


Alles l igt  op loopafstand,
als je  genoeg t i jd  hebt  
Steven Wright

Alle wandelingen in dit E-Book zijn
direct vanuit Fermette en France te

maken, zonder in de auto te stappen. 
Geniet van de rust en de ruimte.

 
Veel wandelplezier!
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                  Voorbereiding en onderweg: 
 
Draag goede wandelschoenen 
 
 
Neem wat te drinken mee
 
 
Mobiel opgeladen?
 
Laat behalve je voetsporen niets anders achter
 
             Noodnummer in Frankrijk: 112
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De eerste wandeling is een korte makkelijke wandeling. Ideaal om na aankomst
even de benen te strekken.
 
Bij Fermette en France gelijk rechtsaf de rue de Lavoir in. Volg dit kleine straatje
en ga rechtsaf de Rue Haute op.
Deze weg gaat inderdaad omhoog. Dit is een weg met tweerichtingsverkeer, soms
rijden de auto's best hard.
Na de wei is er een weg/pad naar links. Dat is de eerste mogelijkheid om links af
te slaan. 
De weg verandert in een pad dat met de bocht  links omhoog gaat. 
Gelijk weer linksafslaan en dit pad blijven volgen. 
De bocht mee naar rechts op het pad blijven. 
Je steekt de heuvel over.
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Het pad gaat weer omlaag en onder aan gekomen; sla links af. 
Dit pad blijven volgen en je loopt Quincerot weer in.
De weg blijven volgen.
Na het houten huis aan de linkerkant begint een grote tuin. Het hek is
hoog, hier wonen grote honden die nog wel eens hard blaffend komen
aanrennen. 
Ze kunnen niet uit de tuin. Ik loop altijd rechts van de weg en besteed er
geen aandacht aan. Ze stoppen vanzelf.
 
Je komt uit op het plein met de fontein. Het maakt niet uit of je de weg
links of rechts naast de fontein neemt, beide komen bij de kerk uit en dus
ook op de Rue de Saint Germain.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info
Moeilijksheidsgraad:           makkelijk
Afstand:                                   3,50km
Hoogteverschil:                         106 m
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Wandeling nummer 2 begint hetzelfde als wandeling nummer 1.
 
Bij Fermette en France gelijk rechtsaf de Rue de Lavoir in. Volg dit kleine
straatje en rechtsaf de Rue Haute op.
Deze weg gaat inderdaad omhoog.
Dit is een weg met tweerichtingsverkeer, soms rijden de auto's best hard.
Na de wei is er een weg/pad naar links. Dat is de eerste mogelijkheid om
links af te slaan. De weg verandert in een pad dat met de bocht  links
omhoog gaat.
Gelijk weer linksafslaan en dit pad blijven volgen. 
De bocht mee naar rechts en op het pad blijven. 
Je steekt de heuvel over. 
Onderaan de heuvel rechtsaf slaan.



01

Principal's message

05

Staff

15

Class photos

26

Articles

Student profiles

96

Gallery

110

Autographs

Contents

Volg dit pad, bij de splitsing rechts aanhouden. Het
pad gaat omhoog het bos in. Dit is een korte maar
stevige klim naar boven. 
Bij de T-splitsing weer rechtsaf en het kaarsrechte
pad vervolgen.
Dan komt er weer een t-splitsing en sla hier ook
weer rechtsaf. Negeer het gele kruis op de boom, dit
is voor een andere uitgezette route. 
 
 
Dit pad blijven volgen. Let op de omgevallen boom
aan de rechterkant, net voor een kruising. Er gaat
een pad naar links, niet linksaf slaan, 
maar het pad naar rechts nemen.
Ook dit pad weer volgen.
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een diep karrenspoor. Wanneer het heeft
geregend kan het glibberig zijn en is het het
beste om langs de zijkant te lopen. 
Blijf het bos aan je linkerhand houden en volg
het pad met de bocht naar beneden. Nu ben je
weer op hetzelfde punt waar je op de heenweg
omhoog kwam.
Volg de weg, ga aan het einde rechtsaf en volg
de weg naar beneden.
Sla de eerste weg linksaf, je komt langs het lavoir
en weer bij Fermette en France uit.
 
