
Bourgogne zomer 2016 

  

Zondag 26/06/2016 
Bewolkt, regen, zon en onweer dat was het weer van de afgelopen dagen en dat zou ons 
ook te wachten staan in Bourgogne volgens de weerkaarten. Maar dat belette ons niet 
om die richting uit te gaan voor onze zomervakantie. De reis was al een jaartje uitgewerkt 
op de computer en lag dan ook te popelen om gebruikt te worden, de weervoorspellers 
kunnen zich ook wel eens vergissen. Misschien lag het zonnetje ons wel op te wachten in 
het verre Bourgogne. Onze eerste halte of laten we zeggen overnachting was in het 
Stadje Soissons waar er langs de L’aisne enkele parkeerplaatsen voorbehouden waren 
voor campers. We doorkliefden verschillende regenbuien onderweg om uiteindelijk in 
Siossons aan te komen waar warempel de zon voorzichtig kwam piepen. We parkeerden 
ons op de kleine parking waar er officieel plaats was voor 3 mobilhomes en uitgerust was 
met een sanistation. Met zicht op een woonboot op de L’aisne aten we eerst onze 
boterhammetjes op om daarna de benen wat te gaan strekken in het dorpje. Eens langs 
de info touriste lopen om te kijken of er geen wifipunt aanwezig was zodat ik 
morgenvroeg mijn krant kan binnenlaten. Deze was hier zelfs op een zondag namiddag 
open dus ik binnen om voorzichtig eens te polsen naar de code, er volgde een zeer snelle 
Franse uitleg over alles en nog wat. Dat was even slikken want mijn hersenen waren nog 
niet in Franse modus overgegaan, maar ik ging toch iets wijzer terug naar buiten en met 
de wifi-code. Tussen de verschillende foldertjes zat er ook een stadsplannetje met 
wandelroute, dus ideaal om het dorpje eens te doorkruisen. En zo vertrokken we om het 
" Le circuit de Flâneries " te volgen, deze bewegwijzerde route bracht ons langs 
verschillende mooie en interessante plekjes waar dan ook telkens een “ bornes de pierre ” 
stond met veel historische uitleg maar wel geen letter Nederlands te bespeuren. 

   

Abbaye Saint-Jean-des-Vignes 
Met zijn spitsen van meer dan 75 meter hoog verwart  
men deze vaak met de kathedraal. Deze in de 11e eeuw  
gestichte abdij was één van de rijkste in de  
Middeleeuwen. Van dit bouwwerk zijn alleen nog de  
sierlijke gevel en de intact gebleven refter van de  
monniken, de kloostergang en de bijgebouwen over.  
In de voormalige, volledig gerestaureerde woning van  
de Abt is het Centre d'Interprétation de l'Architecture  
et du Patrimoine gevestigd. Aan de rand van een  
doorzichtige, decoratieve maquette van de abdij  
Saint-Jean-des-Vignes geven de borden een toelichting  
om de stad en zijn erfgoed beter te kunnen begrijpen. 

Het parkoer passeerde ook de parking waar we stonden, dus eindigde onze wandeltocht 
ook aan de mobilhome. Intussen stonden we hier al met zijn drieën, dus volzet of je 
moest je iets verder door zetten tot in het hoekje. Maar daar stonden geen 
parkeerbordjes. Heb wel eens gelezen dat je vroeger ook op de parking aan de overkant 
kon gaan staan, maar dat is door de aanwezigheid van hoogtebalkjes niet meer mogelijk. 

