn (LGV) aangelegd, waarvan de 
nieuwe bruggen niet in de fietsroute staan vermeld. 
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Hoofdroute 
Kaart 2 km 26 routeverlegging : 300m vóór Bourg-Cocu 1, km 27,5 einde op vw 0 Maisons Neuves, 
 km 28,5 kruis vw (= D21) ri Ste.Catherine-de-Fierbois. Hier zijn nieuwe fietsbordjes geplaatst. 
 Terug: km 87,5 kruis vw (=D21) ri St.Branchs, km 88,5 Maisons Neuves 1 landweg, 
 km 90 einde 0 (=C4 ri Sorigny) 
Kaart 3 km 35 In het buurtschap La Pagerie is een werkende smederij te bezoeken. 
 km 41 - 42 Ste.Maure: het kp met stopl is nu een rotonde. De minirot ligt vóór de brug over D760. 
 km 43 - 48 (terug km 67-73) D108 wordt druk gebruikt door bouwverkeer voor aanleg van de LGV.  
Let op : Deze Franse regio heeft bordjes St.Jacques geplaatst. De St.Jacobs route volgt in 2015 dezelfde  
 rustige wegen over Maillé, met de volgende beschrijving: 
 km 43 rotonde 5, na 150m in bocht 5, na 125m 0 ri Maillé, 
 km 45,5 Bommier 2, km 47 op kp 0 viaduct onder A10, na 200m 1 ri Maillé, 
 km 48 langs station, Maillé IJ, kp op vw 0 D91 met bocht volgen ri Nouâtre, km 49,5 kruis D109, 
 km 50,5 Nouâtre IL 1 D108 ri Marcilly (= huidige route km 49,5), km 51 brug (Vienne). 
 In Maillé is een nieuw gedenkcentrum geopend over de Tweede Wereldoorlog en deportaties daar. 
 
Kaart 10 km 45 Château-Garnier: café/bar van hotel le Castel is ook overdag open. 
Kaart 14 km 117,5 Viville, langs de kapel is nu éénrichting verkeer: negeren (brede weg) óf omrijden volgens: 
 bij éénr. verkeer 0 Rue de la Canelle, kp 1 Rue de la Menthe, 1e weg 0 is weer de route. 
Kaart 23 km 0 Cadillac: vanaf Place de la République eerst Rue Porte de la Mer door poort, enz. 
 km 13 Landiras: 500 m na de kerk 0 D125. 
Kaart 24 km 41 Retis; voor bezichtiging van de kapel met St.Jacobsbeeld, mme. Chez Georgette op nr.8. 
Kaart 30 km 153,5 Yzosse - Dax  de route is onderbroken bij km 154/155 door de aanleg nieuwe wegen: 
 In Yzosse D322 blijven volgen en na 300m op rotonde 0 D32 tot de route bij km 155,5. 
(terug) km 22 na 100m stopl. op rotonde 1 D32 en na 1,5 km 1 D322, Yzosse. 
 
