Biches
De naam van het dorpje, dat ongeveer 300 inwoners telt, stamt waarschijnlijk van het Latijnse buxea
(buxus). De inwoners zijn de Bichois.
Er is sprake van bewoning al in het paleolithisch tijdperk, m.a.w. zo’n 13.000 jaar geleden. In een grot, la
grotte d’Arfond, zijn resten gevonden van bewoning uit die tijd.
Later zijn het de Romeinen geweest die het gebied hebben bewoond, getuige de resten van een Romeinse
villa in Villars, een ronding van de Aron vlakbij Brinay.
In de 11e eeuw werd er een priorij gesticht door benedictijner monniken, afkomstig uit La Charité sur
Loire. De opvolgende eeuw ontstond de parochie die viel onder de
aartspriester van Châtillon. De kerk, die is toegewijd aan Saint Victor,
werd tijdens de godsdienstoorlog ernstig beschadigd, maar hersteld en
in 1807 aangekocht door de gemeente. In de kerk herinnerd een
Maltezer kruis onder het beeld van St. Victor, aan de Maltezer ridders
die hier na 1530 waren gehuisvest. Het andere beeld is dat van Sint
Maurice, patroonheilige van ridders en soldaten. Hij is gekleed in
wapenuitrusting, maar zijn helm is vervangen door een krans. Beide
heiligen waren soldaat. De thuisbasis van de ridders werd gebouwd in
1188 door de ridders van Jeruzalem, mede om pelgrims een
onderkomen en bescherming te bieden. Er hoorde ook een boerderij bij.
Het sluishuis (nr. 21) was al drie jaar in gebruik toen de eerste boot
(péniche) door de sluis kwam. De sluis zelf, met nr. 22, werd aangelegd
in 1837. Het traject werd in gebruik genomen in 1839.
Het sluishuis is tegenwoordig in gebruik als restaurant.
Het kanaal loopt naar het meer van Baye, waaruit het water
krijgt. Maar ook komt er water vanuit de Aron, dat via de
barrage, die is gemaakt in 1837, aan het kanaal wordt
toegevoerd.
Voor de plaatselijke
bevolking was en is het
een welkome plek om te
verpozen.
De oude barrage is in de
19e eeuw vervangen door
een modernere versie.

Grotten van Arfond
De grotten bevinden zich op een 500 meter van Fleury. De opening is als een voorportaal, met een
waterbassin dat gevoed wordt uit twee waterbronnen. De grot is 603 meter diep en is uit
veiligheidsoverwegingen afgesloten en alleen toegankelijk voor geologisch onderzoek.
Er zijn resten gevonden van gebruiksvoorwerpen, potten en een menselijk dijbeen, die uiteindelijk doen
vermoeden dat de eerste Bichois een Neanderthaler was die zich voedde met vis uit de Aron.
Fontaine de Chaumont
Zoals in veel dorpjes, is er aan de basis van de Aron, een
wasplaats.

