Tour de Vézelay - OOST (‘Morvan’) - 72 km
Dit deel wordt beschreven vanuit het gehucht Le Chemin (gemeente Anthien) en gaat naar de
camping van Saint-Père. Vanaf Le Chemin kun je de heuvels van de Morvan goed zien liggen. Dat
is het volgende doel, om te beginnen: Lormes, dat al een stuk hoger ligt. Vanaf daar loop je door
het landschap dat zo typerend is voor de Morvan: bossen, meren, kleinschalige weiden en akkers,
omzoomd door hagen, boomsingels en stenen muurtjes.
Halverwege Brassy en Chastellux komt de route weer bij de Cure, om die -soms op ruime afstand,
soms heel dichtbij- stroomafwaarts te volgen, terug naar Vézelay. (Het Lac du Cresent is ontstaan
door de bouw van een stuwdam in de Cure, tussen 1930 en 1933, vlakbij Chastellux).
Routebeschrijving
Voor het stuk van Le Chemin naar Lormes en Brassy wordt grotendeels gebruik gemaakt van
lokale routes, waarvan de (gele) markering echter niet altijd goed wordt onderhouden. Met de
beschrijving en de kaartjes is de route echter makkelijk te vinden.
Van Brassy naar de aansluiting op de GR 13 bij het riviertje de Cure en de
gîte La Chaume-aux-Renards (punt [H] op het betreffende kaartje) wordt gebruik
gemaakt van twee, samenvallende routes:
- de Tour du Morvan, die geel-rood is gemarkeerd, en
- de Chemins Pèlerins, gemarkeerd door bordjes. (zie de afbeelding hiernaast)
Onderweg vullen de beide markeringen elkaar aan.
Van punt [H] volgt de route de GR 13 (rood-witte markering) naar Pierre Perthuis. Vanaf Pierre
Perthuis volgt de route de Pelgrimsweg van Vézelay (variant via Nevers), in omgekeerde richting,
naar de camping van Saint-Père. Dat betekent dat geen gebruik kan worden gemaakt van de
markering. (Anders dan bij GR’s, die wèl in twee richtingen zijn gemarkeerd). Ook hier geldt
echter dat, met de beschrijving en de kaartjes, de route makkelijk te vinden is.  Bij de camping
sluit de route aan op de Tour de Vézelay - Noord (zie p. 21).
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Le Chemin [1] - Lormes - Brassy (23 km)
Markering tot de kerk van Anthien: Pelgrimsweg van Vézelay = geel-blauw. Let op: er is ook een
lokale, geel-blauw gemarkeerde route.
Bij het wegkruis van Le Chemin: daal af via het met gras begroeide kerkpad, dat uitkomt op de
D6. Volg deze naar links, richting de kerk van Anthien. Passeer de kerk aan de linkerkant en blijf
de D6 volgen, richting Lormes. (Let op: de Pelgrimsweg van Vézelay gaat bij de kerk rechtsaf, de
lokale route volgt nog heel even de D6 en gaat dan linksaf). Kruising met de D958: ga rechtdoor
verder, nog steeds de D6 volgend, richting Lormes, eerst nog stijgend, dan dalend. Eerste zijweg
rechts (de VC2): volg deze naar Montigny. (Vanaf hier is de route geel gemarkeerd).
In Montigny: ga rechtdoor, naar Magny-Lormes.
In Magny-Lormes (0,6 km na Montigny): ga linksaf op de kruising (bij de Mairie), naar beneden.
Net voorbij het beekje: verlaat het asfalt naar rechts en loop omhoog via een onverhard weggetje.
Bijna boven: je komt weer op het asfalt, ga rechtsaf, naar l’Haut.
Loop door l’Haut en daal af, naar de D147. Volg deze naar links, omhoog, tot een bosrand aan je
rechterhand. Ga daar rechtsaf, een onverhard weggetje in, afdalend, eerst langs de bosrand (aan
je linkerhand), dan door weilanden. Op het laagste punt is een stroompje. Steek dit over en loop
omhoog, tot je uitkomt op een asfaltweg, bij een paar huizen. Ga hier rechtsaf (let op: je verlaat
dus de geel gemarkeerde route, die hier linksaf gaat).
Kort daarna, op een splitsing (put aan je linkerhand): ga linksaf. Blijf deze weg volgen, een zijweg
van rechts. Negeer zijweg tegenover gîte [2].

De weg gaat weer omhoog, naar het dorpje La Vallée. Bij het eerste verkeersbord (Voorrang,
‘stop’ 20 m) aan je linkerhand: ga linksaf, steil omhoog.
