
Westelijke St.-Jakobsroute – 4v. Variante door Bordeaux 

 

Waar in Saintes de kustvariante aan de Square Goulebenèze wegdraait van de rivier La Charente, blijft de 

variante de rivier volgen naar het zuiden, langs het fietspad V92. Na 3,4 km draait de V92 links weg, maar 

de Compostelaroute loopt rechtdoor op de D128 (Rue Maurice Ravel). Na 1,3 km slaat de route rechts af, 

de Rue des 3 Noyer in, terwijl de D128 doorloopt. 

 

Na 2 km kruist de route de D137 (Route de Bordeaux) en loopt door het centrum van het dorpje Préguillac. 

In een bocht voor de kerk slaat ze links af in de D234 (Rue du Vigneau) en 700 m verder links af naar de 

D125 (Route de la Poitevinère). Door het dorpje Berneuil. Nog steeds D125, die iets verderop verandert in 

D249. Door het dorp Saint-Léger. De route kruist de D137 en leidt door de Zone Industrielle Touvent van 

Pons. Net voor het riviertje La Seugne slaat de route rechts af, na de kerk Saint-Vivien een rotonde, de 

tweede afslag: Rue Georges Clemenceau. Verder rijden langs het Hôpital des Pèlerins en het kerkhof. Net 

na het kerkhof in de eerste straat links, D144e (Rue de la Seugne). De straat leidt weer langs het riviertje en 

kruist iets verder opnieuw de grote D137. Na 750 m linksaf, weer naar de D137. Die kruist ze opnieuw en 

loopt tot aan het riviertje, dan rechtsaf. 

 

In het dorp Belluire volgt de route de D137 over 200 m, gaat dan rechtsaf, door een stukje bos en kruist dan 

de D144. De route leidt opnieuw door een paar bosjes om in Saint-Genis-de-Saintogne rechtsaf opnieuw de 

D137 over 100 m te volgen. Na 100 m opnieuw links (Rue de la Terrière). De route volgt even de D2 om snel 

weer rechtsaf te gaan, via de D253 door het bos. Na 2 km rechtsaf, weg van de D253, tot aan de D148 en 

iets later de D153 naar het dorp Nieul-le-Virouil, en verder naar Mirambeau. In Mirambeau, waar de D137 

een bocht naar rechts maakt, volgt de route de D137 voor 1,3 km. Rechtdoor en na 100 m linksaf, de D254, 

langs de kerk van Le Petit-Niort en na 3 km rechtsaf en de snelweg A10 over naar Saint-Palais en Saint-

Aubin-de-Blaye. 

 

Iets ten zuiden van Saint-Aubin-de-Blaye komt de route samen met de Tour de Gironde à Vélo die ze in 

zuidelijke richting volgt. Ze voert langs Étauliers en Saint-Seurin-de-Gursac naar Blaye. Daar neemt de route 

de overzet van de Gironde. Op de linkeroever volgt ze nog steeds de Tour de Gironde à Vélo door het Parc 

Naturel Régional du Médoc. In Arcens volgt de route de D2 over 2,7 km. De route neemt de tweede afslag 

op de Tour de Gironde à Vélo rechts en volgt deze weer door Arsac en Le Pian-Médoc. 300 m voorbij het 

centrum verlaat de route aan een rotonde de Tour de Gironde à Vélo, maar pikt deze 3,5 km verder weer 

op, door Blanquefort. Bij de ring rond Bordeaux blijf je het fietspad van de Tour de Gironde à Vélo volgen. 

Je komt uit op de Garonne, slaat rechts af en blijft de hiervoor vermelde fietsroute volgen tot aan de Pont 

de Pierre. Ongeveer 300 m voorbij de Miroir d’Eau en via de Porte Cailhau, sla je af naar het Maison du 

Pèlerin, Rue des Argentiers 28. Vanaf de Pont de Pierre volg je de bewegwijzerde EV3 tot Hostens waar je 

opnieuw de hoofdroute bereikt. 
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