
St.Jacobs fietsroute deel 2 
Tours - Poitiers 
De route voert de volgende 650 kilo
meter door bossen en wijnvelden, 
langs dromerige dorpen en hoogte
ten van romaanse bouwkunst. Een al
ternatieve pelgrimsroute 
en Bordeaux is ook terug beschreven.  
Naar keuze volg je een van de twee 
historische Pyre

St.Jacobs fietsroute deel 3
Pyreneeën 
en historische terugroute Estella
Fietsers volgen de befaamde Spaanse 
Camino niet tuss
ruwe paden, maar zoveel mogelijk op 
landelijke asfaltwegen naar de prach
tige plazas, kloosters en kathedralen in 
pelgrimssteden. Inspannende berg
jecten door ruige landschappen wis
selen met wijnvelden en Casti
hoogvlakten. Een bijzonder mooie
terugroute volgt de historische Sterren
baan als voorloper van de Camino.

In het spoor van El Cid, 900 km
van Burgos naar Valencia
De fascinerende Camino del Cid volgt 
historische veldtochten van de legen
darische veldheer door specta
landschappen. Sluit goed aan op St.Ja
cobsroute deel 3.

St.Jacobs fietsroute deel 2 
Poitiers - Pyreneeën

De route voert de volgende 650 kilo
meter door bossen en wijnvelden, 
langs dromerige dorpen en hoogte
ten van romaanse bouwkunst. Een al

natieve pelgrimsroute over 
Bordeaux is ook terug beschreven.  

Naar keuze volg je een van de twee 
historische Pyreneeënpassen.

St.Jacobs fietsroute deel 3
Pyreneeën - Santiago - Finisterre, 
en historische terugroute Estella
Fietsers volgen de befaamde Spaanse 
Camino niet tussen de wandelaars over 
ruwe paden, maar zoveel mogelijk op 
landelijke asfaltwegen naar de prach
tige plazas, kloosters en kathedralen in 
pelgrimssteden. Inspannende berg
jecten door ruige landschappen wis
selen met wijnvelden en Casti

en. Een bijzonder mooie
route volgt de historische Sterren

baan als voorloper van de Camino.

In het spoor van El Cid, 900 km
van Burgos naar Valencia 
De fascinerende Camino del Cid volgt 

torische veldtochten van de legen
darische veldheer door specta
landschappen. Sluit goed aan op St.Ja

oute deel 3. 

St.Jacobs fietsroute deel 2  
Pyreneeën 

De route voert de volgende 650 kilo-
meter door bossen en wijnvelden, 
langs dromerige dorpen en hoogtepun-
ten van romaanse bouwkunst. Een al-

over Saintes 
Bordeaux is ook terug beschreven.  

Naar keuze volg je een van de twee 
. 

St.Jacobs fietsroute deel 3 
Finisterre,  

en historische terugroute Estella 
Fietsers volgen de befaamde Spaanse 

en de wandelaars over 
ruwe paden, maar zoveel mogelijk op 
landelijke asfaltwegen naar de prach-
tige plazas, kloosters en kathedralen in 
pelgrimssteden. Inspannende bergtra-
jecten door ruige landschappen wis-
selen met wijnvelden en Castiliaanse 

en. Een bijzonder mooie 
route volgt de historische Sterren-

baan als voorloper van de Camino. 

In het spoor van El Cid, 900 km 
 

De fascinerende Camino del Cid volgt 
torische veldtochten van de legen-

darische veldheer door spectaculaire 
landschappen. Sluit goed aan op St.Ja-

Fietsroute Langs oude wegen en 
pelgrimssteden deel 1 Maastricht / 
Aachen 
Deze route volgt historische pelgrims
wegen vanaf de tijd van Karel de Gro
te, over 
gen. Na een pittig begin door de hoge 
Ar
en landschappen, 700 kilometer langs 
be
stadjes als Limbourg, Montmédy, 
Troyes, Auxerre en Vézelay.

