St.Jacobs fietsroute deel 1, Haarlem - Tours (Loire)
e
wijzigingen en aanvullingen bij de 9 druk, uitgave 2016
Bijgewerkt door routemaker / auteur Clemens Sweerman, tot april 2017.
Beginpunt fietsroute in Haarlem (blz. 13 en 32)
Sinds de middeleeuwen wordt het St.Jacobs Godshuis in Haarlem bezocht door pelgrims op weg naar Santiago.
Door de St.Jacobs fietsroute is het aantal pelgrims dat hier een eerste stempel komt halen flink toegenomen.
Dit voormalige Gasthuis heet nu Rosenstock-Huessy Huis en is in gebruik bij een woongemeenschap met eigen
appartementen. Het is dus geen instelling waar je vrij binnenloopt en er is geen gastenverblijf.
Vrijwilligers van het Genootschap van Sint Jacob verzorgen op afspraak een gastvrije ontvangst met een stempel,
en indien gewenst een rondleiding in de fraaie St.Jacobs kapel met gebrandschilderde ramen vol afbeeldingen uit
het leven van de apostel. Je kunt je na een kop koffie uit laten uitzwaaien door familie en vrienden. Vooraf een
afspraak maken per mail naar: jacobskapel-haarlem@santiago.nl met vermelding van je tel. nummer, datum en
tijd van vertrek en of je fietsend of lopend op pad gaat. Een van de vrijwilligers neemt dan contact op.
De stichting Haarlem-Santiago verstrekt op zaterdagen ook een stempel maar werkt niet samen met het
Nederlands Genootschap en heeft niets van de doen met de geel-blauwe stickers langs de St.Jacobs fietsroute.
Veel pelgrims menen dat Haarlem het 'officiële' beginpunt is van de Santiagotochten, maar dat ligt net als vroeger
bij iedere pelgrim thuis. De fietsroute moet ergens beginnen en liefst op een historisch zichtbare en aansprekende
plaats. Veel fietsers sluiten ook in Dordrecht, Breda of in Vlaanderen op de route aan.
LET OP:
Credencial of pelgrimspas Vanuit de geestelijkheid in Spanje wordt vanaf 2017 geeist dat de Credencial moet
vermelden dat de pelgrimstocht voert naar het graf van de apostel St.Jacob in de kathedraal van Santiago.
Nieuwe Credencials zijn aangevuld met deze tekst en voor al aangeschafte pelgrimspassen biedt het Nederlands
Genootschap een stickertje met de tekst aan, in Utrecht, maar ook in Sint Jacobiparochie, Haarlem en Vessem.
Fietsers die onderweg in Frankrijk alsnog een (vervolg-) pelgrimspas aanschaffen, kunnen de sticker bij aankomst
in Santiago in de 'Huiskamer' krijgen.
Stempels op de pelgrimspas kun je ook vragen bij de kerk van het vertrekpunt thuis en verder op etappeplaatsen
tijdens de tocht, als die op eigen kracht wordt ondernomen. Het is dus niet de bedoeling voor een stempel met de
auto naar Haarlem te rijden zonder de tocht daar daadwerkelijk aan te vangen.
Galder Fietsers die rond Breda op de St.Jacobsroute aanhaken, kunnen in Galder een stempel halen in het café
bij de kapel op de hoek van de Jacobsstraat. Of een dag tevoren opbellen naar Joke Vermeeren 076-5612842.
Niet vermelden privé pelgrimsadressen in verslagen en weblogs
Een aantal Franse pelgrims biedt na hun eigen Santiagotocht onderdak aan langstrekkende pelgrims.
Deze adressen worden verstrekt door regionale afdelingen van Les Amis de Saint-Jacques en zijn vooral
bestemd voor wandelaars die in Noord en Midden-Frankrijk spaarzaam langskomen en niet voor een grote
schare fietsers uit het noorden. Deze privéadressen staan dus niet in de fietsgids en het is ook niet de bedoeling
deze te vermelden in verslagen en op weblogs, met de kans dat steeds meer fietsers langskomen, vooral als er
gratis bij staat. Het gevolg is dat ook profiteurs zich melden en deze gastgevers zich schielijk terugtrekken. Daar
is niemand bij gebaat. Als het zich voordoet, geniet als goede gast van de persoonlijke contacten en vraag naar
de pot voor een gulle 'donativo'.
Gebruik van GPS-tracks.
De fietsroutes zijn ter plaatse onderzocht en zorgvuldig samengesteld, dus niet eenmalig of virtueel vanaf een
scherm. Dit betekent dat recente fietsgidsen, samen met deze updates, bepalend zijn voor de actuele routes.
GPS-tracks zijn daarvan afgeleid en blijven een hulpmiddel dat van nut kan zijn in steden, of bij ommetjes.
Op internet aangeboden tracks zijn vaak verouderd, kennen omwegen of soms ernstige fouten als snelwegen en
autotunnels. Gecorrigeerde GPS-tracks bevinden zich tot nu toe op de website van europafietsers.nl
Algemeen in Frankrijk zijn inmiddels veel dorpscafé's overdag dicht of zelfs definitief gesloten.
Een toenemend aantal campings municipal verkort de seizoensperiode en beperkt het beheer.

