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Wandeling

3

DE “CRON”
EN

ZIJN BRON

28   Het kruisbeeld van Fouchery
Dit kruisbeeld werd op de 22ste 
augustus 1943 ter herden-
king van de 22ste augustus 
1914 ingehuldigd. De Heilige 
Maagd werd aan dit kruis 
in 1950 toegevoegd.

29  De boerderij van 
“Vieille Hage”
De barones van Anethan 
was eigenares van het 
grootste deel van het gebied waarvan de markies van Trazegnies, 
de laatste gravin van Villemont, met de franse revolutie werd 
onteigend. Zij liet de boerderij van Vieille Hage in 1829 bouwen.

Haar schoonzoon Henri Vincent d’Huart werd er eigenaar van 
in de helft van de 19de eeuw. Door opeenvolgende erfenis-
sen, bleef het gebouw in deze edele familie tot in 1949.

Het gebouw wordt in steen van de streek gebouwd. Het 
kader van de vensters is in cronsteen, de gebouwen zijn 
in U-vorm en een waterloop vrolijkt de plaats op.
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eeuw) voor het maken van hun begrafe-
nismonumenten (museum van Arlon).

De afvloeiing is snel (12 m³ het uur) en 
het water is rijk aan bicarbonaat van kalk 
en heeft een lage temperatuur. De Sesle-
ria Caerulea, een zeldzame grasachtige 
plant kan er geobserveerd worden.

De cron werd eveneens voor de bouw van 
schoorstenen, het kader van vensters en de deuren gebruikt. 
De blaasovens van het gebied gebruikten het als “toeslag 
van kalk” die in de vermindering van het ijzererts smelt.

25  De Jubileum bomen
Op deze plaats werden door de gemeente van Bel-
lefontaine verschillende soorten bomen geplant ter 
ere van het 100 jarig bestaan van België in 1930.

26  De brug van Avioth
Deze kleine brug werd gebouwd in de 13de 
eeuw en overspant de Chevratte.

Tot de 19e eeuw was deze plaats het vertrek van de bedevaart 
van de parochie van Tintigny. 
De parochianen verzamelden 
zich in groepjes om zo door 
het bos via Gérouville en 
Breux naar Avioth te gaan.

27   De vroegere 
“rammen” van 
Bellefontaine 
(pompen)

De rammen waren pom-
pen die gebruikt werden om het water uit de reserves van 
de watertorens door te stuwen. De pomp van Bellefon-
taine dateert uit de jaren’30. Het watervoorzieningsys-
teem van de pomp gebruikte zeven keer meer water voor 
de voortstuwingskracht dan voor het watergebruik.



Lahage

Het dorp van Lahage werd 
aan de Wet van Beaumont 
in 1258 vrijgesteld.

Ieder jaar, de eerste zondag 
na Allerheiligen, zet een 
mis met jachthorens de 
Heilige Hubertus aan de 
eer. Men zegent er die dag 
de paarden en de honden.

Lahage wordt met 
het Franse dorp van Lahage in 

Haute-Garonne samengevoegd.

De aanwezige wasserijen en drinkplaatsen 
in het dorp dateren van ongeveer 1850.

21  De kerk van Lahage
De Sint-Hubertuskerk van Lahage werd in 1842 gebouwd zoals 
het jaartal het aanduidt die verzegeld is in de Franse steen aan de 
achterkant van het gebouw boven de ommuurde deur van de oude 
sacristie. Het bouwwerk is in neoklassieke stijl. De toren van de 
kerk verbergt 2 klokken waarvan één 540 kg weegt en die door de 
Duitsers werd afgehaald de 4de mei 1944. Zij werd teruggevonden 
in Hambourg na de oorlog. Verschillende polychrome stand-
beelden versieren de hoofdbeuk en de 18de eeuwse preekstoel.

22  De spoorlijn Athus-Meuse
In 1821 werd de spoorlijn die het gebied van de ijzer-en staal-
industrie van Athus met de Maas verbond aangelegd. Het 
stuk Signeulx-Florenville, met een station in Bellefontaine, 
was ten dienste van de reizigers vanaf de 26ste maart 1879. 
Het is in dit gebied dat de lijn Athus-Maas zijn sterkste hel-
ling kent, 16/1000, dat echter het slepen met een verdub-
belt dieselaandrijving een last van 1 900 ton toelaat. Deze lijn 
verlicht sterk de handel op de lijn Brussel-Namen-Arlon.

In 2006, zal de NMBS de lijn elektrifi ceren teneinde Antwer-
pen te verbinden met het Zuiden van Europa (Italië) voor 
het goederenvervoer. 80 treinen zijn dagelijks voorzien.

23  De vallei van de Chevratte
Het stroompje ontspringt tussen Bellefontaine en Tintigny in het 
bos “des Rappes” en loopt al kronkelend naar Lahage en Meix-de-
vant-Virton om uit te monden in de rivier “le Ton” te Dampicourt. 
Op zijn hoge oevers, zijn de fauna en de fl ora zeer overvloedig. On-
der anderen huizen purperkleurige reigers in de dichte vegetatie.

24  De Gros Cron
Invoerend tufblok van 20 m hoog, van hoge poreusheid, zeer 
licht, die door kalkstolling wordt gevormd, neergezet door de 
bron die enkele meters stroomopwaarts uitkomt, is gelijk aan 
het puimsteen dat de Romeinen gebruikten (vanaf de eerste 

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.

� Cette promenade ne peut être empruntée par des cavaliers ou des attelages, en effet, 
le passage du point d’arrêt est impossible.
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