
De steegjeswandeling is het 
centrale deel van een spin-
nenweb met de uitvalswegen 
naar de omliggende dorpen 
als leidraden. “Mijn grootvader 
woonde in Soumoy en werkte in 
Cerfontaine, elke dag een wan-
deling van drie kilometer op en 
neer,” vertelt André Lepine. De 

paden en wegeltjes volgden de topografie en waren meestal de kortste 
weg. Soms volgden ze een heel oud tracé. “Als je in bepaalde streken van 
het ene dorp naar het andere stapt, is de kans groot dat je hetzelfde pad 
volgt als ons verre voorgeslacht in het derde millennium voor Christus” 
(NEURAY, p.137). 

De snellere auto heeft de paden overbodig gemaakt. Het station en de 
molen zijn verdwenen, de kerk wordt minder vaak bezocht. Maar de paden 
en de steegjes zijn er nog, net als de kapellen en de herdenkingskruisen. 

Op deze wegeltjes lopen wij in de voetsporen van onze voorouders.

Te ontdekken
Onze oude wegen van communicatie

Wandelen 
tussen Samber en Maas

De steegjes van Cerfontaine 

In de omgeving
De Haut du Village 
van Sautour
De “Haut du Village” van Sautour, op 
13 kilometer van Cerfontaine en niet 
ver van Philippeville, was ooit een 
middeleeuwse vesting met een “Ro-
meinse poort”. Wie een beetje dich-
terlijk aangelegd is, zal genieten van 
de sfeer van het verleden, tussen de 
vervallen torens en de oude bouw-
werken en huizen. De site is het hele 
jaar toegankelijk. www.entre-sambre-et-meuse.be

De stapper zegt
Deze korte wandeling van vier kilometer brengt u niet naar de bossen maar heeft 
een erg aparte charme, omdat u het dorp op een andere manier ontdekt . U kunt 
de uitstap altijd met enkele kilometers uitbreiden door er een van de andere 
wandelingen in Cerfontaine aan toe te voegen. Let op, de route is niet geschikt 
voor kinderwagens en buggy’s.

Deze wandeling verkent de 
trajecten “intra muros” die de 
inwoners gebruikten om naar 

de ene of de andere wijk te 
gaan, naar de school, de kerk, 

het station, de molen, het bos, 
de velden... Ze zijn in ongebruik 

geraakt maar blijven interessant 
en bieden een ongewone kijk 
op het dorp. Dergelijke paden 

vormen net als de kapellen een 
patrimonium dat beschermd 

verdient te worden. 

Ontdek het verleden op een rustige wan-
deling door steegjes en langs paadjes. 
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Infos complémentaires : 
Office du Tourisme de Cerfontaine
Place de l’Eglise 9 – 5630 CERFONTAINE
Tél (+32) 071 64 46 67 
www.cerfontaine.be
 
Maison du Tourisme des Vallées des Eaux vives
Rue de la Falaise, 3 – 5660 COUVIN
Tél (+32) 060 34 01 44
www.valleesdeseauxvives.be

Accès en transport en commun  
Gare à Walcourt et Philippeville et ligne de bus : 
Ligne 132a Walcourt- Cerfontaine – Philippeville et ligne 136d Florennes 
– Philippeville - Rance

Restauratie, producten van terroir, onderdak in de directe omgeving.
Meer info over www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Claude Glady, Guy Heynen et 
André Lépine en collaboration avec l’Office du Tourisme de Cerfontaine.

Photos: C.Glady, FX Heynen, T. Roy
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin
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Départ  Place de l’Eglise, Cerfontaine
GPS WGS 84 31 U 600830  5558516 
4 Km • 1 h20 Balisage 