Alternatief kustroute traject 6 
Kaart 39 km 28 (terug km 162,5) Nabij Comblé  wordt de route tijdelijk onderbroken bij de aanleg LGV. 
Kaart 40 km 41 (terug km 149) St.Sauvant: de bar-restaurant is (tijdelijk?) gesloten. 
Kaart 42 terug km 95,5 aanvulling: op spl 9 rechts (rechtdoor eindigt bij steengroeve). 
Kaart 44 St.Jean-d'Angély  het centrum is aantrekkelijker geworden om doorheen te fietsen. 
 km 117,5 op vw 1 en direct 0 Rue des Douves, na 130m 1 Bvd. Jacques Caillaud, 
 eind stadhuisplein 0 en na 75m minirotonde 1 Rue des Jacobins, Rue des Bancs, 
 km 118 op spl 9, na 100m 1 Rue Levescot, na 100m 0 Rue de Verdun, 
 na 100m kruis vw, Rue Faubourg Taillebourg = beschreven route. 
Kaart 45 In Varzay geldt de hele zomer van 2014 een omleiding wegens uitgebreide wegopbrekingen. 
 km 152,5 op dit kp staan de eerste aankondigingsborden: hier nog de Jacobsgids volgen,, 
 km 154,5 bordje speciaal voor fietsers 1 omlaag Rue du Petit Serre, over spoor rechts aanhouden, 
 km 156 0 ri 'Pension Elevage', na 200m 1 bij brug over spoor ri Thézac = de route bij km 156,5. 
Kaart 48 Royan - Pointe de Grave: de nieuwe Franse kustroute Vélodyssée loopt grotendeels gelijk met 
 de St.Jacobsroute tot kaart 56 bij Facture. Vélodyssée is bewegwijzerd.  
 De bordjes Chemin St.Jacques Lateral met het schelpsymbool zijn bedoeld voor wandelaars. 
Kaart 52 km 64,5 Het smalle betonpad na Carcans-Plage zit vol met hobbels en gaten, smalle banden  
 kunnen op dit kp 1 de omweg landinwaards van Vélodyssée volgen naar Lacanau-Océan. 
Kaart 53 km 77 het fp rond Lacanau-Océan loopt nu verder met een helling, tot km 80 kp fp 1 ri le Porge. 
 Terug km 91 bij begin Lacanau op kp fp 0 ri Carcans, klimmetje 8%. 
Kaart 54 km 113,5 fp D802e1 loopt nu langs weg D106 door tot km 114 op kp fp 0 ri Andernos, tunneltje. 
 Terug km 57 nu op fp rechtdoor tunneltje, meteen op kp 1 fp D802e1 ri Grand Crohot volgen. 
 
Aanvullingen en wijzigingen kampeerterreinen  
Kaart 5 km 77 (terug km 44) kasteelcamping Relais du Miel is opgeheven. 
Kaart 11 km 63,5 / 67 Surin (2 km) kampeerterrein en gîte Chez Coindeau zijn opgeheven. 
Kaart 16 km 28 (+ 3km) Lémerie, het tel. nr. van P. Franken is 0031-651282949 (dus met landennummer) 
Kaart 20 km 91 Van Camp-Gîte les Loges is het kampeerdeel gesloten, toekomst onzeker. 
 km 113 de camping aan de Barbanne heet nu Yelloh! in Montagne D122 volgen tot in het dal. 
Kaart 22 km 154 Cadillac - Loupiac 3 km, Domaine Chichoye heeft ook een gîte en ligt op een steile heuvel. 
Kaart 49 km 20 (terug km 148) camping le Gurp is bij drukte fietsonvriendelijk en vies. 
 
Wijzigingen en aanvullingen hotels, B&B, herbergen 
Pelgrimsherbergen : het aantal in Frankrijk breidt vanuit het zuiden langzaam uit naar het noorden.  
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Voor deze eenvoudige overnachtingen met zelfvoorziening worden verschillende benamingen gebruikt, als Halte 
Jacquaire, Accueil pèlerins of gîte pèlerins, of soms de oude term refuge, hetgeen bij enkelen verwarring schept. 
Voor deze adressen is een Credencial (pelgrimspas) vereist en wandelaars genieten zo nodig voorrang. 
Daarnaast bestaan er gemeentelijke gîtes die (ook) aan groepen verhuurd worden en particuliere gîtes (o.a. bij 
maneges), waar fietsers terecht kunnen als er plaats is.  
Een aantal B&B adressen aan de route, soms met kampeermogelijkheid op het erf, is betrokken bij de 
pelgrimages of de gastgevers zijn zelf in Santiago geweest. De term pelgrimsadres zegt iets over de sfeer, maar 
niets over de beschikbaarheid of gehanteerde prijzen.  
 
