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1. Vézelay > Crozant via Nevers (zuidelijke route) 

1.1 Vézelay > Nevers: 105 km 

Km 0.0 Vézelay, vanaf de basiliek [1]: daal af door het hoofdstraatje (rue 
Saint-Pierre, dan rue Saint-Etienne), naar de Porte du Barle.  
>> Let op: volg steeds de juiste geel-blauwe markering! 

0.6 Einde straatje op asfaltweg (= D951): linksaf. 
0.7 Kruising: rechtdoor via de D957, richting Saint-Père.  

(Negeer dus eerst een weg rechts, richting L’Étang 
        >> Let op: de variant via Bourges volgt deze weg.  
Negeer meteen daarna een weg links, richting Asquins). 

0.8 In bocht naar links: verlaat de D957 en ga rechtdoor, via een onverharde 
weg. (Markeringen diverse wandelroutes).  

1.0 Splitsing: linksaf. 
1.7 Kruising, rechtdoor. 
2.4 Aankomst in Saint-Père, afdalend. Het laatste stuk is geasfalteerd 

(Chemin Saint-Christophe).  
Einde weg: hou links aan (Rue du Moulin des Marguerites).  

2.5 Vertakking: tweede weg rechtsaf (Rue des Pierres).  
2.6 Einde weg (put): linksaf (= D958). Passeer de kerk en vervolg. 
3.0 Aankomst op de D957: rechtsaf, richting Avallon. (Let op: drukke weg). 

Steek de Cure over. 
3.1 Na de brug: rechtsaf, via de D36, richting Usy en Quarré-les-Tombes. 
3.6 Ingang camping: verlaat de D36 en ga rechtsaf, via een onverharde weg 

langs de camping. 
5.3 Steek een beekje over. 
5.4 Kruising met asfaltweg (= D53): rechtdoor, via een onverharde weg door 

de velden, stijgend. 
6.8 Einde weg op asfaltweg (= D353): rechtsaf. Aankomst in Précy-le-Moult. 

Blijf de D353 volgen tot Pierre-Perthuis. 
7.8 Brug hoog boven de Cure (rechts: zicht op Vézelay): vervolg. 
8.1 Pierre-Perthuis (rechts: kerkje): volg de D353 door het dorpje. Vlak na 

de resten van een kasteelpoort (links en rechts van de weg) en ca. 50m 
vóór een voorrangsweg (= D958): linksaf, via een smalle asfaltweg (Rue 
des Deux-Ponts), sterk dalend, richting ‘Les Ponts’. 

8.3 Splitsing: links aanhouden, verder afdalend. 
8.4 Vlak vóór een bocht naar links: verlaat de asfaltweg en ga rechtdoor, via 

een onverharde weg. Na 50m: steek een stenen bruggetje en vervolg, 
stijgend, steeds rechtdoor (oude Romeinse weg). 

8.8 Splitsing, hou links aan, stijgend door het bos. Verderop zijn, aan de 
rechterkant, kleine paadjes gevormd om modderige stukken te omzeilen. 
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9.8 Einde bos: ga rechtdoor, via een brede, verharde weg. 
10.3 Einde weg op asfaltweggetje (Chemin du barrage de Malassis): 

rechtdoor, richting het kasteel van Domecy-sur-Cure.  
10.8 Einde weg op asfaltweg (= D453, Place du Château): linksaf, tussen 

gebouwen door. [2] 
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10.8 Tussen gebouwen door. [2] 
11.1 Einde weg op asfaltweg (= D127, Place de Domecy).  

Domecy-sur-Cure. Rechtdoor, via de C6 (Route de Culêtre), richting 
Culêtre en Villars. Volg de C6 tot een hoogspanningsleiding (na 300 m: 
begraafplaats met waterkraan). 

11.8 Bij hoogspanningsleiding, in een bocht: verlaat de C6 en ga schuin 
rechtsaf, via een verharde weg, stijgend. Volg deze weg steeds 
rechtdoor tot het kasteel van Bazoches (oude Romeinse weg). 

13.3 Passeer een slagboom en vervolg, rechtdoor. 

>>> (grens van de departementen Yonne en Nièvre). 

