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De toren maakt deel uit van de overblijfselen van de

oude stadsmuren, gebouwd tussen 1150 en 1200. De

rode tegels op het dak geven het gebouw zijn data in

1544. Wat isgeschreven in het latijn op het debouw is

recent en betekent : “ Drink de wijn die ik voor u heb

gegoten.

1 "La Tour Rouge""La Tour Rouge"
De Rode TorenDe Rode Toren

In de Middeleeuwen was dit de commerciël

straat ; de « genezen » nu het equivalent van de

pastorie. Het gebouw dateert uit 1700 en werd

dus bewoond door de priester. Samenraapsel

van winkels warden samen gepropt aan beide

zijden van deze weg.

2"La Rue de la Cure""La Rue de la Cure"
Pastorie StraatPastorie Straat 5 "La rue des Fossés""La rue des Fossés"

Gracht WegGracht Weg

Zoals de naam al aangeeft, dit is waar de oude gracht loopt
en was bedoeld het dorp te beschermen tegen indringers.
We weten niet of het was gevuld met water. De fortificaties
(bescherming) waren vier meter dik.

Na zijn gebruik voor

versterking, werd de konings

toren later omgebouwd tot

duiventil. De toren ligt dicht

bij “La place du Pont” waar in

het verleden een de

ophaalbrug en de poort van

Beaune zich bevonden.

4"La Tour du Roi""La Tour du Roi"
De Konings TorenDe Konings Toren

Waarom "Buxy" ?
De naam van de stad komt waarschijnlijk van « doos boom » die je kan vinden in dit

gebied.
De « Y » aan het einde van Buxy is een indicatie van een grote romeinse aanwezigheid. 

 Het dorp bestaat dan ook waarschijnlijk al sinds lang voor de Romeinse tijd.

Circuit Bezoeken

Dezz kerk is meerdere malen veranderd

in de loop der eeuwen en in het

bijzonder na de Honderdjarige oorlog.

De eerste klok gewichten werden

geïnstalleerd boven de deur van de

kleinste toren in 1528. 

3 "L'Église""L'Église"
De KerkDe Kerk

Aan de linker kant van de kerk

zijn kijkend naar de ingang vrij

imposante privé huizen, waaruit

blijkt dat het dorp heel rijk moet

zijn geweest in de 17e en 18e

eeuw. Het oude stuk dorp met

oude huizen beind zich

uitgebreid achter de kerk.