Kaart 1 Tours: de jeugdherberg is opgeheven. 
  Pelgrims met credencial kunnen overnachten in het klooster van de zusters van St.Martin.  
  Melden achterin de basiliek van St.Martin bij de informatietafel (in de zomer tot 19 uur). Daar is ook  
 toegang tot het klooster. Kloostermaaltijd mogelijk, tel. 0247-056387 (niet tussen 18-19 uur: Vespers). 
Kaart 3 km 39 (terug km 75) Ste.Maure heeft een Halte Jacquaire voor pelgrims van 15/4-15/10: sleutel  
 bij toeristenbureau van 16.30 tot 18 uur, 4 bedden, 1,5 km van het bureau, tel. 0247-656620. 
 km 50 (terug km 66) Nouâtre, B&B la Ferme du Temple aan kp vóór de brug, tel. 0247-653238. 
Kaart 4 km 57 (terug km 60) Pussigny-Sauvage: B&B Robert & Bernadette Kirk (Engels), aan de route, 
 net over A10, Rue de la Maréchalerie = D107, tel. 0247-650752. In Pussigny is geen gîte. 
 km 65 (terug km 51) toeristenbureau Dangé-St.Romain heeft enkele pelgrims slaapadressen. 
Kaart 5 km 75 (terug km 41) Antran heeft geen pelgrimsgîte meer. 
Kaart 6 km 90 (terug km 25) Naintré 2 km west, B&B Les Volets Bleus, Annie et Jean-Jacques Joly,  
 Rue Romain Rolland 60 = D23, tel. 0549-900476 of: 06-21993854. 
 B&B La Plaine, Nicole et Bernard Petit, Avenue de Paris 3 = D910, tel. 0549-900324 of 06-48312296. 
Kaart 7 km 114 Poitiers, hotel le Plat d'Etain is prijzig. 
Kaart 10 km 44 Château-Garnier: met de nieuwe eigenaren Vincent en Delphine François, blijft hotel le Castel 
 een prima pelgrimsadres, billijke prijzen en goede maaltijden in het restaurant, tel. 0549-872246. 
Kaart 11 km 58 Charroux, hotel la Charrette is gesloten, B&B Simonnet sluit in 2015. 
Kaart 12 km 71 Frétet, vermeld B&B adres is le Bouchage, Frétet nr.12, Paul & Marie Weyman (Engels). 
 km 79 Nanteuil, B&B la Belle Époque, Rue de la Gare 2, kp aan de route, tel. 0545-313461, 
 Nanteuil B&B le Tilleul, Celine en Paul Lavergne, Rue Farèze 7, tel. 0621-545223 of 0601-720500. 
Kaart 14  km 107 Jauldes, B&B la Galdine, fam. Boulai, 200m oost D11 ri. Agris, tel. 0545-940546. 
 km 111 Cherves, B&B Les Granges d'Elie, aan de route, Joëlle Remaud, tel. 0545-942615. 
Kaart 15 km 127 Angoulême, pelgrimsgîte in Maison Diocésaine, Rue de Bordeaux 226 =D910,  
 600 m westelijk van de Kathedraal, tel. 0545-913444. 
 km 8 Dirac, B&B le Thie, aan D104, fam. Jean-Pierre Tranchet, ook diner, tel. 06-20513668.  
Kaart 17 km 52 Moulin-Neuf 2 km oost aan D2, B&B le Clos de la Dronne, Maryse en Maurice Metayer, 
 tel. 0553-902423 of: 06-88899623. 
Kaart 18 km 61 le Moulin de Chenaud, Barbara Wright, D77 na ca. 2 km bij de rivier, tel. 0553-904248. 
Kaart 20 km 91 Camp-Gîte les Loges: Claude Berthier is overleden, B&B wordt voortgezet, 06-nr.vervallen. 
Kaart 21 km 127 Branne, B&B Brigitte Blanc heeft nieuw tel nr. 06-07703635. 
Kaart 25 km 56 (terug km 100) Moustey, B&B la Petite Ferme, Route de Belhade D120, tel. 0558-095712. 
Kaart 26 km 82 (terug km 75) Labouheyre, B&B le Pacha, Rue Pierre et Marie Curie 544, tel. 0558-071603. 
 De bekende Pelgrims gîte Jacques en Jacqueline is opgeheven. Aanvulling: 
 hotel l'Aubergade, Rue Brémontier 71, aan de route net voor spoor, tel. 0558-070078. 
Kaart 27 km 94 (terug km 62) Escource, bar / chambres in het centrum is opgeheven. 
Kaart 31 km 11 (terug km 7) Nabij Gaas (3,5 km) B&B La Vieille Grange, Hen Oostendorp en José Ruijter, 
 Chemin de Truquez 8: D13, na Gaas rechtsaf langs meertje, tel. 0558-589686 of: 06-27334195. 
Kaart 33 km 47 Sauveterre-de-Bearn, hotel Maison de Navarre, Chemin St.Marc bij D933, Cécile Gorlier, 
 pelgrimsprijs inclusief diner, tel. 0559-385528 of 06-63026521. 
 km 68 Navarrenx, hotel du Commerce is boven de normprijs van de gids. 
Kaart 34 km 69 Navarrenx Jasses, Gîte d'Étape Charbel, Rue du Moulin, afslag op D2 bij riviertje. 
 km 71 Dognen, B&B Maison Espalungue (15e eeuw), Michel Prat, tel. 0559-660096 / 06-23035765. 
 km 76 Saucède, B&B Aux Volets Verts, Gill Dawe, Place de l'Église D27, tel. 0559-343271. 
 km 80 Poey-d'Oloron, B&B Domaine Pédelaborde, noordkant dorp, tel. 0559-395993. 
 km 88 Oloron, B&B l'Églantine, Rue Palassou 41, aan de route, tel. 0559-397027 of: 0781-361468.  
 
