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Wij heten u van harte welkom in onze gite. 

 

Deze huismap bevat alle praktische richtlijnen over de 

vakantiewoning en toeristische info over de streek.  
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LANGLAUF & SKI 27 
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D E E L  I  -  HUISREGLEMENT 

 

AANSPRAKELIJKHEID & BESCHADIGINGEN 

GiteSensUnique kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 

gebeurlijke ongevallen, schade en/of verwondingen toegebracht door 

of aan huurders of derden ingevolge het verblijf in de gehuurde 

vakantiewoning. Evenmin kan GiteSensUnique aansprakelijk worden 

gesteld voor verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke 

eigendommen van de huurder en/of personen die in de gehuurde 

vakantiewoning verblijven. 

 

De hoofdhuurder is aansprakelijk voor alle schade die door hem/haar 

en/of door eventuele medehuurders en/of gasten aan de gehuurde 

eigendom (woning, tuin, aanhorigheden) en/of de inboedel ervan 

wordt toegebracht. Mogen we u vragen om bij het einde van de 

huurperiode alle veroorzaakte schade te melden aan GiteSensUnique 

(via info@gitesensunique.be). 

AFVAL 

We verzoeken u om uw afval zorgvuldig te sorteren. Hiertoe worden de 

nodige vuilniszakken en –bakken ter beschikking gesteld 

 

REST Restafval kan u deponeren in de zwarte vuilniscontainer buiten. 
PMD Een vuilnisbak met blauwe pmd zak kan u terugvinden in de inkomhal. 

Enkel PMD in de blauwe zak mag in de blauwe container  
GLAS Glas kan u deponeren in de glascontainer in  Vivy. 
PAPIER Gelieve het papier apart te sorteren  
GFT Er is een composthoop achter het tuinhuis, heuveltje op, volg het pad... 
 

Gelieve alle vuilnisemmers bij uw vertrek te ledigen. 
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BARBECUE & ZONNEN 

In het gemeenschappelijk tuinhuisje bij de houtopslag kan je de 

ligstoelen, de parasols en het poetsmateriaal voor de BBQ vinden. 

Gelieve de assen te ledigen in het restafval en de rooster gereinigd 

achter te laten.  

Het is verboden vuur te maken in de barbecue. 

BEDLINNEN 

Het gebruik van bedlinnen (onderlaken, donsdekenovertrek en 

kussensloop) op ieder bed is verplicht.  

 

Alle bedden in elke gite zijn éénpersoonsbedden voorzien van een 

matrasbeschermer, een éénpersoons donsdeken en een hoofdkussen 

voorzien van een beschermhoes. Elk bed heeft een afmeting van 200 x 

90 cm. 

 

U dient zelf te voorzien in één persoons beddengoed.  

ELEKTRICITEIT 

De schakelkast met hoofdschakelaar bevindt zich in de 

gemeenschappelijke technische ruimte. 

 

Zorg er aub voor dat bij vertrek alle lichten gedoofd en  elektrische 

toestellen (de sauna) uitgeschakeld zijn. 

HUISDIEREN 

Huisdieren zijn niet toegelaten, tenzij u om een uitdrukkelijke 

toestemming van de eigenaar heeft gevraagd. 
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SLEUTELS 

U ontvangt de huissleutels via de kluisjes en de u bezorgde code. Zij 

geven toegang tot de gite(s) die u huurt én tot de gemeenschappelijke 

delen (zie plan op www.GiteSensUnique.be). 
Gelieve bij vertrek de huissleutels terug in het kluisje bij de inkomdeur 

van de gite te deponeren.  

HOUTKACHELS 

Hout is gratis beschikbaar als brandmateriaal voor de kachels. Op het 

terras kan u in het tuinhuisje een  houtvoorraad terugvinden. 

Laat nooit kachels branden wanneer u zelf niet in de woning verblijft en 

geen toezicht kan houden. 

KEUKEN 

De keuken is comfortabel uitgerust : 

- vaatwas 

- inductieplaat 

- oven en microgolf 

- ijskast met diepvries 

- koffiezet & thermos 

- waterkoker 

- mixer 

- olijfolie en basiskruiden 

- koffiefilters 

- keukenrol 

- vaatwastabletten & afwasmiddel 

- vaatdoek & schuursponsje 

- vuilniszakken 

- wc papier 

 

U dient zelf te voorzien in voldoende keukenhanddoeken. 

Boven de dampkap liggen handleidingen van de elektrische toestellen. 
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KINDERMEUBILAIR 

Ter beschikking in elke gite: 

 - een kinderstoel 

 - een speeltafeltje met kinderstoeltjes 

 - een plooibaar kinderbedje: u dient zelf het nodige beddengoed te 

voorzien. (gelieve het kinderbedje na gebruik terug op te plooien en 

terug te plaatsen) 

PARKING 

Naast het gebouw is een gemeenschappelijke parking voorzien.  

Zorg ervoor dat de openbare weg van en naar deze parking steeds vrij 

blijft alsook het ‘einde’ van de verharde weg. Het onverharde pad 

wordt immers gebruikt door landbouwvoertuigen en maakt deel uit van 

een wandelroute. 

ROKEN 

Het is ten strengste verboden te roken binnen in de gite. 

SAUNA 

In de inkom bevindt zich een gemeenschappelijke sauna met infrarood 

lampen. Sauna en infrarood lampen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk 

worden gebruikt. (infraroodlampen schakelen automatisch uit bij een 

temperatuur >70°C) 

Een handleiding hangt op aan de ingang van de sauna. 

De sauna is gratis toegankelijk voor de huurders van beide gites.  

Respecteer eenieders privacy en rust. Wanneer de sauna bezet is, dient 

u uw beurt af te wachten. 

Het gebruik van handdoeken is verplicht; gelieve te douchen voor elke 

saunabeurt. 

Hou kinderen en jongeren onder toezicht! 
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SCHOONMAAK 

Gelieve de woning bij vertrek netjes en borstel schoon achter te laten. 

De grondige schoonmaak zal gebeuren door GiteSensUnique. Vergeet 

aub niet de vaatwasmachine, de vuilbakken en koffiezetapparaten te 

ledigen. 

 

Voor een poetsbeurt tussendoor kan u onderhoudsproducten 

(reinigingsproducten, edm) en onderhoudsmateriaal (bezem, 

stofzuiger, edm) terugvinden in de inkomhal of onder de trap. Mogen 

we vragen om de vloeren met de nodige zorg te behandelen? Zowel de 

natuursteen als het parket kunnen moeilijk veel water verdragen. 

 

GiteSensUnique of een door haar gevolmachtigde is gerechtigd een 

eindcontrole te doen na het vertrek van de huurder. Indien de woning 

niet bezemschoon is nagelaten en/of niet alles op de oorspronkelijke 

plaats is teruggeplaatst, zullen extra (reinigings)kosten aangerekend 

worden. 

TUIN & TERRAS 

Elke gite beschikt over een eigen terras; de grote tuin is echter 

gemeenschappelijk. Respecteer evenwel de privacy van de bewoners 

van de omringende gites. 

De tuin wordt regelmatig onderhoud door een door GiteSensUnique 

gevolmachtigde persoon. We vertrouwen erop dat u deze werken 

toelaat. 

TV– RADIO – CD - DVD 

De gite beschikt over een televisie (kabel), CD-speler met radio en 

DVD-speler. 

De afstandsbediening kan u terugvinden in de lade van het TV meubel.  
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VERWARMING & THERMOSTAAT 

In elke gite is een thermostaat aanwezig. Daarmee regelt u het globale 

warmteniveau in de gîte. 

 

Gite Point de Vue: thermostaat in keuken 

Gite Aire de Repos: thermostaat in eetplaats 

 

De individuele radiatoren kunnen manueel bij geregeld worden via een 

thermostatische kraan.  

