
De basiliek van Walcourt bevat naast andere schatten een 
opmerkelijk standbeeld van de Zwarte Maagd waarvan 
de oorsprong teruggrijpt naar het eind van de 10de 
eeuw. De legende wil dat dit standbeeld bij een kerk-
brand in 1228 aan de vlammen is ontsnapt door een 
mirakel: de engelen voerden dit standbeeld mee en 
lieten het achter in een boom aan de andere kant 
van de vallei, op een plek Le Jardinet genaamd. On-
danks verscheidene inspanningen slaagde niemand 
erin het standbeeld opnieuw op zijn plek te zetten... 
Tot Thiéry II, graaf van Rochefort en heer van Walcourt, 
aan de voet van de boom neerknielde en beloofde dat hij 
op deze plek een abdij zou bouwen ter ere van Onze-Lieve-Vrouw. Pas dan 
aanvaardde het standbeeld om naar beneden te komen en opnieuw naar 
het dorp neer te dalen...

Daarom volgen pelgrims sinds de middeleeuwen de 
weg die het standbeeld toen zou afgelegd hebben: 
een lang traject rond het dorp langs weerskanten 
van de valleien van de Eau d’Heure en de Eau d’Yves. 
De ontelbare nisjes, kapelletjes en kruisbeeldjes langs 
het volledige parcours zijn de stille getuige van deze 
eeuwenoude devotie. Elk jaar vindt het hoogtepunt 
hiervan plaats op Triniteitszondag (de zondag na 
Pinksteren), tijdens een plechtige processie, begeleid 
door een honderdtal gewapende ‘marcheerders’. 
Zonder twijfel een van de grootste folkloremoment-
en in de streek tussen Samber en Maas. 

Naast het uitgaan van de processie ’s middags en de plechtige terugkeer 
rond 18 uur, mag u die dag bij het passeren langs Le Jardinet de recon-
structie van het mirakel zeker niet missen. Er wordt een standbeeld van de 
Maagd neergezet in een speciaal daartoe geplante berk. Zodra het stand-
beeld eruit is gehaald, wordt de boom in enkele minuten volledig geplun-
derd, want iedereen wil een takje meepikken als talisman...

Te ontdekken 
Wanneer realiteit en wonder elkaar ontmoeten: 
de legende Onze-Lieve-Vrouw van Walcourt

Wandelen 
tussen Samber en Maas

De Grote Toer

Dans les environs
De wandeling rond de wallen 
Profiteer van uw bezoek aan Walcourt om het 
oude centrum en de laatste vestingen van de 
middeleeuwse stad te ontdekken. Vanaf de 
Grote Markt (Grand Place) leidt een parcours 
van 2 km, bezaaid met historische informatie, 
de bezoeker langs de straatjes in het stadscen-
trum. Twee of drie moeilijkere doorgangen 
maar op korte afstanden (trappen en steile 
stukken). Het hele jaar door toegankelijk. www.entre-sambre-et-meuse.be

Advies aan de wandelaar
Aangename wandeling die u naar ongekende hoogten zal brengen! Dit par-
cours is buitengewoon rijk aan cultureel en natuurlijk erfgoed en zal een breed 
familiepubliek aantrekken. Vlot toegankelijk met wandelwagens en fietsen, 
maar met enkele pittige hellingen (verharding over het hele parcours). Bij 
winderig weer dient u zich warm aan te kleden. Aangename wandeling!

Deze toer is oorspronkelijk een 
bedevaart die jaarlijks werd 

gehouden op triniteitszondag 
en meer dan 40 kapellen, heilige 
nissen, kruiswegen of sanctuaria 

aandoet langs een parcours 
met prachtige uitkijkpunten op 
de middeleeuwse stad, op een 

vreemde bolvormige toren en op 
de valleien van de Eau d’Heure en 

de Eau d’Yves.

