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1 Parkeerterrein bij de school  N44 22.000 • E4 09.308 1 Parkeerterrein bij de school  N44 22.000 • E4 09.308 5 Oversteek stroompje  N44 23.134 • E4 09.5955 Oversteek stroompje  N44 23.134 • E4 09.595
2 Paadje links omhoog  N44 22.301 • E4 09.2472 Paadje links omhoog  N44 22.301 • E4 09.247 6 Rechtsaf op breed pad  N44 22.781 • E4 09.8266 Rechtsaf op breed pad  N44 22.781 • E4 09.826
3 Linksaf steenslagpad  N44 22.661 • E4 09.1103 Linksaf steenslagpad  N44 22.661 • E4 09.110 7 Rechtsaf op de D901 N44 22.112 • E4 10.0077 Rechtsaf op de D901 N44 22.112 • E4 10.007
4 Bedding rivier de Granzon  N44 23.206 • E4 08.6854 Bedding rivier de Granzon  N44 23.206 • E4 08.685

 GPS-COÖRDINATEN WANDELING 1 - BANNE - IN DE ROTSTUIN ROND BANNE

Rivier de Granzon
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BANNE

in de rotstuin rond Banne

er naar tOe
Vanaf Les Vans volg je de 
D901 richting St. Ambroix. 
Na 9 km sla je rechtsaf de 
D309 in richting Banne. Na 
1,5 km ga je aan het begin 
van het dorp linksaf de 
D251 in. Aan het einde van 
de weg, net na het plein, 
volg je de weg naar rechts. 
Na 200 meter ga je rechtsaf 
het parkeerterrein op.

WaarOm?
In het schilderachtige middeleeuwse dorp Banne lijken de huizen wel tegen de heuvel 
geplakt. Op de top staan de restanten van een ooit immens kasteel uit de 12de eeuw. 
Het eerste deel van de route volg je een eeuwenoud pad dat slingerend door een bos 
loopt, waar evenveel bomen staan als immens grote granietblokken. Daarna daal je 
af naar het prachtige dal van de rivier de Granzon. Door de kloof volg je het smalle 
paadje langs de loop van de rivier dat soms over keien en rotsen voert. Verderop wordt 
het dal breder en zie je langs de oever nog resten van de vele terrassen die de boeren 
vroeger bouwden om elke centimeter grond te kunnen cultiveren. Op het gezellige 
schaduwrijke pleintje in Banne is het heerlijk bijkomen op één van de terrasjes en kun 
je nagenieten van deze prachtige wandeling.  

AFSTAND/TIJD:  9,5 km/circa 3 uur 
ZWAARTE:  1 
KAART:  IGN no 2839 OT
MARKERING:  1-4=rood-wit, 4-6/7-1=geel en 6-7=geen
HOOGSTE PUNT:  260 meter, LAAGSTE PUNT: 155 meter
HOOGTEVERSCHIL:  310 meter

Banne
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de WandeLing
gPs 1 Halverwege het 
parkeerterrein ga je de 
trap af en daarna links de 
weg op. Op het plein ga je 
naar links, richting GR 44A 
Les Vans. Na 60 meter ga 
je rechts een stenen trap 
af en volg je het paadje 
dat naar beneden slin-
gert. Ga op de asfaltweg 
rechtsaf en na 50 meter 
linksaf de brug over (=Le 
Pont Vieux). Het pad buigt 
na de brug naar rechts. Je 
komt uit op een asfaltweg 
die je nog 50 meter naar 
rechts vervolgt. 
gPs 2 Ga links een paadje 
op en houd na 10 meter 
op een Y-splitsing links 
aan. Dit pad slingert 
tussen hoge rotsen door. 
Volg hier de rood-witte 
markeringen nauwkeurig. 
Je komt uit op D251. Ga 
hier rechtsaf en vervolg de 
weg nog circa 400 meter. 
gPs 3 Ga dan links een 
steenslagpad in. Houd 
het hoofdpad aan dat 
geleidelijk klimt en negeer 
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La Fontaine du Vedel

Granzon
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zijpaden. Op een gegeven moment passeer je links een ruïne. Verderop, na een huis aan 
je rechterhand, sla je op een Y-splitsing rechts een paadje in. Ga 15 meter hierna op een 
driesprong naar rechts. Het paadje slingert naar beneden. 
gPs 4 Je komt uit in het dal van de rivier de Granzon. Ga hier naar rechts. Vervolg 
verderop het paadje aan de rechterkant van het water. Houd het stroompje steeds aan 
je linkerhand. Dit schitterende pad voert eerst langs de Fontaine du Vedel en later langs 
een ruïne van een huis dat in de rots is gebouwd. 
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gPs 5 Op een gegeven moment steek je over een aantal grote stenen het stroompje 
over. Let hier goed op de gele markering. Even verderop loop je links van het 
stroompje. Vervolg het paadje dat nu langzaam het dal uit klimt. Circa 100 meter vóór 
een huis, ga je op een driesprong linksaf het pad omhoog in. 
gPs 6 Je komt uit op een breed pad waar je rechtsaf gaat. Na circa 250 meter, ter 
hoogte van een hek (=ingang van een huis), ga je linksaf een betonpad op. Steek 
vervolgens het stroompje over en ga circa 350 meter hierna op een kruising recht-
door. Even verder wordt het pad een graspad door een open vlakte.
gPs 7 Ga op de D901 rechtsaf en daarna weer rechtsaf de D309 in richting Banne.  
Na circa 150 meter ga je links het steenslagpad in. Het pad stijgt. Na circa 400 meter 
ga je op de kruising naar rechts. Vervolg dit stenige paadje dat verderop gaat stijgen. 
Je komt uit op het plein in Banne. Ga hier naar links en vervolg de weg naar het 
parkeerterrein.
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