Zorg ervoor dat de verwarming wordt uitgeschakeld bij het slapengaan 

of bij vertrek uit de woning. Zie ook de uitleg op de fiche. 

VERTREK – EINDE HUURPERIODE 

Gelieve er bij het einde van de huurperiode voor te zorgen dat 

 

- de woning borstelschoon is  

- de vuilnisbakken leeg zijn  

- alle ramen en deuren gesloten zijn 

- alle elektrische toestellen en de sauna zijn uitgeschakeld, de 

verlichting is gedoofd, ook de buitenverlichting 

- de verwarming is afgezet (zie uitleg op de fiche) 

- de huissleutels in de sleutelkluis bij de inkomdeur worden 

gedeponeerd (cijfercode wegdraaien) 

 

- info@gitesensunique.be wordt verwittigd in geval van schade.  

WIFI 

U kan gebruik maken van het draadloos netwerk:

 

netwerknaam  SensUnique  

webkey            Cornimont1 
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D E E L  II  -  PRAKTISCHE OMGEVINGSTIPS  

 

BANK & GELDAUTOMATEN 

Zowel in Bièvre als in Alle en Vresse zijn bankkantoren en publiek 

toegankelijke bankautomaten aanwezig. 

 

De dichtstbijzijnde bankautomaten vindt u op volgende locaties: 

- Comptoir de Placement & Assur, Rue de la Ringe 9, 5550 Alle 

- Dexia, Rue de Bouillon 23, 5555 Bièvre 

- Crédit Agricole, Rue de Monceau 2, 5555 Bièvre 

BOODSCHAPPEN 

Het dichtstbijzijnde grootwarenhuis (GB-Carrefour) bevindt zich in 

Bièvre. Rij terug richting Vivy, sla aan de N98 af naar links, volg de N98 

richting Bièvre. Het grootwarenhuis bevindt zich net voor het dorp van 

Bièvre. 

 

Voor kleinere aankopen kan u eventueel terecht in het nabijgelegen 

dorp Alle (4 km van Cornimont). In dit dorp vindt u een bakker, 

beenhouwer en superette. In Rochehaut is er ook een verse bakker. 

FOOD & DRINKS – RESTAURANT 

Elk dorpje heeft zijn eigen restaurantjes.  

U vindt restaurants in Alle, Rochehaut, Vresse, Poupehan, Bohan, 

Paliseul, Bertrix, Bouillon, … 

Voor de echte fijnproevers: In Paliseul bevindt zich een 

sterrenrestaurant  La  Table de Maxime (1 ster in de Guide Michelin) 

Our 23 –  6852 Our  Tél.: 0032 (0)61 23 95 10 

(Open van woensdag tot en met zondag) 
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D E E L  III  -  NOODGEVALLEN  

 

BIJ ZIEKTE 

huisarts (tweetalig): 

Med. Kabinet Dr. Sven Janssens 

Rue du Ruisseau 8, 5550 Vresse-sur-Semois 

T. 061 41 61 95 

 

wachtdienst: 1733 

apotheker: 

Rue La Ringe, Alle 

Rue de Bouillon, Bièvre 

HULPDIENSTEN 

Cornimont maakt als deelgemeente van Bièvre deel uit van de 

politiezone Houille-Semois, te bereiken op het nummer 061/24.24.00.  

Je kan ook de lokale politiepost in Bièvre (061/ 51.10.01) of 

Vresse-sur-Semois (061/ 50.00.02) contacteren. 

 

Wanneer u bij urgentie de hulpdiensten nodig heeft, bel het nummer 

100 of via een gsm het nummer 112 en geef uw naam, telefoonnummer 

en verblijfsadres (Rue de Cornimont 1, 5555 Cornimont – Bièvre) door. 

 

De belangrijkste noodnummers voor u op een rijtje: 

http://www.noodnummer.be/ 
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D E E L  IV  –  T O E R I S M E 

 

WANDELEN 

De gite ligt vlak aan diverse bewegwijzerde wandelroutes.  

 

Een kaart van de omgeving hangt buiten ter plaatse op.  

U kan er evt. een foto van nemen voor u op pad gaat.  

Deze wandelkaart en stafkaarten kan je ook aankopen in Maison du 

Tourisme in Vresse Sur Semois of Bouillon. 

 

Opgelet !!! In de herfst, dit is tijdens het jachtseizoen, wordt de toegang tot 

de bossen gereglementeerd. Veiligheidshalve is het best de kalender 

raad te plegen bij de toeristische diensten. 

 

De gekozen wandeltochten zijn bezaaid met interessante 

herkenningspunten, verweven in de historische evolutie van het streek 

patrimonium. Al wandelend komen verschillende sites tot hun recht : de 

kerk van Cornimont gebouwd in romaanse stijl en die een voor kenners 

zeer mooi schilderij bezit "De Aanbidding door de Drie Koningen", de 

molen van Gros-Fays die bijna twee eeuwen geleden gebouwd werd, 

de "doorgang" van de Pont de Bléchamp die toelaat de rivier de 

Mitauge over te steken die naar de Moulin de Gros-Fays stroomt, de 

geklasseerde toren van de kerk van Graide, de geklasseerde kapel 

Notre-Dame de Oisy, de site van Saint-Fursy in Bellefontaine, de 

wasplaatsen en fonteinen, de oude molens, ... 

 

 

Enkele wandelingen in de omgeving: 
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Alle-Frahan-Alle (14 km) 

Op de parking van Récréalle kijken we naar de Semois en gaan naar 

links, volgen de kaart, steken de Semois over en slaan eerst rechtsaf, 

dan 100 m verder linksaf (paadje). We wandelen flink bergop, volgen 

de wegen op de kaart en komen terug bij de Semois. Vlak erna begint 

een flinke klim. We steken de Semois over (bruggetje) en komen in het 

dorpje Frahan. 

 

Eens Frahan achter ons bereiken we na een steile klim de rotsen. De 

hoogteverschillen worden overbrugd met trapjes, maar dit is geen 

alpinisme! Na wat afdalen en klimmen, komen we terug aan op de 

parking van Récréalle. 

 

Bohan 

Je kan gedeeltelijk de pijltjes voor wandeling 42 volgen. 

 

Vertrek in Bohan en neem de weg naar Membre. Volg de stijgende 

veldweg aan je rechterkant. Nadat je een GSM-mast bent gepasseerd, 

kom je uit aan de andere kant van de heuvel. Hier steek je de weg naar 

Membre over en volg je de brede bosweg naar het noorden, licht 

stijgend. Na iets meer dan één km kom je uit aan le Châtelet, een 

vooruitstekende rotspunt waar ooit een versterkte vesting was. 

 

Hier begint het gebied La Table des Fées, het hoogste punt van de 

meander tussen Membre en Bohan in het parc national Bohan-Membre, 

bekend om enkele vreemde rots massa's. 

 

Stap nu nog enkele meters verder. Zo kom je aan La Cheminée, een 

smalle doorgang tussen de rotsen. Je hebt er een prachtig uitzicht op de 

meander Quelhan. Terug via dezelfde weg. 
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Bouillon 

Achter het kasteel van Bouillon ligt een brug over de Semois: le Pont de 

la Poule of Pont de Cordemoy. Steek hier de Semois over en volg over 

ca. 3 km de weg langs de Semois tot aan de Abdij van Cordemoy, ook 

bekend als de Abdij van Onze-Lieve-Vrouw van Clairefontaine. Hou de 

abdij rechts van je en volg de licht stijgende asfaltweg door het dal van 

de Semois. Al vlug kom je aan een Y-splitsing. Hier volg je de weg naar 

links - de wit-rode tekens van het GR pad en de pijl Moulin de l’ Epine, 

plus de wandel-aanduidingen 7. 