Maandag 27/06/2016 
Vooraleer te vertrekken nog eens langs de info om mijn krant binnen te sleuren, rond een 
uur of tien verlieten we Siossons op weg naar de Poort van Bourgogne of het 

http://www.france-voyage.com/frankrijk-toerisme/soissons-1807.htm
http://en.calameo.com/read/0012920716d70c38b94e3


Stadje Sens, waar we een tussenstop gingen houden voor een klein bezoekje en de 
benen eens te stekken. In de Tomtom gaven we de Carrefour nabij het station in, dit lag 
dan ook op wandelafstand van het centrum. Het eerste wat ons opviel toen we het 
centrum binnenwandelden was dat het Markt was, allemaal kraampjes met, vetements 
des grand parents, al waren we al een tijdje grootouders maar deze garderobe was toch 
niet onze smaak. Er was dan ook nu geen sprake voor het nemen van mooie foto’s hier 
op het stadspleintje met al die kramen en camionnetten her en der. Iets vlugger dan 
voorzien keerden we terug richting Carrefour en zat het uitstapje in Sens erop. Wat ons 
dan weer de mogelijkheid gaf om direct naar Auxerre te rijden en daar te overnachten. 
Met terug 90 liter diesel in de bak reden we naar Auxerre en zochten we ons een plaatsje 
op de grote parking waar men met de camper gedoogd wordt. Zou Auxerre een geliefde 
tussenhalte zijn bij onze Noorderburen op hun reis naar het zuiden? Zou best kunnen 
want ze stonden hier dan ook in grote getallen. De parking lag wel ideaal om het Stadje 
te bezoeken en we hadden ook zicht op de grote Kathedraal die vlak bij de 
voetgangersbrug over de Yonne naar het historische Stadsdeel van Auxerre. 

       

Super was ook de gratis WIFI die je bij de Office de Tourisme ter beschikking had, WIFI 
Bourgogne. Je moet je enkel registreren met een mail-adres en je was vertrokken. Later 
op onze reis zou blijken dat deze Wifi-hotspot in veel Bourgondische toeristische steden 
ter beschikking was en je zo onmiddellijk het net op kon. We wandelden voor onze eerste 
kennismaking met Auxerre zomaar wat kriskras door de vele steegjes in de oude stad. 
Morgen eens binnenspringen op de info voor wat foldertjes en de wandelkaart “In de 
voetsporen van Cadet Roussel” 

   

Dinsdag 28/06/2016 
Deze nacht is Marina toch een paar keer wakker geworden door lawaai en muziek op de 
parking of uit de een of ander woning langs de parking. Het kan ook van het jonge volk 
zijn dat hier s’nachts op de parking hun auto ophaalden om huiswaarts te keren. Ikzelf 
heb daar niets van gehoord, enkel om een uur of 8 kwam er wat beweging buiten en was 
het tijd om koffie te zetten. Deze morgen naar de info om mijn krant te downloaden en 

http://www.lekkerwegnaarfrankrijk.nl/steden/sens_yonne_bourgogne_kathedraal
http://www.ot-auxerre.fr/


voor wat folders. Kort na de middag trokken we erop uit om in de voetsporen van Cadet 
Roussel het mooie Auxerre te ontdekken. Deze bewegwijzerde wandelroute is de ideale 
manier om al de bezienswaardigheden van Auxerre te ontdekken en als je dan ook nog 
de vele musea, Kathedraal en Basiliek bezoekt ben je wel een hele dag op wandel. Deze 
twee laatste gebouwen zien er zeer indrukwekkend uit al moet gezegd zijnde de 
Kathedraal zelf is aan de binnenkant zeer sober ingericht. Toen we de Basiliek passeerden 
vonden we het raar dat het er zo verlaten bij lag, het zal waarschijnlijk nog gesloten zijn. 
Straks als onze wandeltocht erop zit komen we wel terug voor een uitgebreid bezoek. Na 
een fikse wandeling stonden we er enkele uurtjes later weer voor de poort, waar we een 
Engels koppel tegen kwamen die ons vertelde dat het vandaag gesloten is. Om nu naar 
de Kathedraal terug te stappen en daar dan de Crypte te gaan bezoeken hadden we geen 
zin. Het zal wel voor binnen enkele jaartjes zijn. En zo eindigde onze 4 uur durende 
wandeling op de parking waar de mobilhome stond. Later op de avond nog een laatste 
maal onze benen strekken met een wandeling langs het water en zo zat onze tweede dag 
Auxerre erop. 