In de voetsporen van de pelgrims uit de mid-
deleeuwen, doorheen prachtige landschappen... 
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Infos complémentaires : 
Office du Tourisme de Walcourt
Grand’Place, 25 - 5650 Walcourt 
Tel (+32) 071 61 25 26
www.walcourt.be 

Maison du Tourisme des Vallées des Eaux vives
Rue de la Falaise,3 – 5660 Couvin
Tel (+32) 060 34 01 40
www.valleesdeseauxvives.be

Accès en transport en commun  
Gare de Walcourt (ligne SNCB Charleroi-Couvin)
Nombreux bus TEC

Restaurants/cafés, streekproducten, logies in de onmiddellijke omgeving. 
Meer info op www.entre-sambre-et-meuse.be

Deze wandeling wordt u voorgesteld door Ferdy Dermience in 
samenwerking met de Stad Walcourt en ADL

Photos: T. Roy, F. Dermience &I. Jeandrain
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Avec le soutien financier de

Départ  Basilique de Walcourt, Grand-Place. 
GPS WGS84  31U 602089 5567574 
7 Km • 1 h 30

Administration communale
Place de l’Hôtel de Ville  - 5650 Walcourt
Tél (+32) 017 61 06 10

Balisage 
Vert et blanc 
(non conforme)
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Het parcours 

Vertrek aan de Basiliek van Wal-
court [1]. Ga omhoog en laat het 
Stadhuis op uw linkerkant, daal af 
langs de Rue Notre-Dame tot de 
Route des Barrages (N978). Nadat 
u die voorzichtig heeft overgesto-
ken, neemt u de betonnen landweg 
net voor u, die omhoog gaat tot het 
plateau en verdergaat op een kam 

met vele mooie uitzichtpunten en historisch erfgoed. Na een 
stop aan de Grand Bon Dieu [2], stapt u verder op het plateau 
en vat u daarna de afdaling aan om opnieuw in de vallei ter-
echt te komen. Onderweg ziet u vlakbij de Ferme de l’Abbaye 
enkele overblijfselen van een oude omwallingsmuur... Onder-
aan de afdaling neemt u aan het kruispunt met twee armen de 
linkerarm over enkele tientallen meters om (nog steeds op uw 
linkerkant) de portiek te bewonderen van de Abdij van Jardinet, 
een laatste overblijfsel van de toegang tot een uitgebreid com-
plex [3]. Tegenover deze portiek bevindt zich het pleintje waar 
het mirakel van Jardinet elk jaar wordt herdacht. 

U keert even een stukje terug om dan naar links te gaan en 
het bruggetje te nemen over de weg en de spoorweg. Steek 
ook de Eau d’Heure over en ga aan het T-kruispunt naar re-
chts, Rue de la Station, en onmiddellijk naar links, Rue des 
Ry, en ten slotte naar rechts, Rue des Bergeries. Aan het eind 
van deze straat gaat u naar rechts en dan onmiddellijk naar 
links, Rue des Quairelles, vóór de brug over de spoorweg. Na 
een oude gerestaureerde wasbak neemt u rechts waar u een 
rustplaats aantreft om even op adem te komen voor de fikse 
beklimming [4]. Als u opnieuw de weg aanvat, ga dan naar 
links, steek de spoorweg over via een kleine brug en ga verder 
op de macadamweg die omhoog loopt naar het plateau. Ga 
aan de top naar rechts in de richting van het dorp... 

Bij het binnenkomen van het dorp laat u het Domaine de la 
Maladrerie rechts liggen en gaat u verder door in de Rue du 
Calvaire [5]. U gaat voorbij het kerkhof op uw linkerkant en 
u blijft naar beneden lopen tot een Y-kruispunt op +/- 300 
m. Daar laat u het Politiekantoor rechts liggen en neem u 
de linkerarm, dan de eerste straat rechts om terug op het 
startpunt aan te komen. 

