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TE ONTDEKKEN
DE LEISTEENGROEVEN 
TE WARMIFONTAINE 
Warmifontaine is een dorp dat bekend staat voor de 
ontginning van de steen, voornamelijk de leisteen. 
Vanaf  het einde van de 18de eeuw denkt men aan 
strooien daken te vervangen door leiendaken om 
branden te vermijden. Een eeuw later vestigt zich 
een bedrijf  en daarom gaan de winningen der 
stenen vooruit dankzij nieuwe technologieën: men 
daalt nu af  in de mijn tot 170 meters diep om de 
mooiste en fijnste leistenen te vinden. Het hoogte-
punt der ontginning wordt bereikt in 1910: de 
leisteengroeven tellen 300 werknemers onder de 
1100 inwoners van het dorp en produceren meer 
dan 10 miljoenen leistenen per jaar. Dat creëert 
een belangrijk aantal werkgelegenheden voor de 
bevolking van Warmich (Waals), grotendeels 
bestaande uit arbeiders.

DE MUSEUM VAN DE TELE-
FOON TE PETITVOIR
Een vrij origineel museum heeft een tijdje geleden 
in het dorp Petitvoir zijn deuren geopend: het 
museum der telefoon. Tijdens iets meer dan twintig 
jaar heeft Emilie Thinès, gepensioneerde werker 
van de Regie voor Telefonie en Telegrafie, een groot 
a a n t a l telefonische apparaten verzameld (het 

oudste dateert van 1907). Omdat hij 
zijn passie wou delen, heeft hij zijn 
eigen museum thuis geopend: dat is 
een bezoekje waard! Gratis, op 
afspraak.

DE OUDE TREKKERS 
TE MARBAY 
Tijdens het tweede weekend van augustus nemen 
de feestelijkheden van het dorp Marbay plaats, in 
het bijzonder gericht op de landbouw en vooral wat 
trekkers betreft. Sinds meer dan tien jaar is dat een 
ontmoetingsplaats voor uitdragers en trekkers tot 
groot genoegen der deelnemers. Daar kunt u regio-
nale producten proeven, spullen kopen en verkopen 
op de rommelmarkt en natuurlijk met de oude trek-
kers wandelingen maken. Dit alles zonder de 
verschillende animaties te vergeten, namelijk de 
inzameling van aardappels en de muzikale avond.

DE KAPEL VAN DE SART
De kapel Onze Lieve Vrouw der Sart is een gebouw 
van neogotische stijl. Tijdens de Eerste Wereld 
Oorlog werden helaas sommige personen daar 
geëxecuteerd door het Duitse leger. Vlakbij dit 
kerkje staat een neolithisch hulpmiddel dat 
gebruikt werd om werktuigen en wapens te 
polijsten. Volgens de archeologen weegt dit blok 
van kwartsiet meer dan 3 ton en het dateert van 
2000 vóór J.-C.
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INLICHTINGEN
OFFICE VOOR TOERISME
VAN NEUFCHÂTEAU

Grand’Place 2
6840 Neufchâteau

Alle inlichtingen zijn beschikbaar bij het
Office voor Toerisme

en op onze Facebook site

bureauinformation@neufchateau.be

www.facebook.com/OfficeduTourismeNeufchateau

of

of

0489/20 18 89

« La Brasserie du Perchepai » - Traditionele keuken
+32 61 28 86 64 - www.brasserieduperchepai.be/ 
 « La Stradella » - Pizzeria
+32 61 51 33 52 - www.pizzeria-la-stradella.be/ 

« Le p’tit 13 «  - Traditionele keuken
+32 61 40 16 72 
« Le Relais Saint-Christophe » - Franse keuken
+32 61 27 92 41 
 « La Vendetta » - Pizzeria
+32 61 41 20 24 - www.lavendetta.be/ 
« La Frégate » - Visspecialiteiten
+32 61 27 70 37 - www.lafregate.be/ 
 « La Grande Muraille » - Chinese keuken
+32 61 27 13 93 - www.la-grande-muraille.lyl-resto.com/ 
« La Ferme des Sanglochons »  - Regionale keuken
+32 61 22 22 33 - www.sanglochon.be/ 
« L’Ardoise »  - Franse keuken
+32 61 28 82 28 - www.eden-ardenne.be 
 « Les Claytones du Cap » - Traditionele keuken - « L’Eden du Cap » 
 +32 61 27 97 67 - www.capauvert.be
« Camping Spineuse » - Traditionele keuken
+32 61 27 73 20  - www.camping-spineuse.nl/fr 
 « Les 4 Vins » - Traditionele keuken
+32 491 90 33 19 - www.les-4-vins.be/ 
« Au Chest Book » - Broodjeszaak
 / +32 470 25 90 73 
« L’Instant Douceur » - Tearoom
+32 496 86 33 85
« Chez Dautun » - Broodjeszaak en tearoom
+32 61 27 72 89
« Pita Antalya » - Turkse keuken 
+32 484 73 18 91
« Chez Alicia » - Rue Franklin Roosevelt, 11
« Friterie Nicole » - Place Saint-Roch / +32 61 27 87 53
« King snack » - Rue Franklin Roosevelt, 22 / +32 479 51 58 99