Je wandelt door een groots natuurdecor. Rechts zie je een dicht bos dat 

op een erg steile helling groeit. Ongeveer 600 m verder buigen Semois 

en de weg naar links af en op die plek passeer je een overdekte 

picknick plek onder een monumentale, dubbele stammige zomereik.  

Je blijft de asfaltweg volgen en aan je linkerkant schieten nu hoge 

bomen op, je krijgt de Semois dus enkel via doorkijkjes te zien. Een 

eind verder bereik je de Moulin de l’Epine, ooit een watermolen op de 

Semois en nu een toeristenplekje.  

Bij de Y-splitsing voor een wit gebouw moet je de rechter weg inslaan. 

Je loopt nog even rechtdoor en ongeveer 10 m verderop sla je rechtsaf 

en volg je een fors stijgend zigzagpad. Dit pad is een echte kuitenbijter. 

Uiteindelijk bereik je een eerste uitzichtpunt op een stuk van de 

Semoisvallei en de dichtbeboste heuvels. 

 

Het pad slingert verder langs bemoste rotsen en volgt zelfs een tijdje 

een soort kam. Je moet hier afwisselend wat dalen en stijgen, maar het 

zwaarste is achter de rug. Het tweede uitzichtpunt, met de abdij, 

bevindt zich wat verderop, maar het uitzicht is bijna toegegroeid. Je 

komt uiteindelijk bij een Y-splitsing en daar sla je rechtsaf. Het is nu 

zalig vlak lopen. Rechts krijg je soms doorkijkjes naar de Semois en de 

abdij te zien. De weg gaat alweer stijgen. 

Bij een Y-splitsing voor een imposant sparrenbos ga je naar rechts, 

even verder bereik je een halfholle dwarsweg en die moet je naar links 

inslaan. 
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Frahan 

Corbion-crêtes de Frahan-Corbion 

Volg op de wandelkaart het traject 1- 27 (3-1/2 uur voor 11 km): 

Corbion, Croix de Poupehan, Chaire à Prêcher, Les Croisettes, Bonruth, 

ruïnes van le Château de Montragut, Crêtes de Frahan, Frahan, 

Passerelle de Frahan, Trois Bras, Poupehan, Pont de Poupehan, Le 

Terme, Corbion 

 

Frahan-crêtes de Frahan-Frahan  

Rij naar Frahan als je het het minder moeilijk wil. Nabij de kerk van 

Frahan zoek je de wandelweg die eerst een stukje door een tuin loopt, 

dan enkele meters stijgt, waarna het pad naar de andere kant van de 

crête draait en zigzaggend naar boven stijgt (dit is de enige klim), het 

bos in loopt en je naar het eerste uitzichtpunt brengt. Daarna volg je de 

crêtes (heuvelruggen). Je komt een enkel laddertje tegen. Na het laatste 

uitzichtpunt daalt de weg en kom je in een soort dal terecht waar je 

afslaat naar rechts, en dalend terugkeert naar waar je bent gestart. Je 

stapt het bos door tot aan een weide, die je oversteekt. Via een veldweg 

wandel je terug naar Frahan. 

Viaduct Herbeumont – Sainte-Cécile 

Vanaf de camping onder het viaduct bereik je na een flinke klim door 

het bos het oude spoortracé en de bovenkant van de spoorbrug, van 

waar je mooie vergezichten hebt. Je volgt het spoor in zuidelijke 

richting door een aantrekkelijk, bosrijk landschap, tot je na twee 

kilometer voor de ingang van een spoorwegtunnel staat. 

 

Die tunnel lijkt korter dan hij is (je ziet de uitgang), maar het kost je 

zeker een donker kwartier om er doorheen te lopen (zaklantaarn 

nodig). Gevaarlijk is het echter niet. Na het verlaten van de tunnel ga je 

onmiddellijk linksaf het talud op en je volgt naar rechts een onverharde 

weg, die spoedig uitkomt op een asfaltweg. Die weg volg je even naar 

links, om vervolgens - na 500 meter - rechtsaf over een halfverhard pad 

af te dalen in het dal van de Semois. Spoedig bereik je de oever van de 
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rivier, waar je rechtsaf gaat, langs de rivier die zeer in trek blijkt te zijn 

bij kanovaarders. De omgeving is dan ook prachtig en verlaten. Het 

pad eindigt in Sainte-Cécile. 

Rochehaut - de ladder wandeling ! 

 

Waarom niet eens la promenade des 

echelles de Rochehaut proberen; een 

echte via ferrata. Het is dé wandel 

referentie in de vallei van de Semois. 

Overal wordt gewaarschuwd voor de 

moeilijkheidsgraad van deze wandeling. 

Verlies deze  bergbeklimmers wijsheid 

niet uit het oog: 3 contacten aanhouden (2 

handen en 1 voet, of 1 hand en 2 voeten 

aan/op de ladder)... 

 

Les échelles, wandeling 43, staat goed 

aangeduid. Het is een lusvormige 

wandeling van 3 uur over 5 km. Het is 

zeer belangrijk dat je de wandeling in de 

juiste richting maakt: eerst afdalen naar 

de Semois, daarna omhoog klimmen via de laddertjes. 

 

Vertrek aan de kerk van 

Rochehaut. Volg kort Rue de 

Moissons, daarna chemin des 

Falloises. Aan de splitsing P1 

neem je links Voie de 

Remifontaine. Deze veldweg volg 

je tot P2. Daar draai je 180 

graden, een brede bosweg in. 

Die bosweg volg je nog enkele 

meters tot waar het kleine pad 

naar de Semois begint. 
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Daarna wordt de weg sterk geaccidenteerd. Een eindje na de eerste 

ladder draait de weg sterk naar rechts. Hier is een uitzichtpunt, vanaf de 

rots. Daarna heb je nog drie laddertjes en zo stijg je terug naar het 

plateau van Rochehaut. Op het plateau volg je chemin des Falloises, 

terug naar je vertrekpunt. 

Rochehaut – Frahan - Rochehaut 

9 km meestal onverharde wegen door een van de mooiste streken van 

België, heel aangenaam maar steile stukken vereisen een zekere 

klimvaardigheid – stevig schoeisel is nodig - geen wegwijzers. 

 

[1] Het vertrekpunt ligt 300 m voorbij de kerk van Rochehaut, links als 

je naar Vresse rijdt. Vóór je op pad gaat, kan je genieten van het 

panorama op Frahan: dit dorpje heeft zich in een scherpe meander 

van de Semois genesteld. 

 

[2] Je daalt vanaf het panoramapunt het enige pad af. Algauw bereik je 

een kruispunt van boswegen. Je kiest de linkse weg en blijft steil 

dalen. Je komt beneden bij de voetgangersbrug over de Semois. 

Oversteken en in de richting van de kerk van Frahan wandelen. Op 

het nauwste punt zijn de twee uiteinden van de lus minder dan 200 

m van elkaar verwijderd.  

 

[3] Voorbij de kerk wandel je langs de enige asfaltweg het dorp uit. 

Links stroomt de Semois, met hier en daar een eilandje dat 

begroeid is met lis. Je passeert een dode arm van de rivier. In het 

stilstaande water ontluiken 's zomers prachtige waterlelies. 

 

[4] Een halve km voorbij de dode arm sla je links een dalende, 

onverharde weg in. Voorbij een chalet verandert de onverharde 

weg in een een smal bospad. Uiteindelijk kom je opnieuw op de 

asfaltweg uit. Sla rechts af en 100 m verderop meteen links. Volg 

deze onverharde weg steeds rechtdoor, evenwijdig met een 

beekje. Bij de Y-splitsing neem je links. Zo kom je opnieuw bij de 

Semois. In vogelvlucht ben je hier amper 400 m verwijderd van de 
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dode rivierarm van daarnet. Het water dat voorbij kabbelt, heeft er 

3,5 km over gedaan. 

