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Het circuit van Gueux 
was in gebruik van 
1926 tot 1972. Op dit 
supersnelle tracé (7,82 
km) werd al in 1938 de 
Grand-Prix van Frankrijk 
georganiseerd, maar 
het circuit kende zijn 
gloriejaren in de fifties: 
de allereerste race 
van het gloednieuwe 
F1-kampioenschap werd 
hier in 1950 verreden. 
De laatste F1-race hier 
dateert van 1966. Meer 
info: www.amis-du-
circuit-de-gueux.fr

CAVERNE 
DU DRAGON

Op de Chemin des 
Dames is vooral de 
Caverne du Dragon 

een bezoek waard. De Duitsers bouwden in 
1915 de grot om in een heuse kazerne die van 

strategisch belang zou blijken te zijn. 
Meer info: www.caverne-du-dragon.com.

CHEMIN 
DES DAMES
De D18, die Corbeny 
met Aisy-Jouy ver-
bindt, staat al lang 
bekend als de ‘Chemin 
des Dames’. Die da-
mes in kwestie waren 
Adelaïde en Victoire, 
dochters van Louis XV, 
die ‘Dames de France’ 
werden genoemd en 
van de weg gebruik-
maakten wanneer ze 
het kasteel van Bove 
bezochten. In 1917 
kwam de Chemin in de 
geschiedenisboeken 
terecht, na het fa-
meuze Nivelle-offen-
sief waarbij 200.000 
slachtoffers vielen.

CHAVIGNON
Chavignon is de moeite waard voor 
wie geïnteresseerd is in imkeren. 
Hier bevinden zich de ‘Ateliers de 
l’Abeille’. Je kunt ze ook bezoeken 
(opletten voor de beperkte bezoek-
uren) en natuurlijk kun je er ook 
allerlei honingproducten kopen. 
Meer info: www.complexe-apicole.fr

ABDIJ VAN PRÉMONTRÉ
In deze norbertijnenabdij, die dateert 
van 1120, richtte de heilige Norbertus de 
orde van de norbertijnen op. Vandaar dat 
norbertijnen ook wel premonstraten-
zers worden genoemd. De abdij doet nu 
dienst als ps ychiatrisch centrum en kan 
dus maar gedeeltelijk bezocht worden.

VERSTERKTE 
PRIORIJ VAN 

TORTOIR
De oude, versterkte 

priorij dateert van 
de 12 of 13de eeuw. 
De privévertrekken 

kan je niet bezoe-
ken, maar de site is 
dusdanig mooi dat 
ze een stop zeker 

waard is.


