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68  Het kasteel van Rossignol
Het primitief kasteel dateert van 1097. Het huidige kasteel zal 
gebouwd worden in de 16de eeuw. Bij de Eerste Wereldoorlog, 

zette de gravinnen Van der Straeten het 
ter beschikking van het Rode Kruis die er 
een eerstehulppost inrichtte, waar bijna 
800 soldaten werden toegelaten. Later 
werd het het eigendom van de Franse 
Gemeenschap. Het park van 12 ha wordt 
in erfpacht aan de gemeente verhuurd.

Deze plaats ontvangt eveneens het 
Cultureel Centrum dat, elk jaar in 
augustus, het internationale bekend 
“Gaume Jazz Festival”, organiseert.

71  De kerk van Rossignol
De kerk dateert van 1847. Binnen vindt u een schilderij 
bovenin het hoofdaltaar, een werk van broeder Abraham, 
verduidelijkt een monnik van Orval van de 18de eeuw. Een 
houtsnijwerk van Sint Nicolas verfraait het schip.

De “de Laittres”, heren van Rossignol sinds de 17de 
eeuw, ontvingen van de kerk van Saint-Mard, waar zij 
afkomstig van waren, een paneel die de 32 adelijke 
wapenschilden van hun familie dragen. Dit paneel werd in 
de doopvontkapel van de kerk van Rossignol geplaatst.

72  De oude tramweg 
(Marbehan- Saint-Cécile)
Tussen 1911 en 1940 komend van 
Marbehan, stak de tramweg Rossignol 
van oost naar west over, vervolgens 
keerde die terug naar Termes, 
Les Bulles, Jamoigne, Florenville, 
Chassepierre en Sainte-Cécile.

Op 10 mei 1940, liet het belgisch leger de 
bruggen van de lijn van Termes tot Jamoigne 
springen. Zij werd nooit meer in dienst gezet ; 
de Duitsers namen gedeeltelijk de rails in 1942 
uiteen en vervoerden ze naar Oekraïne.

77  Het monument van de Kolonialen
Dit monument, door de artiest Jenmart in 1927 opgericht, 
verwijst naar de derde verdeling van de koloniale infanterie 

van het Franse leger dat op 
22 augustus 1914 door het 
VI Silezisch legerkorps werd 
uitgeroeid. Dit monument werd 
op het initiatief van Mijnheer 
Feunette opgericht, waarvan 
de zoon, Gaby Feunette, in 
het militaire kerkhof begraven 
is naast het monument.

64  De Pietà
De Piéta werd opgericht door de abt Hubert in 1931 
ter herdenking aan de 126 burgers wachtend op deze 
plaats alvorens in Arlon gezonden te worden waar 
zij op 26 augustus 1914 werden gefusilleerd.

Dit monument toont ons een Pieta aan de voet van 
een kruis, die aan de linkerkant van het standbeeld 
door de heilige Marie-Madeleine wordt gefl ankeerd, 
en aan de rechterkant door Sint Jan, apostel.

79  De Cozier gedenksteen
Deze grafzuil stelt een kruisachtige boom voor omstrengeld 
door klimplanten en werd na de Eerste Wereldoorlog gebouwd 
door collega’s en vrienden van de bosbrigadier M. Jules Cozier 
uit Rossignol. Op 26 augustus 1914 werd hij kortbij het station 
van Arlon (brug van Schoppach) samen met 120 inwoners 
van Rossignol zonder proces door de Duitsers gefusilleerd.

66  De Sint-Anna kapel
Kapel, opgericht ter herdenking aan Jean Mathieu van 
Bellefontaine, door de plaatsvervanger van Rossignol, 
gestorven slachtoffer van zijn toewijding bij de zieken. 
Vernietigd tijdens de Franse revolutie, werd ze in 1887 
herbouwd. Een bedevaart begeeft er zich elk jaar, op zondag 
die de viering van de Heilige Anna volgt : op 26 juli.

67  De boerderij van “Fency”
De boerderij van Fency die door Mijnheer Joseph Brisy wordt 
beheerd, heeft twee hobby’s : veeteelt van hertachtigen en gîte 
op de boerderij. Deze boerderij uit het dorp gelegen, te midden 
van de velden en aan de rand van de bossen, leent zich goed 
voor herbronning en ontspanning. Vanuit het salon, zult u zicht 
hebben over het park van de hertachtigen en het platteland.
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Rossignol

Rossignol
Een gallo romeinse villa bevond zich 
tussen Rossignol en Breuvanne.

In 1097, bouwt Arnould II, Graaf van Chiny, een kasteel-vesting, 
een molen en een oven. Een agglomeratie was ontstaan. 
Honderd jaar later, werd Rossignol een Heerlijkheid.

63  De Sites van de vijvers van Rossignol
Het beginpunt van de wandelingen N° 7, 8, 9, en 12. Deze 
vijvers zijn een voorbeeld van het opnieuw samenstellen van 
een ecologisch netwerk waar “het behoud van de natuur” 
en “de vrijetijdsactiviteiten” zich harmonisch integreren. 
Een boomgaard samengesteld uit verschillende fruitbomen-
en struikvariëteiten met kleine vruchten vult het geheel 
van de plaats aan. Didactische panelen brengen u op de 
hoogte van de biologische rijkdom van deze biotoop.

73  Het Kruis van “du Haut des Wargots” te Rossignol
Kruis in hout dat in 1860 door de ouders van Théophile Claude 
werd opgericht, die van militaire dienst door loting werd 
vrijgesteld. Hij zal gemeenteontvanger te Rossignol worden.

76  De oude weg naar Suxy
Een vroegere weg door het bos, die de Gaume 
met de Ardennen verbindt en vanuit Rossignol, via 
Suxy tot Hamipré, naar Neufchâteau leidt.

78   De kerkhoven 
“A l’orée du Bois” en “Au plateau”

Dit uitgebreid kerkhof werd door de duitsers in de loop van het 
jaar 1917 samen met het kerkhof “Au Plateau” gelegen op de 
weg van Neufchâteau en die van het kerkhof “Est” op de weg 
van Marbehan opgericht (dit laatste is vandaag verdwenen).

Ongeveer 2 500 gesneuvelde soldaten werden hier verzameld 
ten gevolge van de gebeurtenissen van 22 augustus 1914.
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 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.