14.4 Aankomst bij het kasteel van Bazoches (achterkant, stenen omheining): 
vervolg, rechtdoor, afdalend.  

14.5 Passeer de ingang van het kasteel (rechts): vervolg via een asfaltweg, 
afdalend, richting het dorp.  

15.0 Kruising: rechtdoor, eerst nog afdalend, dan stijgend.  
15.4 Bazoches, kerk: linksaf en meteen rechtsaf, afdalend, tegen het 

eenrichtingsverkeer in. 
15.5 Kruising met een asfaltweg (= D958): rechtdoor, via een onverhard pad, 

sterk afdalend naar een beekje, dan stijgend.  
15.7 Einde pad op asfaltweg: hou links aan, verder stijgend.  
15.8 In een bocht naar rechts: verlaat de asfaltweg en ga rechtdoor, via een 

onverhard weggetje, stijgend.  
16.3 Uitzichten (rechts) richting het kerkje van Saint-Aubin-les-Chaumes (XVIe 

eeuw) en Vézelay.  
16.8 Chapelle Saint-Roch (oude pelgrimsplek): vervolg, rechtdoor. 
17.4 Einde bos: vervolg, tussen veld (links) en bosrand (rechts).  
17.5 Kruising: linksaf, tussen veld (links) en bosrand (rechts). 
17.7 Grenssteen 'Parc naturel Morvan: Bois de Galloire' (rechts): rechtdoor. 
18.0 Vertakking van paden: hou rechts aan, stijgend.  
18.6 Splitsing: hou rechts aan, via een verharde weg, afdalend, richting 

Neuffontaines. (Verderop, links: uitzicht op de kapel van Mont Sabot).  
19.4 Wegdek gaat over van verhard naar asfalt. 
19.5 Einde weg op de D128: hou rechts aan, eerst nog afdalend naar de brug 

over de Armance, dan stijgend.  
19.7 Neuffontaines, kerk: linksaf, via de C4, richting Chitry, stijgend.  
20.1 Rood kruis (tussen vier lindebomen): vervolg de C4, stijgend. 
20.8 Kruising met de D42: rechtdoor, via de C4, richting Chitry.  

(Rechts, op de heuvel: kapel van Mont Sabot (XIIe eeuw)). 
21.2 Splitsing: verlaat de C4 en hou links aan. [3] 
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21.2 Verlaat de C4 [3] Na 200m: kruising met onverharde weg: rechtdoor. 
21.9 Kruising (links: wegkruis): rechtdoor, eerst afdalend naar een 

wasplaats, dan stijgend. Blijf deze weg volgen.  
22.5 Vignes-le-Haut. Einde weg: rechtsaf (= C4, Rue de Compostelle), 

afdalend 
23.0 Einde weg: scherp linksaf, via de D217. 
23.2 Vignes-le-Bas, ingang gehucht: verlaat de D217 en ga rechtsaf, via een 

onverhard weggetje.  
Na 50m, einde weggetje: rechtsaf. Vervolg, tussen weilanden, eerst licht 
dalend, dan lang en sterk stijgend (boven aangekomen: panorama). 
Vervolg tussen velden. 

25.0 Aankomst in Le Chemin (Gemeente Anthien), op asfaltweg (put): 
rechtdoor.  

25.1 Linksaf, omhoog.  
25.2 Aankomst op het «plein» van het gehucht (wegkruis, put); bij het 

wegkruis: neem het onverharde weggetje naar links, naar beneden (Rue 
de la Messe). (Voor pelgrimsherberg H l’Esprit du Chemin: linksaf).  

26.1 Aankomst op asfaltweg (= D6): linksaf, naar de kerk.  
26.3 Anthien (kerk); vóór de kerk schuin rechts; na 100m, op een splitsing: 

hou rechts aan (= D284), verlaat Anthien en vervolg.  
28.2 Splitsing (rechts Chasseigne): rechtdoor. 
28.3 Splitsing: verlaat de D284 en volg de C3 naar rechts, richting Sancy-le-

Bas en Charpuis.  
28.8 Sancy-le-Bas (kruis): rechtdoor (even buiten het dorp: een wasplaats).  
29.3 Op splitsing: volg de C3, die een bijna rechte hoek naar rechts maakt.  
30.0 Charpuis (wegkruis): vervolg de C3, rechtdoor.  
30.8 Splitsing: schuin linksaf.  
31.4 Brug over de Auxois; na 50m: linksaf via een onverharde weg.  
31.9 Kruising van paden: rechtdoor, eerst nog via de onverharde weg, 

daarna - vanaf Buissons - via een asfaltweg. 
32.4 Einde weg op asfaltweg (rechts Cropigny): linksaf.  
34.2 Splitsing (reservoir en bordje ‘Corbigny’): vervolg, rechtdoor.  
34.4 Steenbakkerij (rechts). [4] 
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