« Chez Vero » - Chaussée de Namur, 8 te Verlaine / +32 467 17 29 29
« Chez Mimil » - Chaussée d’Arlon, 122 te Hamipré
« Les poupettes » - chaussée de Nodeupont, 10 te Molinfaing
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HET OOG DER
FIETSER

Vertrek bij l’Office du Tourisme en steek de Grand’place 
over. Bij de politiezone aangekomen, draait u rechtsaf  
rue du Dr Hanozet. Op het einde van deze straat, neemt 
u rechtsaf  rue des Noisetiers en nadien de eerste straat 
links. Ga rechtdoor tot aan de hoofdstraat waar u 
rechts richting gare de Longlier neemt.

A

Sla rechtsaf  richting Cousteumont. Ga rechtdoor en 
geniet vooral van het prachting zichtpunt aan uw 
linkerkant. Rijd onder de brug en rijd nadien het dorp 
van Cousteumont binnen. Bij het speelplein aangeko-
men, slaat u tweemaal achter elkaar linksaf  richting 
Bernimont.

E

F

Neem de eerse straat links en geniet enkele kilometers 
lang, van een aangename dorpsweg vooraleer u in het 
dorpje Le Sart aankomt. Aan het kruispunt, slaat u 
linksaf  na de tijd te hebben genomen om de kapel alsook 
de polijststeen recht voor u te hebben bewonderd.

G

Bij het rondpunt, neemt u de tweede afslag en gaat u 
onder de brug van de spoorweg door. Bij het tweede 
rondpunt, neemt u de tweede afslag en nadien gaat u 
rechtdoor. Neem daarna rechts na Garage François, 
richting Lahérie.

B

Rijd Lahérie binnen waar u mooie houten beelden zult 
zien. Ga rechtdoor tijdens ongeveer twee kilometers. 
Rijd over de brug en neem de tweede straat rechts. Hier 
begint de col de la croix de l’Homme. Deze stijging 
brengt u door weiden en kerstboomkwekerijen tot aan 
Mon Idée.

C

Ga tot aan de hoofdweg en neem rechts gedurende 
enkele honderde meters. Sla daarna linksaf  dirchting 
Hamipré en Offaing. Op het einde van de straat slaat u 
links in om aan een kruispunt uit te komen waar u 
opnieuw links inslaat op de nationale richting Léglise.

D

Zin om een sportieve wandeling in het hart der 
Ardennen te maken? Laat u door deze lus van een 
veertigtal kilometers vol bergen en dalen verleiden. 
Dit traject is getekend voor alle sportlievende mensen 
en is een ideale gelegenheid om de heuvelachtige 
landschappen van onze mooie streek te ontdekken. 
Naarmate dit bijzondere panorama verschijnt, 
bezoekt u enkele buurtschappen zoals de Croix de 
l’Homme te Lahérie, de hauts de Baudrimont te 
Offaing of  nog de Plane te Warmifontaine. 

Belangrijke cols leiden u tot deze plaatsen. Wees toch 
rustig, vergeet niet dat er dalingen bestaan bij deze 
hellingen zodat u op adem kunt komen voordat u de 
volgende stap aanpakt! Zo kiest u uw eigen tempo om   
via mooi schilderachtige dorpen te fietsen. Dat geeft 
u de mogelijkheid om prachtige vergezichten en 
standpunten der gemeente vanuit originele perspec-
tieven te bewonderen. Niet alleen zullen deze hellin-
gen geen geheim meer voor u hebben, maar u zult 
ook met de geschiedenis der verschillende plekken 
kennismaken. Bij de Sart bestaat er bijvoorbeeld een 
kapel en een hulpmiddel dat gebruikt werd om instru-
menten te polijsten die de moeite waard zijn. Deze 
aandachtspunten kunnen ook nuttig zijn om een 
poosje uit te rusten. 