 
 
 

info
 

moeilijkheidsgraad:         gemiddeld
 afstand:                                6,30 km
hoogteverschil:               202 meter
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Wandeling nummer 3
Bij het verlaten van de binnenplaats links afslaan. Je
wandelt gelijk het dorp uit richting Saint Germain
Les Senailly. 
Blijf de hoofdweg in St Germain volgen en ga de
eerste weg rechts. Dit is een vrij steile weg naar
beneden. 
 
Steek de kruising over, er zijn nog een aantal
nieuwbouwhuizen aan de linkerkant voordat je het
dorp verlaat.
De weg buigt naar links, maar blijf rechtdoor lopen. 
Het pad verandert in een bospad.
Aan je rechterhand is een klaterend beekje. Na
heftige regen kan het pad modderig zijn, dan
stroomt het water hier ook overheen. 

10



01

Principal's message

05

Staff

15

26

Articles

Student profiles

96

Gallery

110

Autographs

ContentsBlijf het pad volgen, het slingert langzaam naar
boven. Uiteindelijk kom je bij een weg uit, hier ga je
linksaf. Deze weg blijf je volgen tot aan de kruising.
Bij de kruising ga je direct linksaf. 
Bij de eerstvolgende kruising ga je rechtsaf. 
De weg gaat weer een beetje omhoog om daarna, bij
de grote koeienboerderij, weer naar beneden te
gaan.
 
Aan de linkerkant zijn wat wijnvelden en je ziet de
kerk aan de rechterkant.
Dan ben  je in het centrum van St Germain les
Senailly aangekomen.
Blijf rechtdoor gaan, dit is de richting Quincerot.
Je bent weer op de hoofdweg en door deze alsmaar
te blijven volgen kom je aan bij Fermette en France.

                           info
moeilijkheidsgraad:         middelmatig
afstand:                               7,99km
hoogteverschil:                 160 meter                  
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Wandeling nummer 4
 
Dit is een korte wandeling. Ga rechtsaf bij het verlaten
van de binnenplaats en loop richting de kerk. Sla linksaf
naar beneden. Op het pleintje gelijk linksaf slaan. Ook
deze weg gaat naar beneden. Onder aan de weg
oversteken. Let goed op, de auto's die passeren mogen hier
80km per uur.
 
Loop het pad naar beneden en steek de oude stenen
brug over. Hieronder stroomt het riviertje de Armançon.
Ga rechtdoor het steile pad op. Bovenaan dit pad linksaf
slaan en blijven volgen. Wanneer je naar links kijkt zie je
Quincerot aan de overkant liggen. 
Je komt bij een verharde weg uit. Hier ook weer linksaf
slaan. 
Aan de linkerhand staan er huizen en de eerste weg
linksaf inlopen.
Deze weg gaat naar beneden en je komt uit bij de kerk
van Quincy Le Vicomte. 
Neem ook hier weer de eerste weg links.
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Aan de rechterkant is een boerderij waar vele katten wonen.
Ook de kippen wandelen regelmatig over de weg.
Je loopt het dorp Quincy weer uit richting de oude brug. 
Ga de brug weer over of neem een pauze op het bankje bij de
brug. Even afkoelen in het water kan ook.
Wandel dezelfde weg weer terug, nu omhoog. Eenmaal weer in
Quincerot neem je de eerste of de tweede weg naar rechts. Je
komt weer uit bij de kerk en Fermette en France.
 

