
De heen- en terugreis

Van Nederland naar Saint Père sous Vézelay

Saint Pere (89450 Rue du Colombier, Aan de rechterkant nr 26 Boerenhuis, 28 Vissershuis) is 715 
kilometer vanaf Leiden. Met alleen hele korte tank- en plaspauzes en op 130 km/u wegen een 
snelheid van plm. 125 km/u is het ongeveer 7 ½  uur.

Vanuit het Oosten van Nederland is de route via Maastricht aan te bevelen. Eerst langs Luik, dan 
over de A26/E25 naar het zuiden. Bij de kruising met de weg van Brussel naar Luxenburg A4/E411,
niet richting Luxenburg, maar rechts, richting Brussel en dan niet lang daarna de afslag 25 Sedan, 
Charleville Mézières. Van daaraf heb je een goede (niet-tol)weg naar Reims. Zie hieronder voor het
stuk na Reims.

Vanuit het Westen van Nederland ligt de weg over Lille voor de hand. Tot Gent wijst de weg 
zich van zelf. Na Gent de borden Kortrijk en Lille volgen. Niet al in België de afslag nemen naar 
Parijs. Die is zeer onduidelijk bewegwijzerd en voor je het weet rijd je hopeloos om. Zodra je de 
Franse grens over bent de borden Parijs (en Reims) gaan volgen. Gewoon dwars door Lille gaan 
(A17>A22>A1). Direct na het begin van de péage kun je kiezen voor Parijs (A1) of Reims (A26).

Een goed alternatief is om na Antwerpen naar Brussel te rijden en dan de A4/E411 te volgen 
richting naar Luxenburg. Afslag 25 Sedan, Charleville Mézières nemen. Van daaraf heb je een 
goede (niet-tol)weg naar Reims. Zie hieronder voor het stuk na Reims.

De route Antwerpen, Brussel en dan Mons, Valenciennes en Cambrai naar de payage naar Reims
is ook een mogelijkheid. 

Via Parijs is de kortste route, maar Parijs is behalve in de kleine uurtjes een heel gedoe. Zonder 
tomtom kun je er beter niet aan beginnen. De route over Parijs is hier en daar rommelig 
aangegeven, het is meestal erg druk, en je verliest gemakkelijk tijd met verkeerd rijden en files. 
Deze route is alleen zondagochtend vroeg echt een goed idee. 
Het snelst is dan: van de A1 na vliegveld Charles de Gaulle de A3 op, tot aan de ‘Periferie 
interieur’. Neem ter hoogte van ‘Porte d’Italie’ de A6, de ‘Route de Soleil’.) 

Je kunt dan via de péage tot 30 kilometer van Vézelay komen. Neem afslag no. 21, Nitry. Ga 
links af, richting Vezelay. (Of als je wilt eten een ommetje naar rechts naar Nitry. Daar kun je 
achter de kerk lekker eten in Auberge la Beursaudiere. De keuken is in het weekeinde bijna 
permanent open.) In Joux la Ville gaat de D944 verder naar Avallon en is de splitsing D32 naar 
Vezelay. Tot Voutenay sur Cure, dan de N6 op; na Sermizelles rechtsaf (D951).

Door Asquins. Na Asquins bij splitsing niet rechtdoor naar Vézelay maar linksaf naar Saint Père.
Bij de volgende kruising links door de dorpsstraat heen voor de brug links (rue du Colombier). Aan 
de rechterkant staat het huis. 

Via Reims en Troyes gaat de reis meestal een beetje sneller. Het voordeel van deze route is dat het 
vanaf de payage na Lille tot Saint Père betrekkelijk rustig is. De péage stopt iets voor Reims om 
even later op de nieuwe ringweg weer te beginnen. Daar komt ook de weg vanuit Charleville 
Mézières erbij. 
De borden Chalons-en-Champagne / Lyon volgen (A26 > A4 > A26). Reims is zo voorbij. Nadeel 
van deze route is dat je vanaf Troyes zo’n honderd kilometer over binnenwegen moet –ongeveer 
anderhalf uur. Het mooie landschap compenseert een hoop.
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Vanaf Troyes gaat het als volgt. Je rijdt over de péage langs Troyes (A26), en neemt bij de splitsing 
Lyon en Parijs, de afslag naar rechts richting Parijs. Dan nog een paar kilometer over de péage 
(A5), over de Seine, eerste afslag Auxerre (afslag no 21). 
Na betaalpunt rotonde ¾, afslag Chaource. De D444, later D 944  blijven volgen. 
In Chaource is een supermarkt en zijn kleine winkeltjes langs de route (gesloten tussen 1 en 3, op 
zondag tot 1 uur geopend). Bij Tonnerre kom je vlak langs een hele grote supermarkt. 
Na Tonnerre borden Avallon, later Vézelay volgen. Door Nitry (hier kun je lekker eten, zie boven). 
In Joux la Ville gaat de D944 verder naar Avallon en is de splitsing D32 naar Vezelay. Tot 
Voutenay sur Cure, dan de N6 op; na Sermizelles rechtsaf (D951).
Door Asquins. Na Asquins bij splitsing niet rechtdoor naar Vézelay maar linksaf naar Saint Père. 
Bij de volgende kruising links, door de dorpsstraat heen voor de brug links, Rue du Colombier,. 
Aan de rechterkant nr 26 Boerenhuis, 28 Vissershuis. 
Goede reis!

Van Saint Père sous Vézelay naar Nederland via Reims

Rijdt de Rue du Colombier rechts uit en neem afslag Asquins (D958>D951). 
Bij Sermizelles de weg (N6) naar Auxerre volgen tot Voutenay sur Cure. 
Daar rechtsaf, bord péage A6 (naar Parijs) volgen ((D 9 >)D 32 > D944). 
Kruis payage naar Parijs bij Nitry. Rijdt door Nitry, volg borden Tonnerre (D 944 > D444). 
Dan naar Chaource D444, vanaf daar borden Troyes / péage A26 volgen. 
Bij Troyes de A26 op. Vanaf daar heb je borden naar Lille. 
De weg gaat door Reims (er voor en erna heb je een péage-betaalpunt) en dan langs Saint Quentin. 
Voor Lille stopt de péage. Niet voor Lille al de afslag Gent nemen (A27), maar op de A1 blijven. 
Pas na deze afslag de borden Gent gaan volgen. (A1>A22>A14) Dan Gent en Antwerpen, ring 
rechtsom. Daar borden Breda volgen tot Nederlandse grens. Erna kiezen: Utrecht, Rotterdam etc.