 

[5] 20 m voor de Semois loopt rechts een pad omhoog (wegwijzer 30). 

Je klautert over een rotsig uitsteeksel en belandt dan op een 

kruispunt van bospaden. Ga hier naar links (wegwijzer 30). Op de 

rots heb je een mooi panorama op de rivier en rechts in de verte 

zie je Rochehaut. 

 

[6] Door het bos daal je nu heel geleidelijk. Uiteindelijk loop je langs 

een weide naar een onverharde weg langs de Semois. Volg die 

terug naar Frahan. Voorbij de voetgangersbrug klim je (dezelfde 

weg omgekeerd) terug naar het vertrekpunt.  

GR Semoisstreek 

Geoefende wandelaars vinden alle info over de GR in de Semoistreek 

op www.groteroutepaden.be. De GR 15 (AE – Ardennen – Eifel) loopt 

door deze streek, o.a. door Bouillon, Botassart, Rochehaut, Alle, Vresse, 

Membre en Bohan. 

Geocaching 

Vlakbij onze gite ligt een cache verstopt! Het gaat namelijk om de 

eerste stop van een geocache-tocht die de naam Lohrangrin draagt.  

 

Geocaching is een schattenzoektocht waar de digitale en de echte 

wereld elkaar tegenkomen. Geocachen is een schatzoektocht op basis 

van GPS coördinaten. Via deze coördinaten en je GPS (of smartphone) 

kan je aan de slag gaan met geocachen. Naar wat je op zoek gaat tijdens 

het geocachen is steeds een raadsel, en dat is juist het leuke van deze 

mooie buitensport maar uiteraard krijg je wel wat hulp van enkele hints 

die in de geocache listing zaken zoals de geocache grootte, de 

geocache attributen en sommige geocache beheerders kiezen ervoor 

om een hint mee te geven die in geocaching geheimschrift op de 

website staat. 
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Voor meer info omtrent geocaching en het aanmaken van een profiel 

verwijzen we graag door naar www.geocaching.com. 

SPORT EN RECREATIE 

Graag maken we eerst melding van enkele recreatiecentra in de buurt 

die een hele range van outdoor activiteiten aanbieden. 

 

➢ Het dichtbij gelegen (op ca 5 km van Cornimont) Centre Récréatif 

Récréalle ligt in Alle-sur-Semois aan de oevers van de Semois. Je 

kan er ondermeer terecht voor: kajakken, bowling, tafeltennis, 

kinderspelen, Minigolf. 

 

Alle Rue Léon Henrard 16  

061/50.13.43 

www.recrealle.be 

 

● Cap Nature: in dit recreatieoord kan je terecht voor ondermeer 

paintball, klimparcours, kajaktochten, …  

 

              Challenger Concept " Base Nature & Adventure en Ardenne" 

Rue du Babinay 1 b, 6880 Bertrix 

061/41.57.86 

www.challenger-concept.com 

 

 

 

● Semois Aventure; hier organiseert 

men a la carte seminaries, incentives, 

picnic days, team building-sessies. 

Verder kan je e rook terecht voor touwenparcours, deathride, 

rappel, kajak, mountainbike, voor kids vanaf 13 jaar. Het wordt 

aangeraden om op voorhand te reserveren. 

 

Semois Aventure, Rue de la Passerelle 26, 6830 Frahan 

061/46.40.74 http://www.semois-aventure.com/ 
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BOWLING 

➢ In het recreatiecentrum Récréalle te Alle is er een bowlingzaal 

uitgerust met 3 banen. Speciale schoenen zijn gratis ter beschikking  

CULTURELE UITSTAPPEN 

● Le Domaine des Grottes de Han. Het domein van de Grotten van 

Han omvat 5 attracties, 2 restaurants, een speelplein en en een mini 

boerderij. Bezoek de grotten, het wildpark, het speleogame, het 

museum van de onderaardse wereld of maak een natuurwandeling. 

De moeite waard voor een daguitstap. De grotten van Han 

bevinden zich op ca. 40 km van Cornimont (ongeveer 45 minuten 

rijden). 

 

Rue Joseph Lamotte, 2 B5580 Han-Sur-Lesse 084/37.72.13 

www.grotte-de-han.be. 
 

● Ook de moeite is het Eurospacecenter. Dit interactieve 

bezoekerscentrum is gelegen te Transinne, op 30 km van 

Cornimont (een half uurtje rijden). 

 

Rue Devant les Hêtres, 1, 6890 Transinne 061/65.64.65 

www.eurospacecenter.be 

 

● In Bertrix ligt het mijnwerkersmuseum Au coeur de l’ Ardoise. Ga 

met de lift tot 25m onder grond in Bertrix en ontdek, tijdens een 

ondergronds bezoek van ongeveer een uur, alle facetten van de 

ontginningstechnieken van de leisteen. U kan er ook ondergronds 

streekspecialiteiten degusteren 

 

Rue du Babinay 1, 6880 Bertrix  061/41.45.21 

www.aucoeurdelardoise.be 

 

● In het leisteenmuseum L'Ardoisalle wordt uitgelegd hoe men 
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vroeger leisteen ontgon, wie er in de mijn werkte en hoe de 

werkomstandigheden er waren, waarvoor de leisteen werd 

gebruikt, … Eenmaal u de poorten van het domein achter u heeft 

gesloten, volgt een onderaards parcours van 45 min. In het hart van 

deze oude leisteengroeve ontdekt u het dagelijks leven van 

Clément, leisteenbewerker in 1947. De temperatuur bedraagt er 

slechts 10°, dus best warme kledij voorzien.  

 

Ardois'Alle A.S.B.L. 

Rue de Reposseau 12 , 5550 ALLE/Semois 0497/45 43 74 

https://ardoisalle.jimdo.com 

 

DIERENPARKEN 

➢ In Bouillon ligt het dierenpark Parc Animalier de Bouillon, het 

voormalige Crête des cerfs.  Het park heeft een oppervlakte van 12 

ha en is gelegen op 1,5 km van het centrum van Bouillon. In deze 

boeiende dierenwereld ontdekt u méér dan 500 dieren en 90 

diersoorten, afkomstig van heinde en verre. Er is ook een 

familierestaurant en grote speeltuin. Een aanrader! 

 

       Chemin de Chanteraine 9, 6830 Bouillon 061/46.71.52 

       www.parcanimalierdebouillon.be 

 

➢ Op 5 km van Vresse-sur-Semois ligt de Bison Ranch. Het is een 

fokkerij van Amerikaanse bizons maar ook een toeristisch park. 

Terwijl u met de postkoets meerijdt, leert u meer over de 

geschiedenis van de bizon en zijn vijanden. Er is een gezellige ranch 

waar bizon vleeswaren worden geserveerd. 

 

Rue d'Angleterre 56, 5550 Orchimont 061/292.968  

www.bisonranchorchimont.com 
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HENGELSPORT 

Voor alle info over vissen in de Semoisvallei kan u terecht bij de 

toeristische diensten Vresse-sur-Semois, Rue Albert Raty (061/29.28.27 - 

www.ardenne-namuroise.be) of Bouillon, Quai des Saulx 12 

(061/46.52.11 - www.bouillon-tourisme.be). 
 

Vissen in de Semois 

 

U kan o.m. forelvissen in de Naamse Semois (van het gehucht van Le 

Laviot tot aan de Franse grens) of in Houille (van Louette-Saint-Denis tot 

aan de Franse grens). Forelvisvangst vanaf de 3de zaterdag van maart 

tot de 1ste zaterdag van juni (uitsluitend het vissen met vliegen – met 

artificiële vliegen als lokaas – voorzien van een eenvoudige vishaak 

(max. 2 cm). Vanaf de 1ste zaterdag van juni zijn alle visvangsten 

toegelaten, alle soorten vissen zelfs vanuit het water of in een bootje, 

vergunning B verplicht en dit tot 31 december, behalve forellen : 

sluiting vanaf 1 oktober. De « au blanc » visvangst is eveneens 

toegelaten van 1 januari tot de laatste dag van februari. Algemene 

sluiting : van 1 maart tot de 3de zaterdag van maart. 