Steek de D6 over (pas op!), en ga verder omhoog. Blijf deze weg volgen, een weg van links (bij
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een kruis), negerend. Steeds verder omhoog, opnieuw een weg van links negerend. Kort nadat de
weg weer daalt, kom je opnieuw op de D6. Volg deze naar links, tot vlak vóór het bord bebouwde kom
Lormes: verlaat de D6 en ga, schuin links, een onverhard weggetje in, omhoog. Het weggetje komt even
later uit op een asfaltweg (Route de Richateau): volg deze naar rechts, naar de D6, en volg deze naar links.
Ga kort daarna een weggetje schuin rechts in, eerst dalend, dan weer omhoog, tot je weer op de D6 komt.
Volg die naar rechts en blijf deze volgen, omhoog, tot een stopbord, naast het Office de Tourisme
(tegenover het hotel-restaurant Perreau). Ga hier rechtsaf en volg dan de Rue Paul Barreau.
Ga aan het einde daarvan linksaf, richting de Mairie (‘Hôtel de Ville’). Ga dan rechtsaf, de Rue du
Pont National in. Blijf deze volgen, en laat het postkantoor rechts liggen. (Vlak daarvóór is, rechts,
de Rue Saint Jacques. Laat ook deze rechts liggen). Loop
Lormes uit via een lange, rechte weg. (De D944, richting
Château-Chinon).
Net vóór L’Etang du Goulot: ga linksaf, richting onder meer
de camping.
Markering: lokale wandelroute Lormes - Brassy is geel
(soms ook: oranje-bruin); de markering is grotendeels al
jaren geleden aangebracht en niet altijd even frequent,
maar met de onderstaande beschrijving erbij is de route
goed te volgen. De hoofdletters voor de aanwijzingen in
de beschrijving vind je terug op de kaartjes.
[A] Camping van Lormes: volg het asfaltweggetje langs de
camping (aan je rechterhand). Ga na de camping rechtsaf,
een onverharde weg in.
[B] Ga rechtsaf, naar beneden, en steek even later een
stroompje over via een stenen bruggetje. Dan weer
omhoog. Kort daarna komt het pad uit op een breder
weggetje. Volg dat naar links. Bij een meertje (enkele
huizen): ga rechtsaf, en iets verderop: hou links aan.
[C] Ga links omhoog, langs de kam van de heuvel, een
flinke klim. Kort nadat het weggetje weer iets daalt is een
splitsing: negeer het weggetje van links en ga rechtdoor.
[D] Je komt uit op een bredere, onverharde weg: volg
die naar rechts, dalend. Negeer het eerste weggetje
naar rechts (steile afdaling). Na 100 m, op een splitsing:
neem de onverharde weg naar rechts. Blijf deze volgen,
afdalend, slechts enkele markeringen (ook van een VTTroute, onderweg mooie uitzichten naar rechts.) Bij het
gehucht Les Gaux: ga linksaf, meteen na het eerste huis
aan je linkerhand. Bij een kruising bij telefoonpalen en een
‘Station Sismique’: ga rechtdoor, verder afdalend.
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[E] Hou rechts aan. Net voorbij het beekje: ga rechts omhoog. Let op: volg het holle weggetje.
Op een splitsing bij een bordje ‘attention chiens BREBIS’: sla scherp linksaf, weer omhoog. Kort
daarna, aan het einde van het weiland aan je rechterhand: [3] ga scherp rechtsaf.
Ga even verderop opnieuw rechtsaf, hetzelfde weiland is nog steeds aan je rechterhand. (Hier is
ook weer een markering voor VTT-routes). Daal verder af. Beneden: steek de weg over en ga aan
de andere kant verder. Bij een geel bordje ‘Gâcogne - alt 500 m’: ga rechtdoor. (De VTT-route
gaat hier rechtsaf).
Steek opnieuw de D17 over en ga opnieuw aan de andere kant verder. Op de eerste splitsing:
daal af naar rechts, ga vervolgens naar links langs het Étang des Vernois, en loop dan in dezelfde
richting weer omhoog. Blijf dit pad volgen, af en toe een markering, naar Rivières.
Loop door het gehucht en draai dan rechtsaf, een half verharde weg in. (Aan je rechterhand staat
een nieuw bordje ‘Verboden voor auto’s en motoren’).
[F] Bij de splitsing na het 2e dergelijke bordje: daal niet
verder af, maar neem het weggetje naar links, omhoog. Hou
deze richting aan tot L’Huis-du-Bout. (Bij het bruggetje over
het riviertje La Chalaux is een picknickplaats). Bij de weg
aangekomen: ga rechtsaf, en loop Brassy binnen.
Na 250 meter: aankomst op de D171 (niet als zodanig
aangegeven). Ga hier rechtsaf, verder dalend, voor het
centrum van het dorp (winkels, hotel, etc.), of linksaf,
stijgend, om de route te vervolgen.