Nu heeft u zeker een heerlijke “Charles-Quint” verdiend! In 
zijn kruik met vier handvatten, zoals het hoort...
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perspectief op de toren van de basiliek, 
het werk van Jean le Coustre, meester-
timmerman in Beaumont, na de brand 
van de kerk (een van de vele) in 1615. 
Deze toren werd op identieke wijze ge-
reconstrueerd in 1926 na de vernietig-
ing van het origineel tijdens de oorlog 
1914-1918.
[3] De Abdij van Jardinet
Na de belofte 
van Thiéry de 
Walcourt om een 
abdij op te trek-
ken, vestigden de 
nonnen van de 
Orde van Cîteaux 
zich vanaf 1229 
in Le Jardinet en 

stichtten ze er één van de eerste cis-
terciënzer gemeenschappen van België. 
Het complex werd in de loop der eeu-
wen steeds uitgebreid. Vandaag blijft 
het hoofdgebouw van de abdij nog 
over, naast enkele industriële panden 
(molen, brouwerij), de boerderij en het 
monumentale portaal (geklasseerd). 
De abdij was in de middeleeuwen ook 
in het bezit van enkele van de mooiste 
hofboerderijen op het platteland rond 
het dorp.
[4] De Quairelles
Quairelles, of Cwérèles in het Waals, 
komt van het Latijnse quairaria dat 
steengroeve betekent. Deze oude 
steengroeve, goed zichtbaar vanuit de 
camping, produceerde een kalksteen 

of blauwe hardsteen die de grondstof 
bood voor de constructie van heel wat 
gebouwen in de streek. Als u langs 
de rivier loopt, ontdekt u het toestel 
dat een deel van de waterloop kon 
opvangen om de oude molen -moulin  
Navarre- in gang te zetten.
[5] De Calvaire
De kapel van Calvaire is de plek waar 
het beeld van de Maagd elk jaar op Trin-
iteitszondag rijkelijk wordt gedecoreerd 
voor de plechtige afsluiting van de pro-
cessie. Dit is een moment waar vele in-
woners van Walcourt reikhalzend naar 
uitkijken met het bataljon in de slagorde 
vóór de kapel, de aanval van de ruiters, 
de gewerensalvo’s en het tromgeroffel 
ter ere van de Maagd...

Commentaar:

[1] De basiliek Notre-Dame de Walcourt
Zonder de verschillende bouwfases in 
detail uit de doeken te doen (informatie 
ter plaatse beschikbaar), willen wij de 
aandacht vestigen op enkele bijzon-
derheden van dit gebouw. Bewonder 
zeker het oksaal dat de toegang naar 
het koor afsluit: dit prachtige kant-
werk van stenen uit Avesnes dateert 
van 1531 en is versierd met 29 stand-
beelden of mensengroepen waarvan de 
meeste ook in steen vervaardigd zijn. De 
traditie zegt dat dit oksaal door Keizer 
Karel werd geoffreerd aan de kerk van 
Walcourt. Langs weerskanten van het 
koor staan er dubbele rijen koorstoelen 
in eikenhout die volgens hun sculp-
turen dateren uit het begin van de 16de 
eeuw: sommige scènes aan de steun-
blokjes getuigen van de humor van de 
kanunniken die de zeden uit die tijd op 
satirische wijze op de korrel namen. 
Ten slotte is er Notre-Dame de Walcourt 
zelf, een romaans standbeeld uit eind 
10de eeuw, gebeeldhouwd in lindehout, 
maar in de 11de eeuw bedekt met zil-
veren plaatjes: dit zilver dat zwart is ge-
worden door de aanraking met de lucht 
geeft het standbeeld een sombere kleur, 
niet de zwarte verf op het hout zoals bij 
andere zwarte maagden die te vinden 
zijn op de weg naar Santiago de Com-
postella. Net zoals haar zusters en zoals 
blijkt uit de kettingen achtergelaten als 
ex voto, zou ze hebben bijgedragen tot 
de vrijlating van vele gevangenen (na-
ast tal van andere mirakels). 

[2]  Le Grand 
Bon Dieu
Een prachtig 
panorama van 
Walcourt en de 
valleien van de 
Eau d’Heure en 
de Eau d’Yves. 
Een uitmuntend 
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