
Vézelay - Le Chemin - Lac des Settons (69 km) 

door: pelgrimsherberg L'Esprit du Chemin  
versie: 5 maart 2019  

De routebeschrijving van Vézelay via Le Chemin naar Lac des Settons bestaat uit drie delen: 
- deel 1.: Vézelay - Le Chemin, 25 km 
- deel 2.: Le Chemin - Brassy, 23 km 
- deel 3.: Brassy - Lac des Settons, 21 km 
De route Vézelay - Le Chemin - Lac des Settons is circa 95% gemarkeerd. 
 
De beschrijving van de delen 1. en 2. vind je hier. Daar vind je ook een lijst met de voorzieningen 
voor de hele route en een track. 
 

Deel 3.: Brassy - Lac des Settons (21 km)

(bron: “Tour et traversée du Morvan”, uitgeverij FFRP) 

Markering: GRP (= Grande Randonnée de Pays) Tour du Morvan = geel-rood. De markering is
uitstekend onderhouden en zeer frequent. Bovendien: markering van de Chemin de pèlerins, tot de 
doorsteek naar de militaire begraafplaats van Maquis Bernard. De doorsteek zelf is aangegeven 
met bordjes (“Maquis Bernard”, “cimetière”, “cemetery”).

Routebeschrijving 

(120) Bij het uitlopen van Brassy, aan het einde van de bocht: volg de D235 naar links, naar La
Croix-Vielle. Ga rechtdoor verder. Vóór Brassiot: ga omhoog via de afkorting die verder op weer
uitkomt op de D235. Loop door Le Mont. Na het laatste huis: volg het weggetje naar links.
Verderop, na een bocht naar rechts en na ongeveer 100m, gaat de wandelroute in zuid-oostelijke
richting verder. Steek een weg over en daal verder af door het bos, tot een meertje. Steek de dijk
over en loop omhoog, naar Fonteny en de hoofdweg. Volg deze ongeveer 100m naar links, 

(121) Neem het eerste onverharde weggetje rechts, dat afdaalt in zuid-oostelijke richting, en dan
uitkomt op een ander weggetje. Volg dat naar links, tot een weg, bij de eerste huizen van Savault
(490m). 

(122) Volg deze weg tot een hoofdweg. Na ongeveer 200m: ga linksaf, een onverhard weggetje in.
Je passeert twee meertjes. Na het tweede: draai naar rechts en steek via een bruggetje het beekje
de Argoulais over. Verder, door kreupelhout. 

(123) Op de kruising van twee weggetjes, in het bos: neem het rechter weggetje. Steek verderop
de D977bis over en volg een afkorting die verder op weer uitkomt op die weg. Volg die dan naar
links, naar Le Boulard.  

(124) Ga rechtsaf via een weggetje dat verder op weer uitkomt op de D977bis. (Let op de
markering!). Volg deze naar rechts, tot de eerstvolgende kruising, direct na het riviertje La Chalaux.
 
Let op: als je in Ouroux-en-Morvan inkopen wilt doen of wilt overnachten, blijf dan de GRP volgen.
Dit is een “omweg” van ongeveer 4 km.
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Zo niet, dan kun je vanaf de genoemde kruising doorsteken naar een militaire begraafplaats, die
op het kaartje hieronder halverwege de punten (3) en (4) is aangegeven (“cim. milit.”). Deze
doorsteek wordt hierna beschreven. 
 
Bij de hiervoor (124) genoemde kruising staat een monument voor de Maquis Bernard, een 
verzetsgroep die in dit gebied in 1944 tegen de Duitsers vocht. 

Ga linksaf, de D412 in, naar Savelot. Onderweg, bij L’Huis Guyard, staat een bord “Maquis
Bernard / cimetière Franco-Anglais”. (Een begraafplaats voor Franse verzetstrijders en Engelse
soldaten die hen ondersteunden). Ook in Savelot. Blijf deze borden (ook: “Maquis Bernard”,
“cimetière”, “cemetery") volgen, tot de begraafplaats. Vlak daarvóór zie je de geel-rode
markering van de «Liaison GRP» weer, richting Lac des Settons.

Loop verder, langs de begraafplaats, aan je rechterhand. Kort daarna loop je vlak langs een
meertje, aan je linkerhand. Ga rechtdoor verder, via het middelste weggetje. Op de hoek van
weilanden en bos: ga linksaf en loop door tot het tweede weggetje aan de rand van een bos. 

(4) Ga rechtsaf, een onverharde weg in. Na ongeveer 1,3 km passeer je de boerderij La Verrerie
en kom je uit op de D37. Ga er tegenover verder, richting Montelesme, Laat het dorpje links liggen
en steek vervolgens de D520 over. 

(5) Loop door L’Huis-Gaumont en vervolg de weg. Na de camping (Les Mesanges): ga (schuin) 
linksaf, via een weggetje, naar de aansluiting met de GR13, die je dan naar rechts volgt, langs het 
Lac des Settons. 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