St.Jacobs fietsroute en afwijkende nieuwe bordjes Saint Jacques via Chartres in Frankrijk
In Regio Centre zijn / worden vanaf Maintenon - Chartres - Tours tot aan Châtellerault, vanaf 2014 fietsbordjes
geplaatst van een nieuwe Franse route Saint-Jacques à Vélo via Chartres.
Op een aantal trajecten is de Franse aanduiding vrijwel gelijk aan de St.Jacobs fietsroute, met slechts geringe
veranderingen en kleine omwegen. Op andere trajecten komen echter kronkelige omwegen voor langs enkele
plaatsen die, zonder meerwaarde, (te) ver van de Jacobsroute af liggen.
Onderweg schept dit soms verwarring welke route men volgt, mede als stickers van de St.Jacobs fietsroute onder
een bordje zijn verdwenen. In de fietsgids wordt de afwijkende Franse route met een andere kleur aangegeven.
rond Château-Renault - kaart 44 - staan (nog) geen bordjes: het Franse plan is via Villedômer te gaan, met daar
een steile klim naar Neuillé (1,5 km langer).
Blz. 25 vervoer met fiets 2017
Fietsbussen rijden vanuit Amsterdam, Utrecht en Breda naar en van Bléré (aan de Cher, 20 km van Tours), van
half juli tot half augustus wekelijkse ritten, vrijdag heen en zaterdagavond terug.
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Trein De fiets kan met een kaartje mee op de internationale IC-treinen tussen Amsterdam, Antwerpen en Brussel.
In de duurdere IC-direct binnenland en de hogesnelheidstrein Thalys zijn geen fietsen toegestaan.
Vanuit Tours rijden enkele TGV's met fietsvervoer, anders per sneltrein, met een overstap op de fiets in Parijs.
Vanaf Parijs Gare du Nord naar Gare Lille-Flandre rijdt ieder uur een TGV met fietsvervoer; reserveren ter plekke.
Op station Lille-Flandre kun je voor de IC naar Antwerpen geen fietskaartje kopen en moet je de Belgische
conducteur waarschuwen die gewend is een fietskaartje uit te schrijven.
Tussen Parijs en Brussel rijdt een nieuwe verbinding met Izy-Thalys, waarop fietsen meekunnen mits omgeven
door een hoes en niet langer dan 2 meter. De fiets hoeft dus niet uit elkaar en kost bij plaatsreservering 10 euro.
De tijdwinst is echter beperkt omdat deze Izy-Thalys uit kostenoogpunt niet over HSL-spoor rijdt.
Routewijzigingen - aanvullingen
Kaart 13 t/m 15, in en aan de Dender worden stuwen en kaden vernieuwd ten behoeve van beter waterbeheer.
De opeenvolgende werkzaamheden duren enkele jaren, waarbij regelmatig omleidingen voorkomen.
Kaart 15 km 153 Geraardsbergen. De St.Adriaansabdij wordt gerestaureerd en de verschillende musea zijn
tijdelijk ondergebracht in de nabije vroegere Muziekacademie, Collegestraat 26 (14-17 uur, ma. dicht).
Kaart 16 km 166 aanleg nieuwe rotonde rondweg: 5 N529 ri Tournai volgen.
Kaart 39 km 43,5 na Bonneval: let hier op dat de Franse fietsbordjes een onnodige omweg maken.
Kaart 43 km 121 Longpré (5km D67), het romaanse kerkje St.Pierre bezit 13-15e eeuwse muurschilderingen.
Kaart 49 km 110, bij Denderbelle zal aan de Dender gewerkt worden, waarbij omleidingen mogelijk zijn.
Wijzigingen en aanvullingen hotels, B&B, (pelgrims)herbergen
Kaart 12 km 86 Mechelen, B&B Klein Rozendaalveld is opgeheven.
km 88 Mechelen, op recreatiegebied De Nekker zijn geen tentjes meer toegestaan.
Kaart 15 km 153 Geraardsbergen, aanvulling: B&B Casa Dodo, Nieuwstraat 12, tel. 054-580259.
Kaart 20 km 53 B&B in Hordain (4 km, Chantal / Etienne Toucheboeuf heeft nu tel. nr. 06-14640093.
Kaart 28 km 14 Estrées. B&B le Cèdre, Claire Demary, Av. des Flandres 43 = D1017, tel. 0781-448992.
Kaart 29 km 38 B&B le Bicyclette Jaune ligt in Agnets-Ronquerolles, 3 km van Clermont aan D151.
Kaart 32 km 118 Épône 2km, Kimotel, Rue Ferdinand Léger, aan D191 bij D113 / spoorlijn, tel. 0130-903737.
Hotel Les Jardins de l'Épône, Avenue de la Mauldre 220, op rotonde links, tel. 0130-956870.
Kaart 35 km 162 les Pâtis, B&B M. le Bodic, Chemin des Bergeries, bij de brug in de route, tel. 0134-943669.
Kaart 41 km 93 Pezou, de camping is opgeheven na bezetting door nomaden.
Kaart 67 km 82 Onzain, camping Domaine de Dugny laat geen tenten meer toe, alleen stacaravans.
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