Fietsroute Langs
pelgrimssteden deel 2 Nevers 
Rocamadour 
Vanaf de Loire volgen fietsers verschil
lende pelgrims
vesting
en Tu
pun
ge
700 kilometer sluit de route in Oloron
Ste.Marie of in St.Jean
de Pyreneeën aan op St.Jacobsroute 
deel 3 door Spanje
Clemens Sweerman

Fietsroute Langs oude wegen en 
pelgrimssteden deel 1 Maastricht / 
Aachen - Vézelay 
Deze route volgt historische pelgrims
wegen vanaf de tijd van Karel de Gro
te, over rustige goed befietsbare we
gen. Na een pittig begin door de hoge 
Ardennen, volgen afwisselende streken 
en landschappen, 700 kilometer langs 
beroemde pleisterplaatsen en vesting
stadjes als Limbourg, Montmédy, 
Troyes, Auxerre en Vézelay.

Fietsroute Langs 
pelgrimssteden deel 2 Nevers 
Rocamadour - Moissac 
Vanaf de Loire volgen fietsers verschil
lende pelgrimswegen over
vestingstadjes als la Châtre, Uzerche 
en Turenne naar de onbetwiste hoogte
punten Rocamadour
geplaatst op de Werelderfgoedlijst. Na 
700 kilometer sluit de route in Oloron
Ste.Marie of in St.Jean
de Pyreneeën aan op St.Jacobsroute 
deel 3 door Spanje
Clemens Sweerman 

Fietsroute Langs oude wegen en 
pelgrimssteden deel 1 Maastricht / 

Vézelay - Nevers (Loire)
Deze route volgt historische pelgrims
wegen vanaf de tijd van Karel de Gro

rustige goed befietsbare we
gen. Na een pittig begin door de hoge 

dennen, volgen afwisselende streken 
en landschappen, 700 kilometer langs 

roemde pleisterplaatsen en vesting
stadjes als Limbourg, Montmédy, 
Troyes, Auxerre en Vézelay. 

 oude wegen en 
pelgrimssteden deel 2 Nevers - 

Moissac - Pyreneeën
Vanaf de Loire volgen fietsers verschil

wegen over prachtige
stadjes als la Châtre, Uzerche 

ne naar de onbetwiste hoogte
ten Rocamadour en Moissac, be

plaatst op de Werelderfgoedlijst. Na 
700 kilometer sluit de route in Oloron
Ste.Marie of in St.Jean-Pied-de-Port bij 
de Pyreneeën aan op St.Jacobsroute 
deel 3 door Spanje. 

Fietsroute Langs oude wegen en 
pelgrimssteden deel 1 Maastricht / 

Nevers (Loire) 
Deze route volgt historische pelgrims-
wegen vanaf de tijd van Karel de Gro-

rustige goed befietsbare we-
gen. Na een pittig begin door de hoge 

dennen, volgen afwisselende streken 
en landschappen, 700 kilometer langs 

roemde pleisterplaatsen en vesting-
stadjes als Limbourg, Montmédy, 

oude wegen en 

Pyreneeën 
Vanaf de Loire volgen fietsers verschil-

prachtige 
stadjes als la Châtre, Uzerche 

ne naar de onbetwiste hoogte-
en Moissac, beide 

plaatst op de Werelderfgoedlijst. Na 
700 kilometer sluit de route in Oloron-

Port bij 
de Pyreneeën aan op St.Jacobsroute 

Van huis af fietsen naar 
Santiago de Compostela
Santiago d
sche klank in de oren van onze voorou
ders. Pelgrims uit heel Europa trokken 
eeuwenlang naar deze Galici
in Noordwest
zij onderweg op een inspirerende maar 
soms barre tocht. Gedreven door een 
innerl
horizon lag waren zij de voorlope
de huidige 

De belangstelling voor Pelgrimsroutes 
is in deze tijd weer springlevend. Het 
idee pelgrim te zijn, het trekken naar 
ongekende doelen, andere ervaringe
ontmoetingen en bezinning op eigen 
leven, spreekt sterk tot de heden
daagse verbeelding
De St.Jacobs fietsroute en 
Langs oude wegen naar Compostela 
verbinden his
over lan
heuve
Op ei
van het boeiende Europese Culturele 
Erfgoed, onderweg genietend van rijk 
gescha
eeuwse stadjes. Bijna nergens volgt de 
fietser geijkte toeristenwegen.

