
 NL gidsen met navigatie en GPS: 

1 Normandië / Bretagne fietsroute vanaf  
Dieppe met extra vebindingen: 
Mont St.Michel, Saumur, St.Nazair 

2 Canvas – Calvados (PDF) , 
verbinding met Van Gogh route 

3 Loire kastelen route,  Saumur - Tours 

4 Jacobs pelgrims route west,  Parijs - Tours 

5 Fietsen rond Het Kanaal, Dieppe  - Roscoff 

 
Franse fietsroutes 

bewegwijzerd, gidsje, website in 
Engels, GPS (behalve routes met *) 
 
TdM Tour de Manche, Cherbourg -
 Roscoff (is ook  EV4) 
EV1   Vélodyssée, Roscoff - La Rochelle 
EV4 vanaf Cherbourg in wording * 
EV6 La Loire a Vélo, Nantes-Tours 
V16 Avenue Verte Londres Paris,  
 Parijs - Dieppe 
V40  La Véloscénie, Parijs - 
 Mont.St.Michel 
V41 St Jacques a Vélo (min of meer  
 EF route 4, westtak Jacobs route) 
V43 La Vélo Francette,  
 Caen - La Rochelle 
V47 La Vallée du Loir, Chartres - Loire 
V33 Seine: in ontwikkeling * 

Overzicht fietsroutes in west Frankrijk— tussen Dieppe en La Rochelle 

 

  **  In Bretagne: 8  lokale voies 
vertes routes, zie andere zijde 

* In  Normandië: 2 fietsgidsjes 
langs monumenten van D-Day: 
- Autour des plages du  
  Débarquement à velo 
- Spoor van de Vrijheid , de Vlinder 
route Bayeux  (NL-EF  gids, geen 
navigatie, alleen GPS en kaarten) 
De oostgrens van het gebied 
wordt gevormd door de Jacobs  
route west van Parijs tot Tours    Schaal: 1cm = 20 km 

 

* 

** 



Openbaar vervoer 
Aanloopverbindingen vanuit NL, trein of auto 
Treinverbindingen via Brussel, Lille/Parijs naar een aantal grotere steden in het gebied  (Caen, 
Rennes etc). In Parijs moet je meestal van station veranderen, met een stadsfietskaart  goed 
te doen. Iha kan fiets niet mee in TGV anders dan gedemonteerd en verpakt. Er komen wel 
wat meer verbindingen, bv Lille Angers/Nantes, waar de fiets soms mee kan in de TGV. 
Diverse verbindingen in de regio 
Met lokaal vervoer kan je terug gaan of stukjes overbruggen: via lokale TER treinen  zonder 
op en neer naar Parijs te gaan. Geen reservering mogelijk of nodig. 
Grotere plaatsen hebben een station. Er rijden hier echter niet vaak treinen, soms maar een 
paar keer per dag. 
Websites: SNCF, TER/regio met overzichtskaartje van het regionale netwerk (heet “Resau”): 
www.sncf.com of regionaal www.sncf.com/fr/trains/ter. De Duitse site is ook erg handig 
www.db.de. Een overzicht van de TER gebieden met een paar belangrijke/grotere plaatsen: 
Nord- Pas su Calais: Lille, Boulogne-sur-Mer, Duinkerken 
Normandië: Dieppe, Caen, Rouen, Cherbourg  
Bretagne: St.Malo, Rennes, Brest:(bus-fietsvervoer is ook mogelijk: 
Centre-Val de Loire: Chartres, Tours 
Pays de la Loire: le Mans, Laval, Angers, Nantes, les Sables d’Olonne 
Poitou-Charentes: La Rochelle, Niort en Poitiers. 