     

    

Woensdag 29/06/2016 
Deze nacht was het iets rustiger geweest op de parking, alleen nu en dan een late of zeer 
vroege vertrekker met de auto die de parking afreed. Het zag er deze morgen wat 
bewolkt uit maar wel droog, misschien de gelegenheid om een stukje te gaan fietsen. Dus 
werd de camper richting Lac des Settons gezet. Op de parking aangekomen waren er net 
geteld twee plaatsen vrij, genoeg voor ons en de mobilhome die net na ons toekwam. 
Leuk rustig plaatsje met zicht op het meer. Eerst wat eten en dan de fietsen eraf voor een 
tochtje rond het meer, zo’n 18 km volgens de fietsgps. Ik had thuis op internet een paar 
fietsroutes opgezocht en op de gps gezet, dus ook de fietstocht rond het Lac des Settons. 
In het begin stuurde ons dat ding naar een smal pad juist langs het meer, ja dichter 
tegen het water ging echt niet ! Het was een hobbel de bolder weg, meer iets voor met 
de mountainbike en niet met onze stadsfietsjes. Toen we bijna volledig door elkaar 
geschut waren verlieten we dat spoor om de gewone asfaltweg te volgen, wel wat verder 
van het meer vandaan maar toch veel aangenamer om te fietsen. Al bij al toch een fijne 
fietstocht gehad in het zonnetje, dat er na een tijdje toch volledig doorgekomen was. 

http://www.nievre-tourisme.com/faire-le-plein-didees/a-ne-pas-manquer/le-parc-naturel-regional-de-morvan/le-lac-des-settons/


Daarna nog wat nagenieten in het zonnetje bij de mobilhome om de dag af te sluiten met 
een wandeling naar het iets terug gelegen info kantoor en ja ook hier kon je WIFI-
Bourgogne op. 

   

    

Donderdag 30/06/2016 
Vandaag was de eindbestemming het stadje Autun, maar eerst nog een tussenstop in het 
mooie Châteauneuf-en-Auxois. Dit kleine stadje kan je zien liggen hoog boven het Bour-
gondisch kanaal. Ik had thuis al eens op Google Earth gekeken waar we ergens konden 
parkeren en had gezien dat er een kleine parking was bij het kerkhof en een plaats iets 
verderop, gewoon langs de baan. Dus de Gps ingesteld naar het kerkhof. En ja er was 
een kleine parking naast het Kerkhof waar we voldoende plaats hadden om te staan. Het 
was nog redelijk rustig hier in het stadje, de terrasjes waren nog niet in stelling gebracht 
voor het ontvangen van de toeristen die hier ongetwijfeld zouden passeerden. Tijdens 
onze verkenningstocht kwamen we in het dorp, als je het brugje onderdoor rijdt, een par-
king tegen waar er warempel ook een camper geparkeerd stond. Ja dan stonden wij aan 
het Kerkhof toch beter en zeker bereikbaarder en moest je hier de smalle straatjes niet 
trotseren. In het naar de parking gaan kwamen we verschillende fietsers te voet tegen 
die er komende van het fietspad langs het kanaal niet in slaagden de weg omhoog te 
overwinnen. Eerst wat eten en dan door naar het einddoel van vandaag, het 
stadje Autun. 

 

  

http://www.dorpeninfrankrijk.nl/bourgondie/chateauneuf-en-auxois/
http://www.autun-tourisme.com/


 

    

Hier aangekomen reden we eerst naar de parking gelegen bij het Kerkhof. Hier zou je 
volgens ik gelezen heb zeer rustig staan met zicht om het meer, als het er niet goed 
uitzag kunnen we nog altijd doorrijden naar de camperplaats tegenover de McDonalds. 
Daar hebben we vroeger al eens gestaan en wisten dat het daar niet zo rustig en ideaal 
staan was, oprijblokken had je hier wel nodig wil je s’nacht niet uit je bed rollen. We 
zagen dat het goed was op de eerste plaats en parkeerden ons achter twee andere 
mobilhomes en hadden meteen ook een zeer mooie vue. Tafel en stoeltjes werden 
uitgehaald en voor ons in het gras was het genieten van de rust en het zonnetje. 

