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Nieuwe Nederlandstalige fietsgids over Vélodyssée 

 
Fietsjournalist Bert Sitters schreef een Nederlandstalige gids over de Vélodyssée. 

Deze fietsroute van 1200 kilometer lang start in het Bretonse Roscoff en loopt 

dwars door het binnenland van Bretagne richting het zuiden van Frankrijk naar 

Hendaye in het Baskenland op de grens met Spanje. De gids geeft praktische 

informatie over o.a. de verschillende etappes, accommodaties, toeristische 

trekpleisters en treinverbindingen. 

 

Al in 2013 werd de Vélodyssée door de jury van de Fiets- en Wandelbeurs uitgeroepen tot 

“Fietsroute van het jaar”. En met reden! Deze bijzondere route loopt van het Bretonse 

Roscoff tot in het zuiden van Frankrijk. Het Bretonse deel van de Vélodyssée start in de 

oude haven van Roscoff. Na een prachtige tocht door de Baai van Morlaix, gaat de route 

het bosrijke binnenland in, dwars door de Monts d’Arrée. De route vervolgt haar weg langs 

het kanaal van Nantes naar Brest, dat bestaat uit een aantal rivieren die door 238 sluizen 

aan elkaar gekoppeld zijn. Op de route staan talrijke oude sluiswachtershuizen, die vaak 

bloemrijk zijn versierd. Een aantal van deze huizen is onlangs gerenoveerd en kreeg een 

nieuw leven als restaurant, concertruimte of accommodatie. 

Onderweg is de cisterciënzer abdij van 

Bon Repos absoluut een bezoek waard. 

Het Lac de Guerlédan is een perfecte plek 

om even uit te rusten. Ook de historische 

stadjes in de Morbihan zijn een 

tussenstop waard: Pontivy, Rohan, 

Malestroit, Josselin met zijn imposante, 

hooggelegen renaissancekasteel, en 

Redon, een kruispunt van waterwegen. 

Na 385 km fietsen eindigt de Bretonse 

Vélodyssée in de stad Nantes, een 

schitterende beloning na een bijzondere 

tocht!  

 

Na Nantes gaat de route verder richting het zuiden van Frankrijk en loopt langs levendige 

historische steden als La Rochelle, Rochefort, Bayonne en de wereldhoofdstad van de wijn: 

Bordeaux.  
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De Vélodyssée is geheel bewegwijzerd. Ruim 80% van deze route gaat over autovrije 

paden. Het overgrote deel is vlak. De klimmetjes zijn met uitzondering in het Baskenland 

van duintopniveau.  

 

Nederlandstalige fietsgids 

Bert Sitters maakte van de Vélodyssée een Nederlandstalige gids. In deze gids tref je onder 

andere informatie over de route, voor- en natransport, voorzieningen onderweg en vooral 

over campings die geschikt zijn voor fietsers. De gids wordt op de Fiets- en Wandelbeurs 

in de Jaarbeurs in Utrecht gepresenteerd. Bert geeft op zaterdag 3 en zondag 4 maart in 

samenwerking met het Frans Bureau voor Toerisme lezingen over de Vélodyssée om 

12.00u in zaal 3. Ook Toerisme Bretagne is op 2, 3 en 4 maart aanwezig op de Fiets- en 

Wandelbeurs en geeft bij stand 3C90 graag meer informatie over de Vélodyssée en andere 

fiets- en wandelroutes in de regio.  


