Wandeltochten van Langres en de 4 meren

De heuvel van Taloison
 Vertrek vanaf het stadhuis
 Markering
 Kaart IGN van het land van Langres ‐ N°21
 Bekrachtiging P.D.I.P.R. ‐ N°77

Niveau : op de fiets makkelijk
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Parkeer uw auto op het plein voor het stadhuis, niet ver van de Aube. De wandelroute bestaat uit twee lussen die bij het vertrekpunt sa‐
menkomen Loop in de richting van de Romaans‐gotische kerk uit deXllème et Xlllème eeuw, opgedragen aan Saint Hippolyte (geopend
van 8. 00 tot 18 .00 uur ook op feestdagen) Dit religieuze gebouw staat sinds 12 mei 1906 op de Monumentenlijst. Op 13 augustus, de
naamdag van Saint Hippolyte, is het mogelijk daar, vroeg in de morgen, de zon te zien opkomen in het centrum van het rozetvenster van
de kerk. Laat de trappen voor wat ze zijn en neem de rue de l'église tot aan de D 187.
Vervolg deze departementale weg die leidt naar Germaines om te genieten van een schitterend uitzicht op de vallei van de superbe pano‐
rama l'Aube. Aan de rechterkant steekt de heuvel Taloison met een hoogte van 428 m. er boven uit Bestijg het plateau tot de plek die « La
Terrasse » heet en neem de weg van Taloison die om de heuvel heen gaat Deze heuvel wordt als een van de belangrijkste ,natuurlijke
plekken van het plateau van Langres beschouwd. Hier vindt men een droog milieu, ingeschreven op de lijst van natuurmonumenten, en
verschillende beschermde plantensoorten waaronder vooral orchideeën.
Voordat u in het dorp aankomt, gaat u rechts om een weggetje te nemen, dat boven de begraafplaats en de kerk langs loopt. Op de krui‐
sing met de D187, gaat u naar links om uit te komen in Bay sur Aube Loop door het dorp en neem de D 20 in de richting van Auberive
ca.250 m. Dan gaat u naar links en loop tussen de landerijen door tot aan de bron van la Goule. Eenmaal aangekomen bij de boszoom,zou
het niet vreemd zijn hier groot wild tegen te komen ( everzwijnen en herten) . Blijf steeds naar links gaan om vervolgens via een pad dat
naar beneden voert en begroeid is met wilde bloemen, uit komen in Bay sur Aube.
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Wandeltochten van Langres en de 4 meren

De heuvel van Taloison
 Wat U niet mag missen !

 Butte de Taloison en orchideeën
De heuvel vanTaloison staat op de lijst van Natuurmonumenten ingeschreven als een van
de grootsten van het plateau van Langres enhet département van de Haute‐Marne.
Door de eeuwen heen, diende deze verheven plek op het plateau van Langres (428 m) als
weiland voor de schapen en de geiten van de gemeente.
Deze herderlijke bezigheid in dit onaantrekkelijke gebied hield het ecosysteem in stand.
Na de verdwijning van de schapen, werd het
gras aan zijn lot overgelaten en grove den‐
nen overwoekerden de gehele heuvel.
Een ecologische studie in 1971 heeft zijn enorme waarde aan getoond. Eigendom van de
gemeente. Heeft zij in het totaal (4 ha) verhuurd aan het Conservatoire du Patrimoine Na‐
turel de Champagne‐Ardenne. Slechts het zuid‐westelijke deel, het meest in de zon lig‐
gend, ongeveer 1 ha is helemaal ontbost en heeft zijn natuurlijke staat teruggevonden.
Gebonden aan de bijzondere morfologie van de waterdoorlatende bodem is een flora, die
zich aan de droogte en het hoge kalkgehalte heeft aangepast, weer verschenen.
Vervolgens,vreemd genoeg,kan men de spontane aanwezigheid van soorten uit koude kli‐
maten en het zuiden van Frankrijk waar nemen.
De kerk van Saint‐Hippolyte
De kerk is een gotisch meesterwerk die tegelijkertijd het evenwicht van afmeting en ei‐
genschappen heeft van de Romaanse stijl.
De rechthoekige klokkentoren wordt ook barlong of "clocher langrois" genoemd omdat hij
dezelfde breedte heeft als het schip .Vier zijden hebben geschakelde openingen, bestaan
uit rondbogen.
Het portaal dat vooral diende voor bijeenkomsten van leden van de gemeenschap herbergt
ook graven. Achtien middeleeuwse grafstenen, die de vloer vormen, dragen gestyleerde
afbeeldingen (bijl, ploegschaar nijptang,degen) om zodoende een onderscheid te kunnen
maken tussen het graf van een boer, een houthakker of een smid.
Na het doorlezen van het manuscript dat be‐
trekking heeft op de relieken van Saint Hippolyte, is de kerk een plek geworden waar pel‐
grims samenkomen, een oord dat open staat voor « de grote verering van het volk » ouvert
à la "grande dévotion des peuples".
Waarschijnlijk uit oorspronkelijke geloofsovertuiging is de kerk ooit verbonden geweest
met de bron door een steil en rotsachtig voetpad, of een monumentale trap. Het geheel
bestaand uit de bron, het voetpad en het « heilige der heiligen » vormde het heilige aura.
De riten van deelneming bracht de genezing van de pelgrims teweeg, die leden aan mank‐
heid of verlamming van de onderste ledematen.

Partenaires

Voor meer informatie,
"BAY‐SUR‐AUBE, een pittoresk dorp dat bekroond wordt door zijn kerk‐ Collection Pierres et Terroir ‐ Edgar Cudel ‐ Ed 2001

Onderhoud van de merken en de seininrichting :
P.E.T.R. du Pays de Langres
Onderhoud van de weg (plukt ‐ wissen) :
Communes et/ou Com. de communes d'Auberive Vingeanne et Montsaugeonnais
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