Autun 
Thuis had ik reeds een paar foldertjes aangevraagd en ontvangen per post, dus deze keer 
niet naar de info. Met het foldertje met al de bezienswaardigheden van Autun in de hand 
vertrokken we voor een wandeling die ons zeker een tweetal uren zou bezig houden. 
Eerst de coördinaten op het foldertje schrijven en dan waren we weg met de wandelgps 
in de hand. 7 merveilles à découvrir, was de titel van het foldertje. Maar omdat het Musée 
Rolin waarschijnlijk weer volledig in het Frans zou zijn, werd dit vervangen door de 
“Remparts Romains” een Romeinse muur in de Boulevard Mac Mahon, deze bezienswaar-
digheid kwam dan ook onmiddellijk als eerste in de rij. Het was te merken dat ik de gps 
nog niet zo lang had, want mede door de felle zon die een goed zicht op het kleine 
schermpje wat belemmerde, hebben we toch weer wat kilometers teveel gelopen. 

   

 

http://www.kunsttrip.nl/steden/autun/rolin.htm
http://www.kunsttrip.nl/steden/autun/rolin.htm


Tweede in de rij was de Kathedraal Saint-Lazare, Deze schitterende kathedraal stamt uit 
de twaalfde eeuw. De kerk is gebouwd tussen 1120 en 1146 ter ere van de relieken van 
de Heilige Lazarus. Gedurende de middeleeuwen waren relikwieën van bijzondere 
waarde. Kerken werden wel vaker gebouwd om relikwieën en de massa’s pelgrims die 
daarop afkwamen een onderdak te bieden. De Saint-Lazerne is beïnvloed door Cluny III. 
Bisschop Etienne de Bâgé begon met de bouw in 1120. Hij had veel waardering voor de 
hervormingen die men in Cluny had verwezenlijkt. In de vijftiende eeuw zijn de 
klokkentoren, een deel van het koor, en de kapellen van de rechterzijbeuk toegevoegd. 
De kapellen in de linkerzijbeuk stammen uit de zestiende eeuw. In de achttiende eeuw is 
de kerk beschadigd door zijn eigen kanunniken. Violet-Le-Duc restaureerde St. Lazare in 
de negentiende eeuw. De twee torens die het hoofdportaal flankeren zijn onder zijn 
leiding gebouwd naar het voorbeeld van Paray-le-Monial. Het tympaan verbeeldt het 
laatste oordeel en is gemaakt door beeldhouwer Gislebertus. Hij wordt gezien als een 
belangrijke beeldhouwer uit zijn tijd (12e eeuw) die ook elders in een aantal steden en in 
de Bourgognestreek heeft gebeeldhouwd. Wat ook leuk was, waren de borden in 
verschillende talen (waaronder het Nederland) die je kan meedragen tijdens je bezoek 
hier. 

    

En nu door naar ons volgende punt dat een heel stukje van hier gelegen ligt net buiten de 
stad de "Tempel van Janus" Deze 24 meter hoge traditionele tempel is een oud heiligdom 
uit het Keltische tijdperk en is gebouwd in de 2de of 3de eeuw na Christus. Het gebouw 
was oorspronkelijk omgeven door een overdekte galerij maar deze is volledig verwoest. 
Alleen de bevestigingsgaten van het frame zijn nog zichtbaar in de muur. Recente 
onderzoeken hebben bevestigd dat er op deze plek een echte stadswijk beston 

 

   

Volgende halte ingegeven in de gps en we slenterden verder door de drukkende hitte van 
vandaag, een terrasje zou nu wel zeer welgekomen zijn. La Porte d’Arroux  is te vinden in 
het noorden van de stad (Het bouwwerk lag op de route door de stad van noord naar 



zuid). La porte D’Arroux heeft twee grote bogen die bestemd waren voor voertuigen en 
ook twee doorgangen voor voetgangers. Het verkeer rijdt er nu nog steeds onderdoor. De 
decoratie van de kroonlijst is gedateerd uit de eerste eeuw voor Chr. gelukkig is dit 
bouwwerk bewaard gebleven voor het nageslacht. De poort is nog in goede staat en 
heeft niets van zijn functies verloren. 