Van huis af fietsen naar 
Santiago de Compostela
Santiago de Compostela had een magi
sche klank in de oren van onze voorou
ders. Pelgrims uit heel Europa trokken 
eeuwenlang naar deze Galici
in Noordwest-Spanje. Maanden waren 
zij onderweg op een inspirerende maar 
soms barre tocht. Gedreven door een 
innerlijke drang naar wat achter de 
horizon lag waren zij de voorlope
de huidige wandelaars en fietsers.

De belangstelling voor Pelgrimsroutes 
is in deze tijd weer springlevend. Het 
idee pelgrim te zijn, het trekken naar 
ongekende doelen, andere ervaringe
ontmoetingen en bezinning op eigen 
leven, spreekt sterk tot de heden
daagse verbeelding 
De St.Jacobs fietsroute en 
Langs oude wegen naar Compostela 
verbinden historische pelgrimsplaatsen 
over landelijke rustige wegen, soms 
heuvelachtig en in 
Op eigen kracht wordt men deelgenoot 
van het boeiende Europese Culturele 

goed, onderweg genietend van rijk 
schakeerde landschappen en middel

eeuwse stadjes. Bijna nergens volgt de 
fietser geijkte toeristenwegen.

Van huis af fietsen naar 
Santiago de Compostela 

e Compostela had een magi
sche klank in de oren van onze voorou
ders. Pelgrims uit heel Europa trokken 
eeuwenlang naar deze Galicische stad 

Spanje. Maanden waren 
zij onderweg op een inspirerende maar 
soms barre tocht. Gedreven door een 

ijke drang naar wat achter de 
horizon lag waren zij de voorlopers van 

laars en fietsers. 

De belangstelling voor Pelgrimsroutes 
is in deze tijd weer springlevend. Het 
idee pelgrim te zijn, het trekken naar 
ongekende doelen, andere ervaringe
ontmoetingen en bezinning op eigen 
leven, spreekt sterk tot de heden

 
De St.Jacobs fietsroute en de route 
Langs oude wegen naar Compostela 

rische pelgrimsplaatsen 
lijke rustige wegen, soms 

lachtig en in Spanje bergachtig. 
gen kracht wordt men deelgenoot 

van het boeiende Europese Culturele 
goed, onderweg genietend van rijk 

keerde landschappen en middel
eeuwse stadjes. Bijna nergens volgt de 
fietser geijkte toeristenwegen. 

e Compostela had een magi-
sche klank in de oren van onze voorou-
ders. Pelgrims uit heel Europa trokken 

sche stad 
Spanje. Maanden waren 

zij onderweg op een inspirerende maar 
soms barre tocht. Gedreven door een 

ijke drang naar wat achter de 
rs van 

De belangstelling voor Pelgrimsroutes 
is in deze tijd weer springlevend. Het 
idee pelgrim te zijn, het trekken naar 
ongekende doelen, andere ervaringen, 
ontmoetingen en bezinning op eigen 
leven, spreekt sterk tot de heden-

oute 
Langs oude wegen naar Compostela 

rische pelgrimsplaatsen 
lijke rustige wegen, soms 

Spanje bergachtig. 
gen kracht wordt men deelgenoot 

van het boeiende Europese Culturele 
goed, onderweg genietend van rijk 

keerde landschappen en middel-
eeuwse stadjes. Bijna nergens volgt de 

De fietsgidsen
en tips voor onderweg, met de be
schreven route ingetekend op kaarten. 
Iedere gids bevat beknopte toe
tingen van pelgrimshistorie en beziens
waardigheden langs de route. Verder 
een lijst met campings, hotels, B&B en 
pelgrimsherber

St.Jacobs fietsroute deel 1 
Haarlem 
Thuis vlak beginnen en onderweg mee
groeien in conditie en in pelgrims
rie. De hoofdroute van 860 kilo
leidt over bezienswaardige ste
Doornik, St.Quentin, Com
Chartres. Een alternatieve route voert 
over Parijs en Orléans en een variant 
over Antwerpen. 