 

Openingsuren van de visvangst : vanaf een half uur voor zonsopgang tot 

een half uur na zonsondergang. 

 

Visvergunningen worden uitgereikt in de postkantoren:  

- Vergunning A : ca 15 €, recht gevend op visvangst met één of twee 

lijnen vanaf de kant van het water (schepnet toegelaten) 

- Vergunning B : ca. 40 €, recht gevend op alle visvangsten. 

 

In de zijrivieren (beken van Gedinne, Louette-St-Denis, Nafraiture, 

Orchimont, Sugny et Graide) is Waalse visvergunning nodig en een 

vergunning van de plaatselijke verenigingen (variabel bedrag). 
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Visvijvers 

 

Op volgende website vindt u de locatie van alle publieke visvijvers. 

www.pecheurbelge.be/index.php) 
 

Vlakbij onze vakantiewoning in Cornimont bevindt zich een visvijver 

van 50 are, Pêcherie du Chabotais in Gros-Fays (Rue de Cornimont, 

Gros-Fays - 061/50.11.36). U kan er vissen van 6 mei tot 30 juni (enkel in 

het weekend) of van 1 juli tot 31 augustus (doorlopend van 8.00 u tot 

18.00 u). Contact via: lechabotais@skynet.be  

 

In Gedinne is een visvijver van 76 are, Pêche au Camping de la 

Croix-Salle (enkel aux blanc‟ visvangst van 1 mei tot 30 september) 

(Rue Petit Rot 10, 5575 Gedinne - 061/58.85.17). 

 

In Graide vindt u de „Pêcherie du Bannevet‟ (van 17 maart tot 7 

oktober) (Rue de la Station 67, 5555 Graide - 061/51.23.30).  

 

In Sugny zijn er twee visvijvers: Lac de Challaye (info via 061/50.10.85) 

of TchuL‟Rampon Deux (info via 061/50.14.86). Vissen kan er van 18 

maart tot 24 september, resp. van 1 juli tot 31 juli. 

JACHT 

Voor alle info over jagen in de 

Semoisvallei kunt u terecht bij de 

toeristische diensten in 

Vresse-sur-Semois, Rue Albert Raty 

(061/29.28.27 - 

www.ardenne-namuroise.be) of 

Bouillon, Quai des Saulx 12 

(061/46.52.11 - 

www.bouillon-tourisme.be) 
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KARTING 

Karting Bouillon is een skelterbaan gelegen op een heuvel in de 

natuur. Geopend voor alle leden van de familie, is het een hele snelle 

piste van 400m met veel bochten. Gegarandeerd plezier en sensatie 

voor kleine en grote piloten.  

 

Karting de Bouillon, Voie Jocquée 115, 6830 Bouillon 061/46.78.07  

www.kartingbouillon.com 

KAJAK & KANO 

In de onmiddellijke omgeving zijn verschillende kajak- en kano 

verhuurders. De semois ligt immers  aan de voet van Cornimont. 

 

Tip: Bel voor uw vertrek op kajaktocht naar het gratis nummer 0800-13845 

en informeer of de Semois bevaarbaar is. De doorgegeven informatie 

wordt dagelijks om 16u bijgewerkt. 

 

● In het recreatiecentrum Récréalle te Alle-sur-Semois  

 

● La Vanne biedt afvaarten van 7 tot 27 km. Er is ter plaatse een café 

en ijssalon  

 

Rue L. Henard 10, 5550 Alle 061/50.13.87 

www.kayakslavanne.be 

 

● Semois Aventure te Bouillon  

 

● Cap Semois in Vresse verhuurt kajaks en mountainbikes Hier is 

ook rafting mogelijk. 

 

Rue Albert Raty 80, 5550 Vresse-sur-Semois 061/50.13.54 of 

0477/58.20.62. 

http://nl.kayak-capsemois.be 
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KLIMMEN & AVONTUURLIJK SPORTEN 

Klimmers of avontuurlijke sporters kunnen zich uitleven in rappel, op 

touwenparcours met death ride. Je kan hiervoor terecht bij volgende 

recreatiecentra: 

 

● Semois Aventure te Bouillon 

● Cap Nature te Bertrix 

LANGLAUF & SKI 

In de nabijheid van Cornimont zijn enkele langlaufpistes gelegen. U kan 

best naar de vertrekstations bellen om de sneeuwcondities en 

openingsuren te kennen. 

 

➢ GEDINNE (Croix-Scaille) 061/58.73.55 Fax 061/58.82.32  

➢ LOUETTE-ST-PIERRE (Refuge) Tél. + Fax 061/56.86.20  

➢ OIGNIES-EN-THIERACHE (Piste de Viroinval) 060/39.03.16  

➢ MEMBRE-SUR-SEMOIS - VRESSE (Conrad) Tél. + Fax 061/50.17.87  

➢ VRESSE-SUR-SEMOIS (Piste de Sugny) 061/50.12.22 - 50.02.45 

➢ BERTRIX (Les Maugires) 061/41.24.40  

MINIGOLF 

Een groot minigolf-parcours met 18 sintelbanen vindt u in het 

recreatiecentrum Récréalle te Alle.  

MOUNTAINBIKE - VTT 

De gite ligt vlak aan diverse bewegwijzerde MTB-routes. Jaarlijks 

passeert ook de Grand Raid de Bouillon langs Cornimont. 
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Bewegwijzerde MTB-routes zijn te vinden in: 

 

● Bouillon – 5 routes variërend van 40 tot 160 km. Het zijn de 

zwaarste, maar mooiste routes. Klimmen en dalen naar de Semois. 

Het vertrekpunt is te vinden aan de Moulin de la Falize, Vieille 

route de France 60 te Bouillon. Informeer op 061/46.62.00 (Moulin 

de la Falize) of 061/46.62.57 (VVV Bouillon). Op deze routes wordt 

jaarlijks (in september) ook de Grand Raid de Bouillon gereden (zie 

www.grandraidgodefroy.be). 
 

● Rochehaut – 2 routes van 16 of 25 km (vertrek: Pizzeria Monte 

Carlo recht tegenover de camping van Rochehaut, waar ook fietsen 

kunnen gehuurd worden). 

 

● Paliseul – 9 routes variërend van 10 tot 42 km (vertrekpunten aan 

de kerk van Paliseul, Carlsbourg, Fays-les-Veneurs, Maissin – voor 

alle info zie of bel Syndicat d'Initiative op 0478/95.29.65). 

Gedetailleerde informatie is ook te vinden op www.si-paliseul.be. 

 

● Bertrix-Cugnon-Herbeumont – 5 routes van 13 tot 25 km. De 

routes starten aan de gemeentepleinen van Cugnon of 

Herbeumont. Info via VVV Cugnon op 061/41.24.40. 

 

Alle info vindt u ook op www.mtbroutes.be (incl. weersverwachtingen). 

 

U kan mountainbikes huren bij: 

✓ Récréalle in Alle 

✓ Cap Semois in Vresse 

✓ Cap Nature in Bertrix  
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PAARDRIJDEN 

● In La Licorne in Bièvre kan u individuele of collectieve lessen met 

paarden en pony’s (voor kinderen en volwassenen) volgen. 