Alternatief kustroute traject 6 
Kaart 39 km 21 (terug km 165) bij B&B La Salle, 5 km zuid, zeer gevaarlijke oversteek van D27 met N10.  
Kaart 40 km 53 (terug km 137) Lezay, B&B Chez Clemley, (Iers), aan D45 1 km west, tel. 0549-272001. 
Kaart 42 km 99 (terug km 90) Aulnay heeft een halte Jacquaire voor pelgrims, Rue de Beaulieu 3, 6 bedden, 
 melden met credencial bij Edith Bourreau, Place Aristide Briand 14 (= plein), tel. 0546-331010. 
 Aulnay: B&B +table d'H, Aunedonnacum, Sylvie Nezereau, Rue de Beaulieu 1, tel. 0546-268107. 
Kaart 43 km 115 (terug km 74) aanvulling B&B in Courcelles 2 km, le Cadran Solaire, 18e eeuws  
 landhuis, Gilles le Gall, Rue de la Berdasserie, tel. 0546-265377 of 06-13611709. 
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Kaart 44 km 117 St.Jean-d'Angély, B&B mme. Cornu is gesloten en B&B Robin wil geen pelgrims meer. 
 Aanvuling: B&B l'Étoile du Port, Quai de Bernouet 14, nabij de camping, tel. 0546-330947. 
 Voor de pelgrimsgîte in de Abbaye melden vóór 18 uur, zondag gesloten, tel. 0546-326060. 
 Het telefoonnr. van Les Amis de St.Jacques vermeld aan de poort is bedoeld voor wandelaars. 
Kaart 45 km 142 (terug km 47) Narcejac 1 km oost, B&B Bois des Faux, fam. Boulet,  
 Rue du Champverdier 23, tel. 0546-922577. 
Kaart 48 km 8 (terug 161) Soulac-sur-Mer, hotel Dame de Coeur, Rue de la Plage 103, tel. 0556-098080. 
Kaart 57 km 158 (terug km 11) Belin-Béliet, Halte Latine is afgekeurd als B&B en (voorlopig) gesloten. 
 Pelgrimsgîte alleen op vriendschappelijke basis. Hotel Cabane is vaak dicht, toekomst onzeker. 
 
Navarra route traject 7 
Kaart 60 km 67 St.Jean-Pied-de-Port, pelgrimsherberg l'Esprit du Chemin heet nu Beilari, nieuwe eigenaren  
 Joxelu en Jakline, telefoon nr. blijft gelijk. 
 
 