   

Wat doen we met de Porte Saint-André, die hebben we vorige keer reeds gezien en we 
hebben er al wat wandelkilometers opzitten. 

 

Dus dan maar de kortste weg terug naar de mobilhome om daar te genieten van ons 
zicht over het meer en een koel wit wijntje. De Franse camper die voor ons stond was 
vertrokken en in de plaats stond er een Engelse met remork waarop een grote moto 
stond. Maar zij lasten hier waarschijnlijk een tussenstop in want ze vertrokken een half 
uurtje later. In de vroege avond de barbecue uitgehaald en lekker in de open lucht 
gegeten. Na de afwas nog een wandeling naar de McDonalds bij de andere camperplaats 
voor het nieuws van de dag en een berichtje naar het thuisfront. 

Vrijdag 1/07/2016 
Het was een gewoonte geworden, onze eerste wandeling ging bijna steeds naar het 
dichtstbijzijnde WIFI-punt om de krant in te lezen. En daarna overschakelen op 
automatische piloot. Alles was los stond, de kast in. De spanband tussen de twee 
voordeuren losmaken, oprollen en in het vakje van de zijdeur steken. Dakvensters ok, 
ramen ok, eens kijken of alles goed was met de fietsen achteraan. De GPS instellen naar 
de volgende bestemming, het stadje Cluny. Er was nog plaats genoeg onder de bomen in 
de Rue Porte de Paris waar er een stuk of tien parkeerplaatsen voorbehouden waren voor 
campers. De straat grensde juist aan de achterkant van de l’abbaye, dus zeer kort bij het 
centrum van Cluny met zijn Benedictijner abdij. Wat zal het vandaag worden, kiezen we 
voor een cultureel dagje of gaan we bij dit prachtige weer de sportieve kant op en zal de 
Abdij voor een volgende keer zijn. Het mooie weer en de nabijheid van de “Voie Verte” 
waren zowat de reden om het bij een leuke fietstocht te houden naar of in de richting van 
Maçon. De fietsen werden afgehaald op de gps stond reeds het gpx-bestandtje naar 

http://www.cluny-tourisme.com/?lang=fr


Maçon, dus konden we vertrekken. Eerst een beetje de ring hier volgen en aan het oude 
station gingen we de Voie verte op, er was hier ook een speciale parking voorzien waar je 
de auto kon achterlaten voor een fietstocht. Op de Teasi fietsgps kon ik het traject wat 
zien en dat leerde mij dat het in het begin wel een paar keer flink bergop zou zijn. Met 
onderweg een opvallend stuk vlak, waarachter het constant lichtjes bergaf zou gaan. Er 
waren inderdaad onderweg enkele kuitenbijters bij en het was bijwijle soms even puffen 
in het zonnetje. Een zitparkje kwam dan ook zeer welgekomen om even te uit te rusten 
en bij te tanken. Daarna een stijl stukje bergaf met een echte haarspeldbocht erin en zo 
kwamen we aan het begin van het stuk vlak, dat blijkbaar de “Tunnel du Bois Clear” was. 
Ja dat was even schrikken, zo van de hitte naar de koele lucht in de wel heel lange koker 
waar dan ook hier en daar condens druppels vielen. Anderhalve kilometer verder kwamen 
we geheel afgekoeld de tunnel uitgereden om meteen weer kennis te maken met 
zonnetje. Eigenlijk was Maçon wel iets te ver, want er volgde nog een terugweg naar 
Cluny. Dus zochten we rustpunt, keerpunt of liefst van al een terrasje. Maar dat laatste 
was echt in de verste verte niet te bespeuren, dus stopten we aan een parkje langs de 
voie verte om ons overlevingspakketje aan te spreken. 