Pension en verhuur van paarden is mogelijk. Alle dagen open 

behalve op maandag  

Rue de Bouillon 127, 5555 Bièvre  

0495/25.13.72 

www.celalicorne.be 

 

● Wandelingen te paard of initiaties zijn ook mogelijk in Bohan, bij 

Baraque Laurent (prijs: 10 €/uur)  

Rue du Bois Jean 162, 5550 Bohan-sur-Semois  

061/50.07.49 of 0476/31.19.34 

www.baraquelaurent.be 

PAINTBALL 

● Wie interesse heeft in paintball kan terecht in Bièvre, Het terrein 

van 3 hectaren bevat 3 zones (paletten, loofbomen en dennen) 

begrensd door een vijver. Mogelijkheid tot scenario's met 

aangepaste spelen (vanaf 20 € per persoon). 

 

Rue d'Houdremont 101, 5555 Bièvre  

061/27.19.16  

wallix.com/paintball-area1-bievre   

youricollin@skynet.be 

 

● Voor paintball kan u ook terecht bij Cap Nature in Bertrix. 
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SPORT – QUAD - SEGWAYS 

● Via Régis Poncelet kan u de Ardennen ook verkennen met de quad. 

Quads kan u huren bij Garage Mecardennes in Alle (per uur of 

per halve dag). De quads zijn gemakkelijk hanteerbaar. De quads 

die ter uwer beschikking staan hebben automatische versnellingen 

en een achteruit. Eveneens zijn ze uitgerust met een elektronische 

starter. Voor de ervaren quadrijders zijn er verschillende 

privéterreinen met diverse moeilijkheidsgraden. 

 

Route de Sedan 7, 5550 Alle 061/50.08.69 of 0477/58.05.54 

www.mecardennes.be 

 

● Bij Récréalle kan u terecht voor het verhuur van elektrische quads 

en segways. 

SPELEOLOGIE 

Hiervoor kan u informeren bij de grotten van Han. 

TENNIS 

● Voor een partijtje tennis, binnen of buiten, kan u terecht in de 

Tennis Club de Bièvre.  
Rue d'Houdremont 24, 5555 Bièvre 061/51.24.75 of 061/51.11.06 

 

● Tennissen kan u ook in de Tennis-Club Croix-Scaille in Gedinne (3 

banen, gans het jaar open)  

Rue Petit Rot 10, 5575 Gedinne 061/58.85.17 

 

 

 

30 

 

 

http://www.mecardennes.be/


 

                                            GiteSensUnique  

ZWEMMEN 

In de zomer kan u heerlijk ploeteren en zwemmen in de Semois.  
Zo kan u terecht op het strandje van het recreatiecentrum van Récréalle 

in Alle of is het ook heerlijk vertoeven in Vresse Sur Semois. Daar zijn 

openbare kleedhokjes ter beschikking.  

 

 

 

Zwembaden: 

● Piscine Bièvre-Paliseul 

Avenue Arthur Tagon, 6850 Paliseul 061/275.955 

● Moulin de la Falize 

Vieille Route de France 62, 6830 Bouillon 061/46.72.75 

campinglafalize@skynet.be 

● Centre sportif communal 

Rue du Stade, 6880 Bertrix 061/41 25 11 

www.outresportifbertrix.be 

ZWEVEN & VLIEGEN 

Deze streek is een uitgelezen streek voor amateurs van zweefvliegen, 

parapente, paramotor edm. Het nabijgelegen dorp Rochehaut, op 

amper enkele kilometers van onze gites, is een bekende vertrekplaats 

(met adembenemend zicht op Frahan en de point de vu Tombeau du 

Géant). Voor meer info kan u terecht bij: 
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● Syndicat d'Initiative 

Rue du Palis 7, 6830 Rochehaut 061/46 40 60  

www.rochehaut-tourisme.be 

 

● Parapente Ardennes Club Ecole 

Rue de la Gare 214, 6880 Bertrix 061/41 15 76  

camille.bourg@scarlet.be 

TOERISTISCHE INFO DORPEN EN STEDEN IN DE OMGEVING 

In dit onderdeel overlopen we de bezienswaardige dorpjes en steden 

in de buurt. We geven een overzicht van de leukste activiteiten. Voor 

contactgegevens van de verschillende instanties verwijzen we terug 

naar het onderdeel sport en recreatie. 

Alle-Sur-Semois – 5 km 

Alle is het eerste dorp dat je tegenkomt wanneer je naar de vallei van 

de Semois rijdt. Dit is het dichtstbij gelegen dorp om inkopen te doen.  

 

In het recreatiecentrum Récréalle worden kajaks verhuurd en diverse 

activiteiten zoals minigolf, tennis, mountainbike, petanque, bowling, 

snooker, badminton... beoefend. 

 

 

 

U kan voor een afvaart van de Semois ook terecht bij La Vanne. 
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In L’ Ardoisalle kan je terecht voor een bezoek aan een oude 

leisteengroeve. Dit bezoek diep onder de grond is beslist de moeite 

waard! 

 

De moeite waard is ook de openbare wasplaats van Chour-de-Vaux. 

Bertrix – 24 km 

 

Het centrum van Bertrix is op zich 

niet toeristisch. Je kan er wel terecht 

voor veel avontuur in Cap Nature 

(hoogteparcours, paintball, …) of 

voor alles wat je ooit over leisteen 

wilde weten, in Au coeur de 

l’Ardoise. 
 

Bièvre – 14 km 

De gemeente Bièvre, waarvan Cornimont een deelgemeente is, bezit 

een rijk en gevarieerd architecturaal patrimonium: talrijke was- en 

drinkplaatsen, oude molens en huizen in Ardense stijl. Men vindt er 

eveneens vier geklasseerde sites: de St-Furcy-bron in Bellefontaine, de 

toren van de St-Deniskerk in Graide, de St-Hubertkerk en de 

Notre-Damekapel van Oizy. Zie over de molen Gros-Fays. 

 

In Bièvre kan u een bezoek brengen aan Saveurs des Fruits Er worden 

artisanale fruitwijnen, confituren en jam gemaakt. Je kan er een geleid 

bezoek volgen. 

Rue d'Houdremont 45, 5555 Bièvre http://www.saveursdefruits.be 
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Bohan-Sur-Semois – 14 km 

Het laatste dorp langs la Semois in België ligt midden een meander van 

de Semois. Het Ardense bosmassief wordt hier door diepe engten 

gesneden, waarin kronkelende beken, wegen en paden slingeren. Dit 

gebied was daarom tijdens W.0.II het ideaal terrein voor het verzet.  

 

Bohan was ooit de hoofdplaats van de befaamde teelt van tabak. In en 

rond het dorp staan nog oude droogschuren. In het winkeltje van een 

van de laatste actieve tabaksfabriekjes worden nog steeds sigaren en 

pijptabak verkocht. Centraal staat het 18de-eeuwse kerkje St. Léger, in 

steen van de streek. 

 

Ongeveer 50 m van de kerk, vlakbij de brug over de Semois, ligt la 

pierre à marier. Deze huwelijks steen bestaat uit 2 megalieten, een 

rotsblok van schist en een kwarts, en is verbonden met een oude 

heidense verlovingsceremonie, la saudée... 

 

Het huis van Marichauti, een mooi voorbeeld van de traditionele 

Ardense architectuur met vakwerk, is sinds 1973 geklasseerd (Place 

Josué Henri de la Lindi, 25).  

 

Le Châtelet met zijn mysterieuze 'verloofden', zijn dolmen, la Table des 

Fées en zijn 'schoorsteen' (la Cheminée), allemaal merkwaardige 

bomen en rotspartijen, is een prachtig stuk natuur in het natuurpark 

Bohan-Membre (177 ha). Hier zijn nog zeldzame watervogels als de 

waterspreeuw te zien en leven ook dassen (waarop vroeger intensief 

gejaagd werd). Plantenliefhebbers genieten van steeds zeldzamer 

wordende moerasplanten zoals waterdrieblad en de zwanebloem. De 

Semois zit hier boordevol riviervis zoals barbelen en snoeken. 
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Bouillon – 20 km 

Bouillon is een gezellig stadje, omrand door een meander van de 

Semois dat ook nog bekroond wordt met het robuuste middeleeuwse 

kasteel van Godfried van Bouillon. Zeker het bezoeken waard !  

