
Station Sermizelles – Vézelay (11 km) 
versie 2 april 2019 
 

 

Inleiding 
 

Dit is een vertaling van de beschrijving (maart 2019) door de Confraternité des Pèlerins de 

Saint-Jacques en Bourgogne du Nord. Website: Yonne Compostelle. Je vindt daar o.m. een 

dynamische kaart (in Openrunner) en kunt er de GPX track downloaden. (= “télécharger”). 

 

Kort na het station volgt onze route de GR 13, zo'n 2 km, grofweg in noordwestelijke 

richting. Dan laat je deze GR rechts liggen om zo'n 500 meter verderop aan te sluiten op de 

GR 654 en die dan verder te volgen, naar Asquins. Daar verlaten we de GR opnieuw, om de 

Jacobskerk te bezoeken, waarna we bij de kapel Sainte-Croix / La Cordelle opnieuw op de 

GR komen. 

De GR's zijn rood-wit gemarkeerd. Waar we deze volgen is een jakobsschelp toegevoegd 

aan de markering. Waar we niet een GR volgen is de route blauw-geel gemarkeerd. 

 

 

Routebeschrijving 
 

Vóór het station van Ser        -       , met de rug erna toe: ga linksaf, 200 m, naar de 

kruising met de D 951. Volg deze naar rechts, zo'n 500 m. (Op de eerste kruising komt de 

GR 13 van links). Let op het verkeer! Kort na de brug over de Cure: ga rechtsaf, naar 

Blannay, via de D 206. Loop Blannay binnen via de D 206 / Rue Montante en vervolg, 

stijgend, langs het kerkje (aan je rechterhand), tot een kruising aan het einde van het dorpje. 
 

Neem daar de onverharde weg links: Chemin du Crot Bard. Vervolg tot bij een grote 

boerderij. Ga daar rechtsaf. Na 400 meter: ga rechtdoor verder, richting het bos, stijgend. Op 

de eerstvolgende splitsing: verlaat de GR 13, die hier naar rechts gaat, en stijg verder via het 

weggetje naar links. (Volg de geel-blauwe markering). Na zo'n 500 meter is er weer een  

splitsing. Hier komt de GR 654 van rechts, vanuit Auxerre. Ga rechtdoor verder. Vanaf hier 

volgen we de GR654, naar Asquins.  

Na de boerderij Les Hérodats: verlaat de weg en ga rechtdoor verder via een weggetje dat 

afdaalt naar Vaudonjon le Bas. 

 

Op de kruising met de Rue des Maraîchers: rechtdoor verder, naar de D 21. Volg die naar 

links en neem dan het eerste weggetje rechts, eerst stijgend en vervolgens dalend. Na 1,5 km: 

rechtdoor verder, via een asfaltweggetje naar de D 123.  

Volg die naar rechts, zo'n 150 m, tot een rood kruis, en ga daar linksaf een weggetje in. Na 

400 m: schuin linksaf, de Chemin du Verger du Pain. (Je verlaat hier de GR 654). Volg die 

tot het eind. Aankomst in Asquins. Ga rechtsaf: Rue de La Tuilerie. Op de eerstvolgende 

kruising: linksaf, Rue du Four. Vervolgens het 1e straatje links: Rue des Sœurs, die overgaat 

in de Rue de l’Église. Aankomst bij de kerk. 

 

De Jacobskerk (Saint-Jacques le Majeur) van Asquins staat op de Werelderfgoedlijst van de 

Unesco, als historis                                                                     

de Compostela. In de kerk: een reliekbuste van Sint Jacob (eind 16e / begin 17e eeuw) en 

http://yonne-compostelle.e-monsite.com/pages/pelerins/les-chemins-de-saint-jacques-dans-l-yonne/arriver-en-train-a-vezelay/


een glas-in-loodraam met Sint Jacob. Met een beetje geluk is de kerk open. 

 

Vervolg de Rue de l’Église, afdalend, naar (opnieuw) de Rue du Four. Volg die naar links en 

hou even later weer links aan. Op een pleintje met een boom in het midden (Place de 

l’Orme): ga rechtsaf, de Grande Rue in, stijgend. Op een splitsing, ook met een boom in het 

midden (Place de la  roi  d’As uins): laat de  hemin de St  ac ues rechts liggen en ga 

schuin links verder, Rue de V  elay, waarlangs je Asquins uitloopt. Op de eerstvolgende 

splitsing: neem het weggetje rechts, naar de kapel Sainte-Croix / La Cordelle. (Daar komt de 

GR 654 weer op onze route). 

 

Ga daarna rechtdoor verder, flink stijgend, naar de smalle rondweg om Vézelay, vlakbij de 

Porte Ste Croix. Steek de rondweg over en ga rechtdoor verder, opnieuw flink stijgend, naar 

een smalle asfaltweg. Volg die naar rechts en ga vervolgens linksaf, naar de Basiliek Sainte-

Marie-Madeleine. 