info
moeilijkheidsgraad:  gemiddeld
afstand:                            4.22 km

 hoogteverschil:              91 meter
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Wandeling nummer 5
Je gaat rechtsaf bij het verlaten van de binnenplaats.
Loop door richting de kerk en sla linksaf langs de
kasteelmuur, de weg naar beneden. Volg de weg en op
het pleintje weer direct linksaf naar beneden lopen.
Onderaan de weg steek je over. Goed opletten hier
want de auto’s die passeren mogen hier 80 km per uur
rijden. Aan de overkant volg je het pad wat naar
beneden slingert.
Je steek het riviertje de Armançon over via de oude
brug. De grens tussen Quincerot en Quinc-le -Vicomte
ligt hier. Direct over de brug rechtsaf en je volgt het
pad. Dit is tevens een gedeelte van de
pelgrimsroute Abbaye de Fontenay-Vezelay. 
Blijf dit pad volgen, de route gaat door het bos en
vervolgens kom je uit op een open vlakte.  Buffon is in
de verte al te zien. Je loopt over de spoorbrug en komt
uit bij het Canal de Bourgogne.
Wanneer je een lunchpakket bij je hebt kan je dit op
een bankje bij het kanaal nuttigen. In het
zomerseizoen komen er regelmatig plezierboten
langs. Wil je liever uit eten dan is het restaurant “le
Marronnier” een goede keuze. Dit is aan de andere
kant van het kanaal.
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Het vervolg van de route gaat via het
fietspad naast het kanaal. Opletten op
eventuele fietsers. Er is geen andere
mogelijkheid dan dit fietspad te blijven
volgen totdat je in Saint Remy uitkomt. Je
gaat rechtsaf richting de rotonde en
spoorbrug. Bij de rotonde is een cafe en het
restaurant ” la Mirabelle”
Ga onder de spoorbrug rechtdoor. Er is hier
geen voetpad, wees alert op het verkeer. De
weg, omhoog het dorp in, volgen. Het laatste
gedeelte van deze wandeling is ook een
onderdeel van een andere wandeling welke
gemarkeerd wordt middels gele
strepen/kruizen. Door de weg te blijven
volgen loop je weer het bos in. 
Eenmaal weer in het bos kom je uit bij een
zelfde punt als in wandeling nummer 2 staat
vermeld. Bij de splitsing rechtdoor, dat is dus
het pad wat met een geel kruis staat
aangegeven.
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Het pad blijven volgen totdat je rechts de omgevallen boom ziet. 
Na de omgevallen boom is er een pad naar rechts. Na ongeveer 10 meter
zie je een kruising, links een pad met slagboom, deze niet nemen. Rechts
afslaan. 
Je komt bij de diepe geul uit en direct daarna op de open vlakte. Het bos
aan de linkerhand houden. Het pad gaat naar beneden, volg de bocht mee
naar rechts en het pad wordt een weg.
Aan het einde van de weg rechtsaf slaan en al dalend kom je weer
in Quincerot uit. Het maakt niet uit of je de eerste of de tweede weg naar
links neemt. 
De eerste weg is langs het lavoir, de tweede langs de kerk. In beide
gevallen kom je bij Fermette en France uit.
 
Laat de benen rusten, dat hebben ze wel verdiend. 
Deze wandeling is bijna 14 km.

info
moeilijksheidgraad:                        middelmatig
afstand:                                                   13.62 km
hoogteverschil:                                    215 meter
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De wandelingen gaan voor het grootste gedeelte door de
natuur. Dat betekent dat je ook wilde dieren kan
tegenkomen. Reeën, vossen, everzwijnen, dassen.
Vooral in de schemering is er de meeste kans op een
ontmoeting.
Over het algemeen gaan de dieren er direct vandoor
wanneer ze mensen zien of horen. Wanneer er een groep
everzwijnen voorbij komt, kan je het beste rustig blijven
staan en wachten totdat ze weg zijn. Heb je een hond bij je
en blijft deze niet onder appèl wanneer hij wild ziet of
hoort is, het verstandig om hem aan de riem te laten.
Everzwijnen en dassen kunnen gevaarlijk zijn, zekere
wanneer zij kleintjes hebben.
 
 
 
Er groeit en bloeit van alles in de natuur, elk seizoen heeft
weer zijn eigen flora en fauna. Het kan verleidelijk zijn om
onderweg een bos bloemen bij elkaar te plukken. Er
kunnen ook zeldzame exemplaren tussen staan. Het is
jammer als deze verdwijnen. Neem er desnoods een foto
van, deze is ook langer houdbaar dan een bloem in een
vaasje ;)
 
Wellicht  een overbodige mededeling, maar laat geen afval
achter. 
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Dit wandelboek is met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. 
Ik ben geen schrijfster, misschien staan er taal/typ fouten in de tekst. Laat
het mij weten, dan kan ik het aanpassen.
 
Alle wandelingen zijn door mij uitgezet, gelopen, geregistreerd en
uitgeschreven.
Ook de foto's zijn door mij gemaakt.
Ik stel het op prijs dat er zonder mijn medeweten geen foto's en of teksten
gekopieerd worden. 
Vindt je het leuk om dit boekje met anderen te delen? Laat ze contact met
mij opnemen en dan stuur ik een link.
Vindt je het leuk om ons te volgen ?
Dit kan op onze Facebook Pagina Fermette en France
Je kan je ook inschrijven op onze nieuwsbrief, op onze website staat
rechts onderaan de pagina een inschrijfformulier.
 
                            Ik wens jullie veel wandelplezier!
 
 

Astrid