Bij aankomst op de D6: steek rechtdoor over (iets naar
rechts), een verharde weg in en volg verder de markeringen
Let op: kennelijk gaat hier een variant van de Chemin
Pèlerins naar links, de D6 volgend. Negeer dus deze variant.
Brassy - Mazignien Coutolles [4] - (vlakbij) Chastellux
(24 km)
De gecombineerde markering van de Chemins Pèlerins
en de Tour du Morvan (en vervolgens de GR13) is in feite
voldoende om, zelfs zonder de kaartjes, je weg te vinden.
Daarom is er hiervoor gekozen om deze etappe niet apart
te beschrijven. Zo’n beschrijving zou ook lastig zijn omdat
-zeker tot het riviertje de Cure- de route door grote stukken
bos gaat. Waar aanleiding is om wel een routeaanwijzing te
geven is dat aangegeven met een hoofdletter op de kaart,
en een bijbehorende opmerking hieronder.
Algemeen geldt: als er in de bossen wordt gekapt
verdwijnen soms ook de markeringen en is het dus extra
opletten. Dat was in juni 2016 met name het geval op het
punt [G] op het kaartje. Sindsdien kan er ook op andere
plaatsen zijn gekapt, let daar zelf s.v.p. goed op.
L’ Esprit du ChemiN
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[4] Mazignien Coutolles.
[H] Samenkomst met GR13.
[J] Marigny-l’Eglise: vlak vóór de kerk splitsen zich de Chemins Pèlerins en GR13 om kort
daarna weer bij elkaar te komen. Volg deze, tot de brug Pont de Queuzon over het meer van
Crescent [5].
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[5] Over de brug.
[K] Hier gaat GR13 naar links, terwijl (een oostelijke variant van) de Chemins Pèlerins
rechts aanhoudt. Volg vanaf dit punt alleen de rood-witte markering van GR13.
[L] Hier staat een monument voor de gevallenen. Tegenover het monument staat een
bordje dat aangeeft waar je de gîte (voor ‘randonneurs’ en ‘pèlerins’) kunt vinden.
(vlakbij) Chastellux – camping Saint-Père (25 km)
De rood-witte markering van de GR13 is in feite voldoende om, zelfs zonder de kaartjes,
je weg te vinden. (Je volgt, in grote lijnen, steeds het riviertje de Cure -soms op ruime
afstand, soms heel dichtbij- stroomafwaarts, terug naar Vézelay). Daarom is er hiervoor
gekozen om deze etappe niet apart te beschrijven.
Waar aanleiding is om wel een routeaanwijzing te geven is dat aangegeven met een
hoofdletter op de kaart, en een bijbehorende opmerking Volg de GR13 naar
Saint-André-en-Morvan [6].
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[6] Vervolg de GR13
ook na Saint-Andre-enMorvan.
[M] Steek een toegangsweg naar een kleine
electriciteitscentrale (hier
niet zichtbaar) over en volg
een smal paadje, rechts
langs een huis. In juni 2016
lag hier een markering in
het gras, maar die was
nauwelijks zichtbaar. Iets
verderop is het paadje
beter herkenbaar en goed
te volgen, naar de D127.
Na het bruggetje over de
Cure: volg een smal, steil pad omhoog, naar de D353. [7] Daar aangekomen, aan je linkerhand:
de ronde toren van een groot huis (en het verdere dorpje Pierre-Perthuis).
[7] Ga rechtsaf. Iets verderop, aan je linkerhand, het
dorpskerkje. Meteen daarna:
brug over de Cure (uitzichtspunt, rechts beneden
zie je het bruggetje waar je
zojuist overheen kwam). Na
de brug, aan je rechterhand:
een monument voor de
gevallenen. Iets verderop
komt een geel gemarkeerde
route op ‘onze’ route. Deze
gele markering blijven we
volgen tot Saint-Père. Blijf
de asfaltweg (= de D353)
volgen tot een splitsing in het dorpje Précy le Moult (vlakbij de Mairie). Op de splitsing: hou links
aan, de D353 volgend, richting Avallon.
Na ruim 50 meter: neem de onverharde zijweg naar links en blijf deze steeds volgen, door de
velden, meestal afdalend, naar de D53, zo’n 1,4 km verderop. (Onderweg: mooie vergezichten
naar Saint-Père en Vézelay). Steek de D53 over en ga rechtdoor verder, via eenzelfde onverharde
weg. (Aan je linkerhand, min of meer dichtbij: het riviertje de Cure). Na zo’n 1,8 km, aankomst bij
de camping van Saint-Père, vlakbij de D36.
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