Op de voorgestelde wegen ontmoet u uiteraard de 
schone natuur der omgeving, hoofdzakelijk 
bestaande uit bossen en velden, maar er staan ook 
vele kerstbomen. Als u een pauze maakt, zal dat niet 
alleen maar om te ademen zijn, maar eerst en vooral 
om van het uitzicht te genieten!

Neem de straat recht voor u die bergafwaarts gaat en 
neem de bocht aan uw linkerkant. Neem daarna rechts 
richting Nolinfaing. Bij het kruispunt van het dorp, slaat 
u linksaf  en nadien rechtsaf  in de richting van het 
dorpje Hosseuse.

H

Doorkruis het dorp en neem nadien rechts richting 
Neufchâteau op een kleine landbouwweg. Op het einde 
van deze weg, draai linksaf  en rijd voor de kerk van 
Montplainchamps.

I

Steek de nationale over richting Grapfontaine. Op het 
einde van de straat, neem rechts de route du champ 
Brigand om het dorp van Warmifontaine te bereiken. 
Hier aangekomen, slaat u linksaf  richting Harfontaine.
U bevindt zich hier onderaan de Col d’Harfontaine die u 
moet opklimmen tot aan het y-vormig kruispunt. Vandaar 
gaat u linksaf  en nadien rechtsaf. Ga rechtdoor om 
opnieuw in het dorp Warmifontaine aan te komen. Aan 
het kruispunt neemt u linksaf  et fietst u op uwgemak tot 
Petitvoir.
In Petitvoir aangekomen, slaat u aan het kruispunt 
linksaf  richting Bertrix op de nationale en onmiddelijk 
nadien rechtsaf  voor de grote bocht. Neem linksaf  en 
dan rechtsaf  om de landbouwweg van la Rosière te 
volgen.
Aan het einde van dit pad, sla rechtsaf. Deze aange-
name weg leidt u naar het kasteel van Grandvoir. Ga 
rechtdoor in de richting van de boerderij Grand Enclos.

ROUTEBESCHRIJVING
ETAPPES

J

K

L

M

Nadien eenmaal in het dorpje van Tournay aangeko-
men, draait u rechtsaf. Aan het rondpunt, neemt u de 
eerste uitrit rechts riching Neufchâteau. Rijd voorbij de 
kerk en  draai naar links richting Neufchâteau, dan 
opnieuw links richting Roiveau. Blijf  rechtdoor gaan.
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PRATIQUE
COURBE DÉNIVÉLATIONNeem de nationale die u terug naar het centrum van de 

stad zal leiden. Aan het kruispunt aangekomen, dicht-
bij het benzinestation, draait u linksaf  om nadien 
rechts een klein afgaand straatje te nemen. Rijd voorbij 
de Home des Seigneurs vooraleer uw lustocht te beëin-
digen.

O

Te Bernimont aangekomen, neemt u het eerste straatje 
aan uw rechterkant. Geniet vooral van het prachtig 
zichtpunt van Neufchâteau aan uw rechterkant. Neem 
rue du Rond-Pré op uw linkerkant en onmiddelijk 
nadien slaat u rechtsaf  op de nationale voor enkele 
honderde meters.
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dorpje Le Sart aankomt. Aan het kruispunt, slaat u 
linksaf  na de tijd te hebben genomen om de kapel alsook 
de polijststeen recht voor u te hebben bewonderd.

G

Bij het rondpunt, neemt u de tweede afslag en gaat u 
onder de brug van de spoorweg door. Bij het tweede 
rondpunt, neemt u de tweede afslag en nadien gaat u 
rechtdoor. Neem daarna rechts na Garage François, 
richting Lahérie.

B

Rijd Lahérie binnen waar u mooie houten beelden zult 
zien. Ga rechtdoor tijdens ongeveer twee kilometers. 
Rijd over de brug en neem de tweede straat rechts. Hier 
begint de col de la croix de l’Homme. Deze stijging 
brengt u door weiden en kerstboomkwekerijen tot aan 
Mon Idée.

C

Ga tot aan de hoofdweg en neem rechts gedurende 
enkele honderde meters. Sla daarna linksaf  dirchting 
Hamipré en Offaing. Op het einde van de straat slaat u 
links in om aan een kruispunt uit te komen waar u 
opnieuw links inslaat op de nationale richting Léglise.