   

 

Na vele kilometers licht stijgend kwamen we bij de 
toegang van de tunnel aan en merkten we in de verte op 
de heuvel een mooie Burcht op, gaan we er naartoe? Dan 
zullen we waarschijnlijk een stuk moeten terug rijden 
want ik kan mij niet zo direct een aftakking herinneren, 
dus werd het maar een foto en zal ik thuis wel eens 
opzoeken welke Burcht het is …..  het blijkt het Château 
Berzé-leChâtel te zijn.  

http://www.fietsen-in-bourgogne.com/la-voie-verte--11nl.html
http://www.bourgogne-du-sud.com/index.php/actu-fermeture-du-tunnel-du-bois-clair-sur-la-voie-verte.html
http://www.macon-toerisme.nl/
http://www.berze.fr/pages/22alindex.html
http://www.berze.fr/pages/22alindex.html


Eenmaal de tunnel uit en het kort stukje stijl bergop werd het gemakkelijker fietsen en 
ging het voornamelijk bergaf. En konden we hier en daar eens goed door de bochten 
schuren, maar wel opletten voor tegenliggers. Het was nog een aangenaam weertje toen 
we terug aan de mobilhome kwamen dus de stoeltjes eens uithalen en wat genieten op 
het vrije stukje achteraan. In de vooravond nog een wandeling naar de centrum waar er 
nog een gezellig drukte heerste maar dan wel op de vele terrasjes. Aan de info nog eens 
mijn mails checken en niet vergeten morgen vooraleer we verder trekken mijn krant 
komen inlezen. 

    

Zaterdag 2/07/2016 
Gisteren avond voelden we het al, er zat verandering in het weer aan te komen. Het was 
wat winderig, ook wat koeler en bewolkt al zat er volgens mij geen regen aan te komen. 
Maar als we het weerbericht thuis hoorden mochten we hier zeker niet klagen. Na de 
krant inlezen en nog een ommetje langs de markt hier in het centrum ging het terug 
richting camper om de reis verder te zetten. Vandaag gingen we de wijnvelden 
doorkruisen met een tussenstop aan de “Roche de Solutré” Prachtige streek hier en veel 
knusse dorpjes, dit moet hier heerlijk zijn op de Vespa of zo. De tocht door het 
wijngebied Maçonnais ging via Roche-Vinieuse over Prisé naar Juliènas , met ergens 
tussenin de rots die hier de streek domineerde. Hier aangekomen waren er verschillende 
parkings, campers werden doorgestuurd naar de iets verder gelegen parking (Panorama) 
waar je een volledige vlakte groen, met de nodige putten, ter beschikking had. We 
stonden hier prachtig met zicht op de fameuze Roche de Solutré en aan de zijkant de 
andere iets minder bekende Roche de Vergisson. 

Roche de Solutré                                                  Roche de Vergisson 

               

Eerst iets eten en daarna de wandelschoenen aangetrokken, geen marcelleke maar een 
warme Fleece want er stond hier een stevige wind. In de verte zagen we iets bewegen 
tegen de rots, er waren precies enkelen die de kortste weg naar boven wilden nemen. 
Daar het nog vroeg dag was, besloten we om de iets langere weg te nemen :-) 

http://www.frankrijkvakantieland.nl/regio/04_bourgogne/wandelingsolutre.html


  

Het begin wandelde heel vlot over de aangelegde stukken weg met trappen, met hier en 
daar enkele infoborden. Het was wel wat raar hier want soms ging de weg omlaag terwijl 
we toch omhoog moesten! Een groepje Engelstalige Fransen vonden het ook eigenaardig 
zodat ze mij eens polsten of ze wel op de juiste weg waren, ja wat moest ik zeggen. " 
Immer gerade aus " zeker. En inderdaad na het aangelegde parkoer ging het steeds 
omhoog op de rotsrijke wandelpaden. Boven aangekomen voelde je goed de strakke wind 
maar het zonnetje was er intussen doorgekomen. Ik kon het niet laten want ik moest tot 
geheel boven gaan zodat Marina die ene geweldige foto kon nemen. Echt gaan staan was 
er om veiligheidsredenen niet bij deze wind, maar zittend zal ook wel goed zijn. Daarna 
rustig de weg terug naar beneden met hier en daar een stop voor een blik over de vele 
wijnranken of de info borden te ontcijferen. 

