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C O M M U N E  D E  T I N T I G N Y

Wandeling

2

IN DE VOETSPOREN VAN DE
MIJNWERKERS

18  De weg van “la Culée de Rosoie”
Een snelle blik op de kaart toont ons dat de hele streek 
overvloedig wordt geïrrigeerd door stroompjes.

Het stroompje van de “Prélet” is een bijrivier van 
de “Rosoie”. Deze mondt samen met de “Plane” uit 
in de “Rolle”, een bijrivier van de “Semois”.

19  De mijnweg
Men kan het gesteente van de weg opmerken dat van 
de mijnbouw van Tintigny dateert. De lopende banden 
brachten de gietslakken en de slak van de hoogovens 
terug en gebruikten ze om de wegen te versterken. De 
mijnbouw herinnert eraan dat men in dit gebied van 
de 15de tot de 17de eeuw en waarschijnlijk vroeger nog 
ijzererts ontgonnen. Het ging om zacht ijzererts (ook 
wel van aanslibbing of van weide genoemd) die zich 
bovengronds uittrok. Dit erts, dat men hier en daar nog 
ontmoet, heeft geen hoog gehalte aan metaal (33 %).

20  De weg van de “Verwanten” fontein
De ouderen vertellen dat tijdens de Keltische periode, 
meerdere eeuwen voor Christus, op deze plaats de leiders 
van de plaatselijke levensgemeenschap vergaderden.

14  Ecologische Zone “Fagne du Plane”
Hier vindt men de heel zeldzame “Aconit Napellus”, een 
duurzame en heel giftige plant behorende tot de familie van het 
duizendblad. De stengel kan meer dan één meter hoog worden.

Wat de fauna betreft : denken we aan de roestkleurige 
rietzanger, een mooie soort struikgewasvogel die in het 
riet van het stroompje van 
de “Plane” nestelt.

Het dorpje van Poncelle 
tekent zich in de verte af. De 
ontmoete plaatsen zijn er ter 
nagedachtenis van hen die 
hun leven voor een bedreigde 
democratie hebben gegeven.

15   Het Kruis van de 
gefusilleerde op 22 
augustus 1914

Wanneer men het dorp (vanuit 
Tintigny) binnenkomt, wijst het 
kruisteken naar de plaats waar 
de slachtoffers van Poncelle, die 
op 22 augustus 1914 gefusilleerd 
werden, tijdelijk begraven lagen.

16   Het herdenkingsmo-
nument van Poncelle

Dit monument werd 
opgericht ter herinnering aan de 

burgerlijke slachtoffers van de 22ste augustus 1914 en de 
soldaten gevallen op de 10de mei 
1940. Het werd de 24ste 
augustus 1952 ingewijd.

17  De plaats “Het lot 
van de molenaar”
Volgens de legende 
werd hier een molenaar 
van Poncelle ter dood 
veroordeeld en geëxecuteerd, 
omdat hij koppig weigerde 
de tarwe te betalen dat 
hij verschuldigd was aan 
de monniken van Orval.



Le Plane

Poncelle

Cette promenade prend son départ dans un lieu de 
quiétude propice au recueillement.

12  Het Militair kerkhof van de Radan 1914 – 1918
Dit kerkhof werd door de duitsers vanaf mei 1917 
aangelegd en hier liggen 527 franse soldaten en 298 duitse 
militairen begraven : het resultaat van de hardnekkige 
gevechten in Bellefontaine op 22 augustus 1914.

13  Vivier aux Joyaux nabij de Romeinse Steenweg
De traditie relateert dat aan een woelige periode van de 
Middeleeuwen, de monniken van de Abdij van Orval, die het 
gevaar door de Romeinse Steenweg vluchten, hun rijkdommen 
zouden verborgen hebben in een visvijver gelegen onderaan 
de Steenweg langs de stroom de “Plane”. Tot nu toe heeft 
hij nooit zijn geheim prijsgegeven.

7   De plaats “Piwitch”, 
Barbecueplaats

Vooraleer het bebost werd, was 
dit modderachtig terrein door tal 
van kieviten, waadvogels met een 
zwarte kuif bewoond. De kreet van 
deze vogel luidt “piwitch”, vandaar 
de naam van deze plaats.

Légende
Départ  Arrivée

Diverticule 

 Balise Toponymique

 Zone de Détente : des aires de barbecue, de jeux et des pompes à eaux sont à la 
disposition des promeneurs tout au long des promenades.

� Nous recommandons d’être extrêmement attentifs à suivre le même balisage : en effet il 
se peut que vous rencontriez d’autres circuits balisés au cours de votre promenade.
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