Het kasteel is de oudste en belangrijkste feodale vesting in België en 

meet 340 m in de lengte en is 40 m breed. De huidige vorm van het 

kasteel is grotendeels nog die van 1551. In het kasteel hangen de 

wapens van de verschillende bezitters van de burcht, onder wie koning 

Willem I. In de onderaardse gewelven is een vergeetput bewaard en in 

de folterkamer kan je zien met welke martelwerktuigen destijds de 

slachtoffers werden gepijnigd. Als je de massieve Tour d'Autriche 

beklimt, heb je een prachtig uitzicht op de vesting, de stad en de drie 

bruggen over de Semois. Verder is er ook het Hertoglijk museum dat 

exposeert over de archeologie van de regio, de ijzerindustrie en de 

folklore. Met het toeristisch treintje leg je in 40 min. 7 km af binnen 

Bouillon en krijg je de grote en kleine verhalen te horen in de oude 

wijken van de stad en passeer je 3 adembenemende uitzichtpunten. 

 

En er is (vanaf 1 maart) de indrukwekkende roofvogel show "Ballet der 

Roofvogels". 

 

 

Aan de oevers van de Semois ligt het l’Archéoscope Godefroid de 

Bouillon, een bezoekerscentrum dat de modernste technologie koppelt 

aan het schitterende decor van een voormalig 17de-eeuws klooster 
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(Zusters van het Heilig Graf). Je treedt er zo in het voetspoor van de 

kruisvaarders en je beleeft er de Eerste Kruistocht met Hertog 

Godfried, Pieter de Kluizenaar en duizenden strijders, 75 minuten lang, 

samen op weg naar Jeruzalem (Quay des Saulx 14, Bouillon – 

061/46.83.03 - info@archeoscopebouillon.be) 
 

Verder zijn in Bouillon ook nog het Parc Animalier de Bouillon 

gelegen en kan je van hieruit een kajak huren bij Semois-Aventure om 

de Semois afvaren. 

 

Informeer je verder bij de toeristische dienst van Bouillon:  

Bouillon: Quai des Saulx 12 - 6830 Bouillon -  061/46.52.11 

www.bouillon-tourisme.be  
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Cornimont 

Cornimont is één van de 

twaalf charmante dorpjes 

van de gemeente Bièvre. 
De vroegere functionele 

dorps infrastructuur is nog 

steeds herkenbaar: huizen 

in natuursteen met brede 

leien daken, het kerkje, het 

schoolgebouw, een 

wasplaats, een 

bedevaartsplaats,... 

De streek straalt een 

bewonderenswaardige kalmte 

uit. Beken slingeren zich door het 

ongeschonden, evenwichtige 

beheerde landschap. Een 

aangename uitnodiging voor een 

stevige wandeling of fietstocht 

door de bossen die de kleine 

dorpen omringen. “Op de 

hoogtes”, zoals men de groene 

plateaus noemt, zorgen de 

heuvelachtige weilanden, bezaaid met alleenstaande bomen, voor 

prachtige vergezichten. 

Cornimont bevindt zich in “Pays de Bouillon”. De prachtige streek van 

Bouillon ligt genesteld rond de Semois met haar steile hellingen die 

mooie panorama’s bieden bezaaid met bossen en wandelwegen. 

In de omgeving zijn de fabelachtige rotsen, mysterieuze grotten en diepe 

valleien, het uitverkoren terrein voor heksen en kwelgeesten. Het 

uitgestrekte woud met zijn grillig reliëf was vroeger moeilijk 

toegankelijk. De wouden werden vaak beschreven als schuiloorden. Er 
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zouden nog vervloekte personages dwalen waarvan de kreten u doen 

opschrikken. Doorheen de eeuwen was deze geheimzinnigheid een bron 

voor verhalen. Vandaag zijn de heksen nog steeds aanwezig in dit dorp, 

weliswaar onder de vorm van poppen, gemaakt door een inwoner van 

het dorp. In een oude gerestaureerde hoeve woont een ambachtsvrouw 

die gepassioneerd is door heksen. Zij zal u uitleggen vanwaar deze 

passie komt. U krijgt tevens de mogelijkheid om heksen, tovenaars en 

dergelijke te kopen. Al was het maar uit nieuwsgierigheid of om één van 

de figuurtjes te kopen, deze dame ontvangt u met open armen. 

 

U kwam en zag en vond . . . 

Een heks met bezem in Cornimont. 

 

Wel bekend héél lang geleden, leefde ik ver van dorp en steden, aan de 

zelfkant van het leven. 

Om praatjes heb ik nooit gegeven. 

 

Ik vond alles rondom mij, paddestoelen in bos en wei. Ik mengde bloemen 

tot een thee, plantenwortels . . . 

Ik genas er mee. 

 

Mijn vrienden zetten mij aan de kant. 

 

Slechts mensen door ziekte overmand, genezen liet ik leed en pijn. Daarom 

zou ik geen goeie zijn. 

 

Verjaagd door heel het land, op een stapel werd ik verbrand. Ik heb mijn 

lijf en leden, nooit mijn geheimen prijsgegeven. 

 

Oordeel zelf: Was het de moeite waard? 

Indien je heden wil genezen, zoek dan zonder op te geven. 

 

Wanneer je nog in mij gelooft, als brenger van geluk, Ik heb alle leed mij 

aangedaan vergeven en dank u voor de nieuwe zin aan mijn levensweg 

gegeven. 
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Herbeumont – 35 km 

Onderweg van Mortehan naar Herbeumont, aan de plek Gué des Brebis 

loopt een bosweg naar links. 500 m verder vind je links een smal 

bospad naar de rotskam vanwaar je een fraai uitzicht hebt op het Graf 

van de Ridder, een prachtige meander van de Semois. Deze is ook te 

zien vanop de toren van de ruïnes van het kasteel van Herbeumont. 

 

Het bezienswaardig viaduct 

van 120 m lang heeft 7 

bogen en werd gebouwd om 

de spoorwegverbinding 

Bertrix-Muno de Semois te 

laten overschrijden. Nu is de 

verbinding buiten gebruik, 

de sporen zijn verwijderd en 

er is een paarden-, fiets- en 

wandelpad aangelegd. De 

fotogenieke viaduct is te zien 

vanop de brug over de 

Semois langs het wandelpad 

tussen Ste.-Cécile en Muno. 

 

Hier start een mooie wandeling naar Sainte-Cécile (zie onder 

wandelen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 



 

                                            GiteSensUnique  

Laforêt – 9 km 

In 1213 was hier reeds bewoning, in een handvest vermeld als 'Foresta'. 

Laforêt, nu een van de mooiste dorpjes van Wallonië, heeft enkele 

prachtig gerestaureerde huisjes en 2 authentieke drinkbakken (één in 

het dorpscentrum, de andere tegenover huisnummer 47). 

 

Tijdens de zomermaanden overspant 

een Pont de Claies de rivier. 

Vroeger kon men die enkel 

oversteken via kleine doorwaadbare 

plaatsen. In de 19de eeuw bedacht 

men de Pont de Claies, een soort 

brug die makkelijk op te bouwen is 

bij laag water en die 's winters 

makkelijk af te breken is. 

 

In Laforêt kan u een bezoek brengen aan L’Atelier de Pinocchio voor 

een tentoonstelling van marionetten en theatervoorstellingen. 