   

     

Aangekomen op de parking reden we verder op de kronkelende wegen die ons een leidde 
door de prachtige wijngaarden op de Maçonnais route. 



   

Onze laatste Bourgondische halte zou het stadje La Chapelle de Guinchay zijn waar de 
plaatselijke parking dienst deed als gedoogde camperplaats. Er stond maar één camper 
dus stonden we al niet alleen om te overnachten, dachten we … Een half uurtje later 
vertrokken zij echter en bleven we alleen achter op de parking. Ik zag dat er nog 
beweging was in het infokantoortje dus ik erheen om wat foldertjes te sprokkelen. Maar 
het was gene vette en de bediende deed ook al niet veel moeite. Het zal een lange week 
geweest zijn zeker en morgen is het zondag. Wat gaan we doen, nog een beetje verder 
rijden voor ons voorlaatste dagje Frankrijk? Ja, dus reden we een stukje door naar Villars 
les Dombes waar we op de grote parking van het “Park des Oisseaux” gingen staan. 

    

Normaal is het hier de bedoeling dat je je verblijf op de parking combineerde met een 
bezoekje aan het Park. We plaatsten ons bij de grote groep campers die achteraan op de 
parking stonden, het grasgedeelte. Het leek hier wel een camping, iedereen zat er buiten 
en dus wij ook en zelfs iets later met de barbecue erbij. Die avond nog een wandeling 
naar het dorp en de McDonalds kwestie van internet te hebben. 

Zondag 3/07/2016 
Daar we dinsdag even terug thuis werden verwacht keek ik naar een plaatsje halverwege 
om te overnachten. We planden een tussenstop of een overnachting te Vezelay. In 
Vezelay aangekomen realiseerde we ons echter dat het zondag was vandaag en geweldig 
druk. We reden de parking op waar ook campers toegelaten waren maar dat viel niet 
mee. Niet direct een vrij plaatsje aan de bovenkant bij de bussen, dus misschien iets 
verder naar beneden "de pijl Sortie" volgende. Auto’s, auto’s en nog eens auto’s en dit 
langs beide kanten van het smalle wegje met als kers op de taart een overvolle container. 
De spiegels ingeklapt, over de plastieken vuilzakken rijdende hebben we ons een weg 
gebaand. Hier hadden we weer geluk want het scheelde maar een paar millimeters of we 
zaten vast en ik mag er niet aan denken om terug achteruit te rijden. Dus het prachtige 
Vezelay zal voor een andere keer zijn en dus vervolgden we onze weg verder naar 
Chaource waar er een echte camperplaats is. Vandaag was er minder zon en wat meer 
bewolking maar we konden hier toch de avond buiten doorbrengen en eten. 

http://www.parcdesoiseaux.com/fr/index.php


Maandag 4/07/2016 
Nog één overnachting in Frankrijk vooraleer terug naar huis te rijden. Liefst ergens waar 
we nog een fietstochtje konden maken. De keuze viel uiteindelijk op het dorpje Dom-le-
Mesnil in de Champagnestreek en dichtbij de Maas. Echt aantrekkelijk zag het er niet naar 
uit maar wel rustig. Er stonden nog twee Franse koppels die er samen waren. Dus na een 
tijdje de fietsen afgehaald en begonnen we met ons zonnig fietstochtje langs de Maas en 
het Maaskanaal hier. Het doel was het stadje Sedan zo'n 9km verder. Tegen de avond 
ging hier het frituurtje open en frietjes waren lekker, ook vriendelijke uitbaters trouwens. 
Morgen terug naar Ham voor een korte tussenstop en de dag ernaar een weekje naar de 
Moezel. 

   

 


