Wandeltochten van Langres en de 4 meren

Het kruispunt de romeinse wegen
 Vertrek vanaf : Place Bel’Air
 De markering

en

 Kaart IGN van het land van Langres ‐ N°23
 Bekrachtiging P.D.I.P.R. ‐ N°29

Niveau : op de fiets makkelijk



onn
La B
elle

Vers
PERRANCEY

Vers
CHAUMONT
N1
74
9
D

Batterie
Brevoines
Ferme
Ste-Anne

452
Anc.
Fort

355

Font. de la
Grenouille

BUZON

421

378

e

449
402

Fort de la
Bonnelle

Vers
NOIDANTLE-ROCHEUX

Ve
rt

Vanaf de Porte des Moulins daalt u de wandelweg van Blanche‐
fontaine af, omzoomd door lindebomen, tot aan het einde, ver‐
volgens gaat u rechtsaf de brug onder door. Ga dan naar links
om aan te komen bij de Fonteinen van « la Grenouille », u gaat
achter de fontein langs, neemt de trap om aan te komen bij een
klein asfaltweggetje dat u naar rechts in gaat.
Aangekomen bij het kruispunt met de VOIE VERTE, blijft u rech‐
tdoor lopen om af te dalen in de vallei van de Bonnelle. Na de
beek naar rechts en u komt nu in Saints Geosmes aan bij de Gal‐
lo‐Romaanse fontein. Vanaf daar neemt u de kleine weg naar
rechts en vervolgens na 50 meter weer rechts. Op het volgende
kruispunt nog een keer naar rechts om aan te komen bij het fort
LANGRES van Bonnelle.
intra muros
Op de kruising gaat u weer rechtsaf, op de volgende kruising
naar links om uit te komen bij het gehuchtje BUZON, via de oude
467
strategische (krijgskundige) weg. U passeert twee vertakkingen,
Vers
ga rechtsaf om door het gemeente bos, dat de plek van
VESOUL „L’Escargot“ beschermt , te lopen.
Volg de weg naar links 50 meter en klim een pad naar links op. In
Buzon klimt u opnieuw naar links, sla rechts af om aan te komen
Citadelle bij de Maagd.
Ga rechtdoor, dan naar links, een klein weggetje tussen twee
hagen door. Sla rechts af op de „strategische“ weg
Lunette 10
(krijgskundige) en u komt uit bij de GR7, afgebakend met wit en
rood.
Vandaar komt u aan in Brevoines, vervolgens wandelt u omhoog
naar de buitenwijk van St.Didier., terwijl u onder de oude spoor‐
lijn doorgaat (tegenwoordig la VOIE VERTE) en door de tuinen
loopt, u bevindt zich nu praktisch aan de voet van de Tour Na‐
varre.
Wandel omhoog tot aan de weg op stadswallen, Let op het stijgt
behoorlijk! U komt weer terug bij het Office de Tourisme, òf via
het centrum, òf via de trappen van de porte Bouilière via de
stadswallen, de tour Navarre en de camping.
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Wandeltochten van Langres en de 4 meren

Het kruispunt de romeinse wegen
 Wat U niet mag missen !
 Fonteinen van la Grenouille
Rond 1650 werd een begin gemaakt met de aanleg van de fontein. De grot boven de bron
en de twee terrasvormige bassins dateren waarschijnlijk uit dezelfde periode: in 1678 be‐
sloten de schepenen nl. een tweede bassin aan te leggen.
In 1755 kregen de architect Claude Forgeot en de beeldhouwer Clément Jayet opdracht de
fontein te verfraaien. De grot werd verbouwd en voorzien van met schelpen versierde or‐
namenten en beelden (waaronder de befaamde bronzen kikker, waar de fontein naar ge‐
noemd is). Voorts werd een Latijnse spreuk van Kannunik Claude Jandin aangebracht; de
bassins, de terrassen en trappen werden grondig hersteld.
In 1976 moesten de eeuwenoude lindebomen vervangen worden door nieuwe aanplant.
De wandeldreef vormt een fraaie verbinding tussen de oude stad en de nieuwe wijken. De aanleg is origineel: feitelijk is de promenade te
langgerekt om een park genoemd te worden, te begroeid om voor een „Franse“ tuin door te gaan en te rechtlijnig om een „Engelse“ te
zijn.
De promenade, die bestaat uit drie parallelle wegen,eindigt 800 meter verder, bij een fontein van waar men een mooi uitzicht heeft over
het lager gelegen dal van de Bonelle. In de 18de eeuw is er sprake van geweest het zuivere water van Blanchefontaine naar het centrum
van de stad te leiden.

 Het fort van Bonnelle
Dateert van voor 1870.
Men begon in 1869 met het oprichten en in 1885 is het voltooid.
Gebouwd in twee fasen. (1869‐1875 / 1881‐1885).
Het is een fort dat deel uitmaakt van een stadswal, in trapeziumvorm, met een totaalop‐
pervlak van 18 hectaren.
Het kon 13 officieren, 50 onderofficieren, 610 soldaten, 4 paarden en 45 artelleriestukken
herbergen.
Het is eigendom van de gemeente Saints Geosmes en is alleen op aanvraag bij het Office de Tourisme de Pays de Langres te bezichtigen.
 Saints‐Geosmes en zijn drieling

Het dorp dankt haar naam aan de heilige drieling Sancti Gemelli" : Eleusippe, Méleusippe
et Speusippe die op 24 jarige leeftijd werden veroordeeld tot de brandstapel en om het
leven kwamen op 17 januari 172. Gedoopt door St Bénigne, werden zij belast met het
evangeliseren van de Lingons ( bewoners van Langres). Het Gallo‐Romeinse dorp Urba‐
tus ,heeft, ter herinnering aan hun opoffering, de naam Saints Geosmes de hare gemaakt.

Partenaires

 De fontein van Saints Geosmes

Onderhoud van de merken en de seininrichting :
P.E.T.R. du Pays de Langres
Onderhoud van de weg (plukt ‐ wissen) :
Communes et /ou Communauté de Communes du Grand Langres
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