Chemin de COMPOSTELLE
Vendôme - Château-Renault 32 km
GR 35…………………. Vendôme – Villiersfaux
Balisage Compostelle .. Villiersfaux - Prunay-Cassereau
GR 655 ……………… Prunay - Château-Renault
Vendôme. Vertrek vanuit de St Jacques kapel, de rue du Change volgen en langs het place St
Martin lopen (links staat het standbeeld van maarschalk Rochambeau en het maison Sainte
Martin uit de 15 eeuw met een beeldhouwwerk van St Jacques, links staat de abdij van la
e
e
Trinité uit de 11 -14 eeuw). Rechtdoor lopen naar het place de la République en de rue Saint
Bié. Bij het place du château, de aanwijzingen van de GR 35 volgen, en de trappen en helling
e
van het kasteel uit de 11 eeuw beklimmen. Eenmaal boven aangekomen (mooi uitzicht links),
rechtdoor lopen en rechts de rue du Tertre Bossu nemen. Beneden de rue du Faubourg SaintLubin nemen en aan de overkant de rue de la Croix de Pierre nemen G.R 35 (1,4km). De
trappen van de begraafplaats beklimmen, hierlangs lopen en rechtdoor op de grasweg blijven
lopen. Bij het kruispunt met de rue de la Guinebaudière (3,2km) rechtdoor blijven lopen op het
zandpad en de la rue Montaigu rechts laten liggen. De rue Louis Lambert en het
paardrijcentrum links laten liggen. Hier gaat u van een asfaltweg naar een zandpad.
GR 655
Opletten: hier wordt een brug gebouwd. Onderaan het valleitje, de rue de la Tarotte
oversteken (4,4km) en aan de overkant richting het gehucht la Vove lopen, dat u links laat
liggen. De weg rechts nemen. Voor de metalen silo’s (5,5km) aan de linkerkant de grasweg
nemen die parallel loopt aan de spoorweg. Eenmaal aangekomen bij een klein weggetje is de
brug versperd. 100m verder lopen en voorzichtig de spoorweg oversteken en deze aan de
linkerkant volgen gedurende 300m. Rechts de G.R blijven volgen. Hier ligt asfaltweg
C3 (7,6km)die u rechtdoor neemt. De TGV brug oversteken. Aankomst in Villiersfaux.
Villiersfaux. Op het kerkplein links de D82 nemen, rue du Bas Bourg. Bij de uitgang van het
dorp(9,8km), rechts de C7 nemen richting Ambloy. Wat verderop ligt rechts een polijststeen "la
Pierre Sorcière". Het gehucht la Ratellerie voorbij lopen (11km). Bij het kruispunt la Joncière
rechtsaf slaan tot het kruispunt met de D108. Aankomst in Ambloy (16,4km).
Ambloy. Rechtsaf de D108 nemen richting Sasnières, en dan linksaf slaan op de C3, voor de
oude school (is nu het gemeentehuis) richting Prunay. Tegenover het kruispunt met de D79
richting Merville / Beauchêne (16,4km), rechts de grasweg nemen (Santiago de Compostella
paaltjes) die door het bos loopt en bij la Mauclardière uitkomt. Linksaf slaan en dan recht, de
D67 links nemen. Aankomst in Prunay-Cassereau (18,8km).
Prunay-Cassereau. Op het kerkplein de GR 655 volgen. De D79 aflopen richting Villethiou en
halverwege rechts de GR volgen (woonwijk Les Fouquets). De asfaltweg oversteken en aan de
overkant over de grasweg doorlopen. Rechtdoor lopen en de weg naar la Gâtinette links laten
liggen. Bij de Y-splitsing (21km) rechtsaf slaan. Rechtdoor lopen, de weg naar la Ferrasse
links laten liggen, en de weg naar la Nauderie rechts laten liggen. Rechtdoor de GR volgen, en
voor de begraafplaats langs lopen. Deze weg komt uit op de D96, die u rechts neemt,
gedurende 50m. Na het bordje Longpré, linksaf slaan en dan rechts op de GR: impasse du
Moulin. Vlak na het meertje linksaf slaan. Het bruggetje oversteken en het pad naar links
blijven volgen en dan naar rechts om de heuvel weer op te klimmen. Tussen de huizen door
lopen en rechtdoor op de GR verder lopen. Na 150m rechts naar beneden lopen via een weg
die vervolgens in onderhout uitkomt en die rechts een beekje volgt, de Brenne. Hier komt u uit
op de D76 die u linksaf neemt. Na het meertje rechts gelaten te hebben, bent u aangekomen
in Villechauve.
Villechauve. De kerk links laten liggen en gedurende 300m richting Auhton nemen, op de D71 (GR 655). Onderaan de
helling van het gehucht Gouin de asfaltweg verlaten en links het zandpad nemen dat tussen het beekje en de spoorweg
doorloopt. Eenmaal bij de brug links aangekomen, deze oversteken (28,6 km). Na 200m rechts verder lopen en het
beekje in Villefrain oversteken(29,1 km). De paaltjes van de GR volgen en de schelpen van Santiago de
Compostella.Links de asfaltweg nemen gedurende 250 m, onder de spoorbrug door lopen en links het zandpad nemen
van de GR die langs de troglodietenkelders loopt. De weg loopt hier naar rechts en dan naar links en vervolgens
rechtdoor om uit te komen op de D43 (30,6km). De D43 oversteken, maar niet de spoorbrug die bij binnenkomst in
Neuville-sur-Brenne ligt, maar doorlopen aan de overkant via de grasweg. Na 180m rechtsaf slaan op een grasweg en
het bos doorlopen. Naar de spoorweg lopen, erlangs lopen totdat u op een asfaltweg komt die u rechtsaf neemt. Onder
de spoorweg lopen, de weg met de bocht naar links volgen, deze weg verlaten en rechtdoor lopen op een zandpad. Hier
komt men uit op een asfaltpad dat u gedurende 100m rechtdoor moet volgen. Na 50m linksaf slaan richting "Le Bas
Villé". Onder een spoorbrug doorlopen en 3 bruggen oversteken over het water. De weg loopt door via de rue du Val de
Brenne. De rue du Gabon links laten liggen en rechtdoor langs de Brenne lopen. Onder de D910 doorlopen. Op 150m
rechts ligt de gîte Vauchevrier, rue de l'Abreuvoir. Een stukje verderop aan de rechterkant ligt de camping. U bent nu
in Château-Renault.