Het parcours 

Verlaat de Toeristische Dienst en wandel naar links het kerkplein 
over. Steek de rivier over langs de “pont du Radia” (de plaatselijke 
naam van de Eau d’Heure”). Tussen de “Relais de Cerfontaine” en de 
oude pastorie, rechts van de boom die het honderdjarige bestaan 
van België herdenkt, neemt u de RAVeL. Op de helling links staat de 
oude zagerij [1]. Een eindje verder steekt een brug de Eau d’Heure 
over. Neem rechts van de huizen het tweede, steile pad naar links, de 
Sentier des Baudets [2]. Na ongeveer dertig meter volgt u een weg 
die parallel met de Rue du Moulin achter de tuinen loopt. Links pas-
seert u het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand. Wandel 
verder, voorbij het pad dat links naar het uitkijkpunt van Tienne du 
Moulin voert. 
Nu komt u achter de wijk van de “Carcan” [3]. Voor u ligt de Rue de 
Soumoy. Het eerste steegje rechts daalt af naar het parkeerterrein 
van de Rue de Senzeilles [4]. Volg het pad tussen het huis uit 1721 
en het grote rode gebouw van de gewezen gendarmerie. Boven ligt 
Bation, met een mooi uitzicht op het dorp. Bij de kapel van Sint Jan 
de Doper [5] vertrekt een pad dat de Rue Courtil Mouton oversteekt 
en naar de Rue de la Terre qui Monte leidt. 
Sla linksaf en klim tot aan de splitsing van de weg, waar u rechtsaf 
gaat. Links, verborgen voor de blik, ligt de “Trou du Zincri” [6], die 
niet bezocht kan worden. Voorbij een kolenopslagplaats begint de 
straat te dalen. Beneden gaat u naar links, bergop, tot aan het laat-
ste huis. Rechts ziet u, tussen het huis en een bank, een smal pad 
naar de steengroeve van Les Vaux [7]. Wees voorzichtig, het is een 
grandioze maar niet helemaal ongevaarlijke site. Loop niet en hou 
de kinderen in de gaten. Volg het pad tot aan de weg. Rechts ziet u 
het containerpark en links de indrukwekkende uitgraving. 
Op de N988 gaat u twee keer rechtsaf, eerst de rijksweg op en daar-
na het dorp in. Steek de brug over en passeer de eerste straat rechts. 
Aan het volgende kruispunt gaat onze wandeling naar links verder, 
maar stap eerst nog honderd meter door, tot aan de Tchafour fon-
tein [8]. Keer om en wandel naar de samenvloeiing van de beek van 
les Vaux en de Eau d’Heure. Ga vervolgens twee keer rechtsaf (met 
links een gloednieuwe loods en daarna een onbewoond oud huis). 
Honderd meter verder vindt u de Trou Barbarau [9]. 
Wandel langs de RAVeL tot aan een trap die uitkomt in een voor de 
spoorweg gegraven sleuf [10]. Aan de overkant ziet u het oude sta-
tion op de brug en de indrukwekkende schoorsteen van een in 1962 
gesloten klompenfabriek. Daal af naar de voet van de Rue de Roches, 
met een eigenaardige kapel met twee verdiepingen, uit 1893. Het 
centrum van het dorp ligt rechts van u. Met een kleine omweg naar 
links, onder een huis, wandelt u rond de achthoekige grote fontein 
van het dorp. Het metalen bruggetje over de Eau d’Heure brengt u 
terug naar de Toeristische Dienst.
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Volgens een oude overlevering woon-
den hier “nutons”, die tegen betaling in 
natura gereedschap repareerden.
[7] De groeve van Les Vaux
M i l j o e n e n 
kubieke me-
ters steen uit 
deze groeve 
werden ter 
plekke ver-
brijzeld voor de aanleg van de stuwdam-
men van de Eau d’Heure. Deze grandioze 
geklasseerde site bezit een rijke flora die 
de botanisten zal interesseren.
[8] De Tchafour fontein
Deze fontein, een bewijs van het vele 
water in de bodem van Cerfontaine, 
komt voort uit een stroompje (adugeoir) 

dat 200 meter hoger in de ondergrond 
verdwijnt. Vroeger dacht men dat ze 
ondergronds in verbinding stond met 
de rede van Lissabon, want toen in 
1755 een verschrikkelijke aardbeving 
de Portugese stad verwoestte, beefde 
ook het water van de fontein.
[9] De Trou de Barbarau

Een interessant 
karstverschi-
jnsel (erosie 
van de kalks-
teenbodem). In 
1913 kreeg een 
volksvertegen-

woordiger ut Brussel de toelating van 
de gemeente om hier opgravingen te 
doen. Hij vond een fossiele reuzen-

hagedis en mocht hem meenemen.
[10] De oude spoorweg
Dit deel van de wandeling herinnert 
aan de oude spoorlijn van Cerfon-
taine. Van 1853 tot 1970 reed hier 
een trein, aanvankelijk op een spoor 
en vanaf 1914 op twee. De spoor-
weg, die ijzererts van Lotharingen 
naar Charleroi bracht, werd ontman-
teld om plaats te maken voor de weg 
tussen de steengroeve van Les Vaux 
en de stuwdammen.

 Commentaar
[1] De oude zagerij
De gebouwen links van de RAVeL zijn 
een oude gieterij en zagerij, vlakbij het 
station. Hun brandstof kwam uit de 
uitgestrekte bossen van het dorp. De 
“séchoir”, een grote, open loods waar 
het hout werd opgeslagen, staat er nog 
altijd.
[2] De Sentier des Baudets
Dit pad verbond het oude centrum van 
het dorp met de molen. Met een beetje 
fantasie ziet u de ezels met zakken 
tarwe afdalen en met zakken meel en 
zemelen terugkomen.
[3] De Carcan 

Hier bevond zich de schandpaal, waar 
misdadigers aan het volk werden ten-
toongesteld. Tot in 1914 speelden de 
laatste dagen van het carnaval zich op 
deze plaats af: de “criyêye” (laatste maan-
dag voor de vasten) en Vastenavond.
[4] De oude kerk
Op de plaats van de in omstreeks 1890 
gesloopte kerk ligt nu het parkeerter-
rein van de crèche. In de muur ziet u 
een herdenkingskruis voor een oude 
pastoor die in 1838 stierf toen hij zijn 
huis verliet.
[5] De kapel van Sint Jan de Doper
De vele kapelletjes van het dorp zijn in de 
parochiekerk opgetekend in een “album 
géant” dat iedereen kan raadplegen. De 
oudste kapel, opgedragen aan Sint Jan 
de Doper, dateert uit 1683. De ongeveer 
twintig kapelletjes worden keurig on-
derhouden door particulieren.
[6] De Trou de Zincrî
Een oude inzinking, waarschijnlijk de 
resten van een mijn, met drie of vier kle-
ine grotten in een erg woeste omgeving. 