Rue Sainte-Agathe 49a, 5550 Laforêt 

061/27.11.70 of 0474/94.08.84   

www.atelierdepinocchio.be 

 

Van aan het Atelier de Pinocchio kan u vervolgens vertrekken voor een 

legenden-wandeling van 2 km met legendarische personages, 

toegankelijk met kinder wandelwagens. 
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Les Hayons – 18 km 

In het dorpje Les Hayons vindt u de Ferme 

des Fées. Hier wonen feeën, bosnimfen en 

elfen die geboren zijn in de nevel van de 

Semois. In dit museum worden alle 

aspecten van het Ardense leven 

voorgesteld door figuurtjes op schaal 1/4, 

gekleed volgens de mode van de 19de 

eeuw en met de nodige attributen voor het 

uitvoeren van hun werk, zoals houthakken, 

fruit plukken. Leuk om te bezoeken met de 

kids! 

 

Mont de Zatrou 1, Les Hayons 061/46.89.17 

http://www.fermedesfees.be 

Louette-Saint-Pierre – 22 km 

 

Het hoogste punt van de provincie Namen 

bevindt zich op ca. 20 km van Cornimont, 

in het dorpje Louette-Saint-Pierre. U vindt 

er een uitkijktoren met drie terrassen op 

15, 30 en 45 meter. Deze toren bevindt zich 

op het plateau van La Croix-Scaille, op 

een hoogte van 503 meter.  

La Croix-Scaille, 5575 Louette-St-Pierre  

061/58.74.84  www.gedinne.be 

Voor echte durvers zonder hoogtevrees! 
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Orchimont – 11 km 

Orchimont is een oud middeleeuws dorp waarvan de ligging op le 

plateau een beetje doet denken aan een echt arendsnest. 

De Chapelle de Flachis en le Camp du Maquis des Blaireaux liggen in 

de bossen van Orchimont. Dit laatste is een weerstand net uit W.O.II, 

het enige dat in zijn oorspronkelijke staat behouden werd, als getuige 

van hoe het was als verzetsstrijder te leven in de Ardense bossen.  

 

 

 

In Orchimont is ook een bizon ranch (zie onder dierenparken). 

Orval  – 50 km 

Een daguitstap naar de abdij van Orval loont zeker de 

moeite. 

Orval, je denkt meteen aan het trappistenbier in de 

kogelvormige flesjes! Maar de monniken maken hier 

ook brood en kaas, ze onderhouden een tuin met 

geneeskrachtige kruiden en ze fokken stamboekvee. 

 Het klooster van Orval zet daarmee een traditie van bezinning en hard 

werken voort uit de Middeleeuwen. 

 

6823 Villers-devant-Orval  061/31.10.60 http://www.orval.be 
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De beroemde abdij is een 

geliefde pleisterplaats voor 

dagjestoeristen, voor 

sommigen ook een 

bezinningsplaats. Orval is met 

zijn schitterende omgeving één 

van de schaarse plaatsen waar 

natuur en cultuur in harmonie 

met elkaar leven.  

 

Enkel de indrukwekkende 

Romaanse ruïne herinnert nog aan de verwoestingen die Orval 

onderging. 

 

Te bezichtigen zijn de traditionele apotheek, de kruidentuin, het 

museum, de ruïne. Een audiovisuele montage (om het uur in het 

Nederlands, duur 20 minuten) vertelt over de geschiedenis van de abdij 

en over het kloosterleven. 

Rochehaut – Frahan  – 6 km 

In Rochehaut, aan het 

uitzichtpunt op Frahan 

bevindt zich een 

paraglidingbaan (Frahan ligt 

150 m lager dan Rochehaut). 

De Semois maakt hier een 

brede bocht langs de steile 

hellingen en vormt in het 

midden als het ware een 

eiland dat „Les Crêtes„ 

wordt genoemd. 
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Tip voor families met kids: Je wandelt van Rochehaut naar Frahan in 30 

minuten en daar bezoek je dan de kinderboerderij een paradijs voor 

kinderen aan de rand van het bos, gelegen langs de Semois. Ze kunnen 

er kennismaken met méér dan 150 dieren. Er is ook een speeltuin, 

strandje en een cafetaria met streekbieren en pannenkoeken. 

Rue de la Passerelle 26, Rochehaut 061/46.76.46 

 

Ook de ladder wandeling van Rochehaut is beslist de moeite waard. 

 

Voor meer info kan u terecht in de toeristische dienst: Rochehaut – 

Frahan – Laviot: Rue du Palis 5a, 6830 Rochehaut - 0477/48.56.52. 

Sedan (FR) – 24 km 

Ook een daguitstap naar Sedan 

is de moeite waard, vooral op 

zaterdag want dan is het 

marktdag. 

 

Deze stad aan de Maas was een 

militair bolwerk. Boven de stad 

prijkt le Château Fort, de 

grootste militaire vesting van 

Europa. In de vesting is het 

Historium (tel. +33 324277373) 

ondergebracht, een museum 

over de bouw van de verdedigingswerken en de geschiedenis van 

Sedan. Poppen en moderne technieken tonen het leven van destijds in 

Sedan en in het kasteel. Aandacht gaat zowel naar de gewone man in de 

straat als naar het leven van de prinsen van Sedan. 

Ucimont – Botassart – 11 km 

In dit dorp ligt één van de mooiste uitzichtpunten van de Ardennen, 

genaamd het Graf van de Reus. Een meander van de Semois maakt er 

een bocht die zo nauw is, dat de rivier bijna zichzelf ontmoet. 
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TIP! Je kan het Graf van de Reus ook zien met 180° verschil in standpunt, 

dus gezien naar Ucimont-Botassart toe, van boven de plek waar de 

Semois nog een kleine landtong overlaat... Volg hiervoor de wandeling 

nr. 37 "Sentier des Points de Vue - Les Augustins" met vertrekpunt in 

Corbion aan de 'Boulet' (minder dan één uur). 

 

Een gelijkaardige bezienswaardigheid betreft het Graf van de Ridder 

nabij Herbeumont.  

 

In Botassart ligt Château-Le-Duc is de ruïne van een kleine versterking 

uit de Karolingische tijd. Het zou een schuiloord geweest zijn van de 

Heren van Paliseul, die destijds aldaar gronden bewerkten.  

Rue de Châteaumont 12, Botassart 061/46.67.72 
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Vresse-Sur-Semois – 8 km 

Vresse-sur-Semois is de fusie van 12 schilderachtige dorpen, die hoe 

klein ze ook zijn, elk een unieke charme uitstralen: Alle-sur-Semois, 

Bagimont, Bohan... Hierna worden de voornaamste 

bezienswaardigheden opgesomd: 

 

De Pont Saint Lambert werd 

heropgebouwd in 1774 nadat ze 

het jaar voordien was vernietigd 

door ijsbrokken afkomstig van de 

kleine rivier 'Petit Fays'. 

 

In Vresse werd vroeger tabak 

geteeld. Voorwerpen die daar 

mee te maken hadden en een 

collectie pijpen worden 

tentoongesteld in le Musée du tabac et du folklore in het voormalige 

hotel La Glycine, een ontmoetingsplaats van talrijke schrijvers en 

schilders. De schilders gebruikten deze plaats vooral om hun 

schilderijen tentoon te stellen, om met eigenaar José Chaidron een 

babbeltje te slaan of om wat uit te rusten. Vandaag is hier het cultureel 

centrum ondergebracht. 

 

In het midden van het dorp staat een kerkje in witte steen (1768 - toren 

uit 1837). Op de binnenmuren werd een kruistocht geschilderd door 

plaatselijke kunstenaars. 

 

In Vresse kan u een getrouwe reconstructie, op ware grootte, van de 

locomotief Le Belge bezichtigen. Deze prachtige reproductie, volledig 

in hout, werd door de plaatselijke bevolking verwezenlijkt ter 

gelegenheid van de 150ste verjaardag van België in 1980 . 

Rue Albert Raty, 5550 Vresse-sur Semois 061/29.28.27 

www.ardenne-namuroise.be   
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