


Gaume buissonnière – sectie n° 03 : van Gorcy tot Saint-Pancré.      
Verder wandelen op de bedding van de vroegere spoorlijn. 2500 meter na 
de kerk van Gorcy is het de moeite waard even af te wijken om aan de 
rechterkant het natuurreservaat van La Cussignière te ontdekken. Een 
loopbrug hangt over het moeras. 

Het moeras van La Cussignière ontstond na 1945 op in onbruik ge-
raakte natte weidegronden rond het lagere stroomgebied van de 
Cussigny-beek. De beekbedding deinde uit over de verlaten weide-
gronden en zo ontwikkeld zich door overstroming geleidelijk een 
moerasvegetatie. De Cussigny-beek mondt uit in de Batte (die hebt 
u in Halanzy ontdekt) en een beetje verder wordt die de Vire ge-
noemd.  

Terug op de oude spoorlijn vervolgt u in noordwestelijk richting tot de 
spoorlijn Athus-Meuse die, zoals de naam het zegt, Athus (stad die aan de 
drievoudige Franco-Belgo-Luxemburgische grens ligt) verbindt met de 
Maasvalli door de Belgische Lorraine en het Ardeense gebergte.  Dan ver-
der wandelen op de weg tussen de spoorlijn en de Vire tot het Belgische 
dorp Signeulx.  Neem dan aan de linkerkant de straat die u tot het Franse 
dorp Ville leidt.  Na de brug op de « Fausse-Eau » vormt de straat op on-
geveer 400 m de grens tussen links Frankrijk en rechts België.  Te zien in 
dit dorp een tunnelvormige wasplaats typisch van de streek.  Nu komt u 
bij een van de mooiste klimmen op de G.B., klim die u bij de kerk van 
Saint-Denis (2) brengt.  

Kijk onderweg eens over je schouder voor een spectaculair uitzicht 
over de vallei van de Vire.  De huidige kerk heeft als parochiekerk 
gediend voor de dorpen Saint-Pancré, Ville, Houdlémont en Buré-la-
Ville. Ze werd waarschijnlijk gebouwd in de 15de eeuw, op een plek 
midden in het bos waar al sinds de 11de eeuw een gebouw stond 
dat op 393 meter hoogte de vallei van de Vire (226 meter) domi-
neerde.  

Ga nu terug dalen over het GR-pad tot aan het punt (3) en dan rechtdoor 
(westelijk) naar het prachtige dorp Saint-Pancré. Het dorp dankt zijn 
naam aan Sint-Pancratius, de patroonheilige van de parochie  

In Halanzy en Musson werd vroeger “minette” ontgind, een relatief 
arm, oölitisch (= korrelig) ijzererts. Daarentegen leverde de ijzer-
mijn van SaintPancré rijker ijzer, fosforvrij, vlot smeedbaar en re-
sistent. Hebt u wat meer tijd, wandel dan op het voormalige ter-
rein van de ijzerertsontginning en naar de wasplaats voor het erts. 
Elders in Saint-Pancré kunt u meer gerestaureerd erfgoed bewonde-
ren (calvariekruisen, openbare wasplaatsen, enz…) 

Verder wandelen richting Buré. Tussen Saint-Pancré en Buré is het moge-
lijk uw wandelboekje te laten stempelen en iets te drinken in de Bar de 
la Pêcherie (4).  
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