 

** Bretagne Op de website la 
Bretagne à Vélo h ps://
velo.tourismebretagne.com 
staan de voies vertes uitgebreid 
besproken (Frans en Engels). Er 
staan per deeltraject korte ver-
haaltjes bij. Diverse  voorzienin-
gen staan op de kaart. GPX 
tracks zijn te downloaden. Maar 
lang niet alles is klaar. 
Er zijn gidsjes te koop. Sommige 
gidsjes zijn echter vrij oud. 
Er is een link naar een detaillisti-
sche overzicht kaart: “carte des 
voies vertes” 
De routes langs een kanaal of  
rivier of over een oud treinspoor 
zijn niet zwaar. Routes die door-
steken kunnen best pittig zijn, 
zo ook de routes langs de 
noordkust 

West Frankrijk is vol met vrij nieuwe Fran-
se fietsroutes en die ontwikkeling gaat 
nog steeds door. Het gebied is ongeveer 
vier keer Nederland: van Dieppe naar La 
Rochelle en van de westkant van Parijs 
naar Brest in Bretagne, zo’n 400 bij 400 
km. Het ligt niet echt ver weg maar toch 
voor twee weken te ver om alles van huis, 
naar Bretagne en weer terug te fietsen. Je 
kunt met de auto gaan en deze laten 
staan op een camping of bij een B&B. 
Met wat overstappen is het gebied ook 
met de trein haalbaar. 
 
Overzicht van de routes (afstanden: 
globaal en binnen dit gebied)ie ook op de 
website van Europafietsers. 
EF Normandië Bretagne route (800 km)
verlaat bij Dieppe de kust en gaat dan 
door een golvend landschap naar de Loire 
met mogelijkheden naar Tours te fietsen. 
Via de Loire kastelen route of EV6. naar 
het oosten. Vanaf Nantes volgt de route 
een kanaal en een rivier. Er zijn aftakkin-
gen naar Mont St.Michel (140km) en naar 
St.Nazaire beschreven. De verbinding met 
de Van Goghroute #2 is ongeveer 160km. 
 
De Jacobs pelgrims route is de oostelijke 
begrenzing van dit gebied.(400km). Er 
loopt nu ook een bewegwijzerde Franse 
versie van de pelgrims route die echter nu 
en dan afwijkt van de EF Jacobsroute.  
 
Fietsen rond Het Kanaal beschrijft de rou-
te vanaf Dieppe tot Roscoff (1.100 km). 
De kust die hier en daar vrij geacciden-
teerd is, wordt vrijwel overal gevolgd. Er is 
overlap met de EV 4 in wording en de 

Tour de Manche route, Daar waar de rou-
tes gelijk lopen wordt dat in de navigatie 
van Rond Het Kanaal aangegeven. 
De EV4 is tussen Dieppe en Cherbourg 
nog beperkt bewegwijzerd. 
De Tour de Manche route volgt in Nor-
mandië een andere  route, en laat de 
westkust van Normandië liggen. (700km). 
In Normandié zijn twee gidsjes met korte-
re lokale routes:  Plage d’Embarquements 
en de gids in het Spoor van de Vrijheid.   
De website Normandie-tourisme.fr heeft 
nogal wat informatie (ook Engels) maar is 
niet overal even duidelijk. 
Vélodyssée/EV1 vanaf La Rochelle via 
Nantes naar Roscoff (750 km). Een rustig 
traject met weinig heuvels. 
 De Avenue Verte biedt vanaf Dieppe een 
aardige verbinding met Parijs. Er is een 
korte en langere versie mogelijk (450 
resp.630 km).. De zuidelijke tak kan bij 
Chartrs gemakkelijk verbonden worden 
met de route Véloscénie, van Parijs naar 
Mont St.Michel.(450 km). 
De fietsroute La Vélo Francette doorkruist 
het hele gebied en verbindt  het Kanaal 
met de Atlantische oceaan (630 km). Het 
eerste traject vanaf Caen heeft een vrij 
pittig stuk: Suisse Normandie. Ook na de 
Loire zijn wat pittige stukjes. Verder volgt 
de route rivieren en kanaaltjes. 
Vanaf Chartres tot Angers biedt de route 
La Vallée du Loir een aardige verbinding 
naar de Loire. (320 km).  
 
In Bretagne zijn naast de doorgaande 
routes, tal van voies Vertes over paden 
langs rivieren en kanalen. 
 

Gidsjes: Bretagne á Vélo, Tome 1, Rennes—Roscoff (2010) 
Bretagne a Vélo Tome 2, Canal du Nantes à Brest en Vélodyssée (2013) 
Véloroute Roscoff Nantes (2014) 
La Bretagne par les voies vertes (2017) 

http://www.sncf.com
http://www.sncf.com/fr/trains/ter
http://www.db.de