De fietsgidsen geven veel informatie 
en tips voor onderweg, met de be
schreven route ingetekend op kaarten. 
Iedere gids bevat beknopte toe
tingen van pelgrimshistorie en beziens
waardigheden langs de route. Verder 
een lijst met campings, hotels, B&B en 
pelgrimsherbergen. 

St.Jacobs fietsroute deel 1 
Haarlem - Chartres - Tours (Loire)
Thuis vlak beginnen en onderweg mee
groeien in conditie en in pelgrims
rie. De hoofdroute van 860 kilo
leidt over bezienswaardige ste
Doornik, St.Quentin, Com
Chartres. Een alternatieve route voert 
over Parijs en Orléans en een variant 
over Antwerpen.  

even veel informatie 
en tips voor onderweg, met de be-
schreven route ingetekend op kaarten. 
Iedere gids bevat beknopte toelich-
tingen van pelgrimshistorie en beziens-
waardigheden langs de route. Verder 
een lijst met campings, hotels, B&B en 

St.Jacobs fietsroute deel 1  

Tours (Loire) 
Thuis vlak beginnen en onderweg mee-
groeien in conditie en in pelgrimshisto-
rie. De hoofdroute van 860 kilometer 
leidt over bezienswaardige steden als 
Doornik, St.Quentin, Compiègne en 
Chartres. Een alternatieve route voert 
over Parijs en Orléans en een variant 
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St. Jacobsroute deel 1:
Variant via Antwerpen
1a: alternatief via Parijs (Tours - Parijs ook ri noord)
 
St. Jacobsroute deel 2:
2a Alternatief via Saintes en Bordeaux (in 2 richtingen)
2b alternatief naar St.Jean-Pied-de-Port (in 2 richtingen)
 
St. Jacobsroute deel 3:
3a: Santiago - Cabo Finisterre / Muxia
3b: terugroute Cantabria, alleen richting oost beschreven.
3c: van St. Jean via Pamplona naar Puente la Reina
3d: om Pamplona heen
 
Langs oude wegen deel 1 (=Vézelayroute):
Variant via Aken (alleen ri zuid)
 
Langs oude wegen deel 2:
5a: alternatief via Nay (alleen ri zuid)
5b: doorsteek naar St.Jean-Pied-de-Port (alleen ri west)
5c: variant via Lourdes (alleen ri zuid)

Alternatieven en varianten:

 

St. Jacobs fietsroute

Langs Oude wegen en pelgrimssteden

        deel 1 Haarlem - Tours (Loire)
        deel 2 Tours - Pyreneeën
        deel 3 Pyreneeën - Santiago
 
Hoofdroute beschreven richting Santiago. 
Van Compostela richting noorden: 
   Terugroute Santiago - Pamplona (3b)
   St. Jean-Pied-de-Port - Bordeaux - 
   Saintes - Poitiers - Tours - Orléans - Parijs
 

        deel 1 Aken/Maastricht - Nevers (Loire)
        deel 2 Nevers - Moissac - Pyreneeën
 
Hoofdroute in beide richtingen beschreven.
 
 

1
2
3

4
5

Vanuit het Noorden

       Jabikspaad St Jacobiparochie - Hasselt
       Jacobspad Uithuizen - Hasselt
        LF 9a Hasselt - Zwolle - Utrecht - Breda
        LF 3a  Zwolle - Arnhem - Maastricht
 
 
 
 
 

6
7
8
9

Kijk voor vertrek of er wijzigingen zijn!
 
 

10
 

In het spoor van El Cid 

Van Burgos naar Valencia
 

St. Jacobsroute en Langs oude wegen:
www.europafietsers.nl / www.pirola.nl
Jabikspaad: www.jabikspaad.nl
Jacobspad: www.jacobspad.nl
LF routes: www.nederlandfietsland.nl/lf-routes
El Cid: www.elcidroute.nl
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Birmingham

Fietsroutes Nederland - Vlaanderen - Santiago

Deze kaart is on-line te vinden op www.santiagoroutes.nl©Wobien Doyer