D

Zin om een sportieve wandeling in het hart der 
Ardennen te maken? Laat u door deze lus van een 
veertigtal kilometers vol bergen en dalen verleiden. 
Dit traject is getekend voor alle sportlievende mensen 
en is een ideale gelegenheid om de heuvelachtige 
landschappen van onze mooie streek te ontdekken. 
Naarmate dit bijzondere panorama verschijnt, 
bezoekt u enkele buurtschappen zoals de Croix de 
l’Homme te Lahérie, de hauts de Baudrimont te 
Offaing of  nog de Plane te Warmifontaine. 

Belangrijke cols leiden u tot deze plaatsen. Wees toch 
rustig, vergeet niet dat er dalingen bestaan bij deze 
hellingen zodat u op adem kunt komen voordat u de 
volgende stap aanpakt! Zo kiest u uw eigen tempo om   
via mooi schilderachtige dorpen te fietsen. Dat geeft 
u de mogelijkheid om prachtige vergezichten en 
standpunten der gemeente vanuit originele perspec-
tieven te bewonderen. Niet alleen zullen deze hellin-
gen geen geheim meer voor u hebben, maar u zult 
ook met de geschiedenis der verschillende plekken 
kennismaken. Bij de Sart bestaat er bijvoorbeeld een 
kapel en een hulpmiddel dat gebruikt werd om instru-
menten te polijsten die de moeite waard zijn. Deze 
aandachtspunten kunnen ook nuttig zijn om een 
poosje uit te rusten. 

Op de voorgestelde wegen ontmoet u uiteraard de 
schone natuur der omgeving, hoofdzakelijk 
bestaande uit bossen en velden, maar er staan ook 
vele kerstbomen. Als u een pauze maakt, zal dat niet 
alleen maar om te ademen zijn, maar eerst en vooral 
om van het uitzicht te genieten!

Neem de straat recht voor u die bergafwaarts gaat en 
neem de bocht aan uw linkerkant. Neem daarna rechts 
richting Nolinfaing. Bij het kruispunt van het dorp, slaat 
u linksaf  en nadien rechtsaf  in de richting van het 
dorpje Hosseuse.

H

Doorkruis het dorp en neem nadien rechts richting 
Neufchâteau op een kleine landbouwweg. Op het einde 
van deze weg, draai linksaf  en rijd voor de kerk van 
Montplainchamps.

I

Steek de nationale over richting Grapfontaine. Op het 
einde van de straat, neem rechts de route du champ 
Brigand om het dorp van Warmifontaine te bereiken. 
Hier aangekomen, slaat u linksaf  richting Harfontaine.
U bevindt zich hier onderaan de Col d’Harfontaine die u 
moet opklimmen tot aan het y-vormig kruispunt. Vandaar 
gaat u linksaf  en nadien rechtsaf. Ga rechtdoor om 
opnieuw in het dorp Warmifontaine aan te komen. Aan 
het kruispunt neemt u linksaf  et fietst u op uwgemak tot 
Petitvoir.
In Petitvoir aangekomen, slaat u aan het kruispunt 
linksaf  richting Bertrix op de nationale en onmiddelijk 
nadien rechtsaf  voor de grote bocht. Neem linksaf  en 
dan rechtsaf  om de landbouwweg van la Rosière te 
volgen.
Aan het einde van dit pad, sla rechtsaf. Deze aange-
name weg leidt u naar het kasteel van Grandvoir. Ga 
rechtdoor in de richting van de boerderij Grand Enclos.

ROUTEBESCHRIJVING
ETAPPES

J

K

L

M

Nadien eenmaal in het dorpje van Tournay aangeko-
men, draait u rechtsaf. Aan het rondpunt, neemt u de 
eerste uitrit rechts riching Neufchâteau. Rijd voorbij de 
kerk en  draai naar links richting Neufchâteau, dan 
opnieuw links richting Roiveau. Blijf  rechtdoor gaan.
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PRATIQUE
COURBE DÉNIVÉLATIONNeem de nationale die u terug naar het centrum van de 

stad zal leiden. Aan het kruispunt aangekomen, dicht-
bij het benzinestation, draait u linksaf  om nadien 
rechts een klein afgaand straatje te nemen. Rijd voorbij 
de Home des Seigneurs vooraleer uw lustocht te beëin-
digen.

O

Te Bernimont aangekomen, neemt u het eerste straatje 
aan uw rechterkant. Geniet vooral van het prachtig 
zichtpunt van Neufchâteau aan uw rechterkant. Neem 
rue du Rond-Pré op uw linkerkant en onmiddelijk 
nadien slaat u rechtsaf  op de nationale voor enkele 
honderde meters.


