Wandeltochten van Langres en de 4 meren

De tufsteen waterval von Rolampont
 Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de Tufière RD 254
 De markering
 Kaart IGN van het land van Langres ‐ N°11
 Bekrachtiging P.D.I.P.R. ‐ N°61

Niveau : op de fiets makkelijk
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Let op:
De site van de tufière is een
levend en kwetsbaar biologisch
milieu. Zij is verboden enig ver‐
keer andere dan op voet. EEN
verplichte variant is op afspraak
voor mountainbike en de riders.

Vers FAVEROLLES

Vertrek van het traject
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Gallo Romeinse Mausoleum
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Vakantiehuisjes
en gemeubileerde kamers

Vanaf de parkeerplaats van la Tufière (pick‐nickplek) neemt u het zandpad naar links, die u naar deversteende waterval van la Tufière zal
leiden (ruiterpad en VVT verplicht naar rechts). Steek de beek van Vaubrien over en laat la Tufière links liggen en neem een weggetje naar
rechts (tufmoeras langs het beekje). Maak gebruik van de « stappen » aan uw linkerhand. Op de tweesprong gaat u linksaf (versteende
tuf, de omvangrijkste bewaarplaats van de Haute Marne) bij de bron gaat u het bos in en slaat rechtsaf, ga rechtdoor beklim de helling en
neem de weg naar rechts die flauw afdaalt. In een bocht naar rechts, volgt u het weggetje dat naar links gaat, vervolgens naar rechts op
gelijke hoogte met een grenspaal. Daal de bosweg af, steek opnieuw de beek via de houtblokken over, kruis het ruiterpad, ga naar links
en bestijg het slingerende pad.
Steek een bosweg over, verlaat het bos, loop langs de landerijen en onder de hoogspanningsmasten door. Ga rechtdoor (uitzicht op de
stad en het plateau van Langres) terwijl u de kruising van wegen laat voor wat die is. Op de tweesprong neemt u de meest linkse asfalt‐
weg (uitzicht op de vallei van de Suize) Daal af naar het dorpje Faverolles via een pad begroeid met gras, rechts van de kleine weg „Voie
des Essarts“ bij de fontein naar links, steek het plein van Bacchus over en neem de rue des Portières er tegenover.
Bij het gemeentehuis gaat u rechtdoor via de rue de Champlet. Bij het monument, naar rechts en vervolgens beneden in het dorp, voor
de brug rechts naar boven via een met gras begroeid pad, neem de richting van het Gallo Romaanse praalgraf, 2,8km Loop voor de kerk
langs, dan rechts en vervolgens links de rue Lingon in. Ga rechtsaf rue des Templiers dan weer naar rechts chemin de Chirey. Bij de hoogs‐
panningskabels neemt u het weggetje naar links.Neem de weg naar rechts la route du Mausolée, loop naar boven richting parkeerplaats
en sla het bos rechts in. Ga rechtdoor tot aan het boswachtershuis, blijf rechtdoor lopen dan naar links een bospad in na ca. 100 meter
maakt u een bocht naar rechts het bos in. Volg deze ca. 1 km. Vervolgens rechts, dan 2 x links. Vervolg de weg naar rechts 100 meter en
naar rechts loopt u langs de omtrek van de bron. Naar links, dan rechtdoor langs de boomgaarden en u komt terug bij het vertekpunt.
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De tufsteen waterval von Rolampont
 Wat U niet mag missen !
 Het tufsteen waterval von Rolampont
Monumentale treden ontstaan door het gutsen van
het water, is de Tufière van Rolampont een biologisch
milieu, beschermd gebied dat al duizenden jaren ac‐
tief is. In de vrije lucht, wordt het bicarbonaat ontbon‐
den, het koolzuurgas assimileert door het mos
(fotosynthèse). Dit veroorzaakt neerslag van het ont‐
bonden kalk, die vervolgens het turf vormt.
Het water stroomt langzaam , op het laagste punt van
het ene bekken in het andere door het mos.
De afzetting van kalk en de groei van het mos vormen kussentjes die groeien en werpen geleidelijk
een natuurlijke verhoging op.

Mobiele
website in
het Frans.

Het water loost zich ergens anders. Zodoende leidt het vormen van turf tot deze karakteristieke aan‐
leg van bekkens en heuveltjes. Een complex, kwetsbaar en beschermd eco systeem, het is daarom
ook verboden het gebied per paard of Mountainbike te ontdekken, er is een wandelroute uitgezet
om op deze manier kennis te maken met dit fenomeen.

 Het Gallo Romeinse mausoleum van Faverolles
De overblijfselen van dit Gallo Romeinse mausoleum werden in 1980 ontdekt op de gem‐
mentegrond van Faverolles. Aan het begin van het keizerrijk beschikte een hoog‐sociale
Lingon (bewoner van Langres) over de middelen om een weelderige graftombe te laten
bouwen aan de rand van zijn domein op het platteland gebruikmakend van een overdaad
aan grafthema’s in zijn versiersels.
Het werd gebouwd op een dominantie positie ; tegens de Romeinse weg, die van Langres
naar de vallei van la Blaise voert en die is verbonden met de hoofdweg van Langres naar
Reims. Het monument is gegrondvest op een vierkant erf , een dertigtal meters vanaf de
kant. Men kan het vergelijken met het mausoleum van Jules, dat zich in Glanum bevindt in
de omgeving van St.Remy de Provence.
Ondanks het hergebruik van de bouwstenen in de Middeleeuwen, heeft de plek tienduizenden brokstukken en blokken opgeleverd waar‐
mee men uiteindelijkmet zekerheid, de hoogte van het totale complex heeft kunnen bepalen. Het werd gebouwd van blokken in groot
verband met kale voegen en met ijzeren krammen of houten zwaluwstaarten vastgezet. Inde vorm van een slanle toren op een vierkante
basis met zijden van ca. 8 meter hoogte en bestaand uit drie verdiepingen in corintische bouwstijl met daarop een dak dat bekroond
wordt met een corintisch kapiteel.

 De archeologische werkplaats de Faverolles

Partenaires

Rondom een grote maquette staan de overblijfselen
van het grafbeeldhouwwerk van het monument
opgesteld, die staan uit o.a. :
‐ Hoogreliëf voorstellingen op een voetstuk
‐ Beeldhouwwerk in 3D
‐ Div. Beeldhouwwerken in laag‐relëf op zuil
‐ Een Fries van kronen uit eikenhout

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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