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In september van 20 tot 22 in België, een uitzonderlijk 

stoomfestival met 40 kaarsjes ! 

 
In Mariembourg, op twee stappen van de franse grens, viert èèn van de oudste belgische verenigingen actief 

bij het in stand houden van het historisch spoorwegpatrimonium – de Chemin de Fer à Vapeur des Trois 

Vallées(CFV3V, Stoomtrein der drie valleien) – zijn 40e verjaardag !  

 

 

Het tweede leven van een oude internationale spoorlijn. 

 

Tussen Mariembourg en Treignes exploiteert de vereniging een deel van ongeveer 14 km van de lijn die 

Charleroi met Vireux-Molhain verbond en daar aansloot op de as Charleville – Givet. Toen de sectie 

Mariembourg – Treignes – Vireux buiten dienst gesteld werd  in de jaren 1960/1970 konden 

spoorwegenthousiastelingen de lijn in bezit nemen om er oude bewaarde treinen op te laten rijden. Het was in 

de tijd dat de Belgische Spoorwegen een eind maakte aan het tijdperk van de stoomlocomotieven in het land. 

Deze spoorwegfanaten wilden alles doen om de herinnering levend te houden en gelukkig konden zij 

geleidelijk aan de toeristische ritten tussen Mariembourg en Treignes weer op gang brengen. 

 

In de loop der jaren zijn de activiteiten uitgebreid. In Mariembourg, aan het begin van de lijn, kon de 

authentieke remise van de locomotieven, die in een boog gebouwd is, gerestaureerd worden en deze kan nog 

steeds bewonderd worden. Tijdens speciale dagen, in het seizoen, rijden de opgestookte  stoomlocomotieven 

op de lijn volgens hun dienstregeling, voor het grootste plezier van iedereen, jong en oud ! 

 

Aan de andere kant van de lijn, in Treignes, kon een imposant spoorwegmuseum gebouwd worden met de 

steun van de Regio Wallonië. Deze herbergt circa 25 opmerkelijk gerestaureerde voertuigen. Vele van deze 

behoren tot het spoorwegpatrimonium van de Belgische Spoorwegen en zijn  door hen uitgeleend. De andere 

collecties, waaronder een magnifieke modelspoorbaan of de objecten die herinneren aan de buurtspoorweg 

trams voltooien deze rijke verzameling gewijd aan de moboliteit uit het verleden. 

Een werkplaats voor onderhoud en reparaties grenst aan het museum en kan ook bezocht worden. 

 

Na verloop van tijd is de collectie van de CFV3V uitgebreid en gediversifieerd. De vereniging presenteert ook 

een breed scala aan oud materiaal van franse, luxemburgse en duitse origine, en zelfs gebruikte machines van 

de industriële terreinen. De collectie bevat diverse locomotieven en dieseltreinen alsook wagons en 

goederenwagons. 
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Reis in het hart van de ongerepte natuur. 

 

De ritten tussen Mariembourg en Treignes worden ieder weekend gereden van april tot oktober, maar in juli en 

augustus dagelijks, met zelfs meerdere stoomritten op de meeste rijdagen. De speciale thema  weekenden zijn 

een aangename gelegenheid om zich in de regio te vermaken. 

 

Tussen de twee uiteinden doorsnijdt de spoorlijn de meanders van de rivieren die samenstromen om de Viroin 

te vormen. Ze sluipt over de bodem van de hoofdvallei, door een tunnel die een heuvelrug  doorsnijdt en laat 

vervolgens de hellingen van de beboste heuvels bewonderen, in het hart van een nog opmerkelijk ongerepte 

mooie natuur. Wandelingen of bezoeken aan de andere musea in Treignes, het „dorp van de musea“, kunnen 

gecombineerd worden met een reis bij de Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées(Stoomtrein der drie 

Valleien). 

 

Een uitzonderlijk stoomfestival in 2013 

 

Ieder jaar aan het eind van de maand september vindt er een stoomfestival plaats. Deze van 2013 zal een 

bijzondere plek innemen omdat het ter gelegenheid is van de 40e verjaardag van de vereniging. 

 

Dit jaar zal het bij uitzondering georganiseerd worden gedurende drie dagen, vanaf vrijdag 20 tot zondag 22 

september. Een vijftiental authentieke stoomlocomotieven van zeer verschillende origine zullen opgestookt 

zijn op het terrein van Mariembourg. Onder deze, benadrukken we de uitzonderlijke aanwezigheid van de 

waarheidsgetrouwe reconstructie maar wel funktionele Marc Seguin, de fameuze locomotief uit 1829, die zich 

niet zo vaak laat bewonderen. Vanaf  vrijdag en gedurende het gehele weekend zullen ze de magnifieke 

spoorlijn volgen totaan Treignes om verschillende convooien samengesteld uit oude wagons te trekken.  

 

In Mariembourg zal , anders dan de direkt gelieerde activiteiten voor wat betreft het verkeer en de handelingen 

van de stoomlocomotieven, het feest geaccentueerd worden door meerdere speciale animaties, versterkt door 

een muzikale sfeer : tent met kramen met tweede hands modelbouwzaken, presentatie van boeken over 

spoorwegen, etc. De philatelistische service van de Belgische Spoorwegen zal aanwezig zijn en zal er een 

aantal van haar collecties presenteren alsook de mogelijkheid om aankopen te doen, wat zeldzame kansen zijn 

voor de liefhebbers. De allerkleinsten worden ook niet vergeten : een goochelaar zal hun grote ogen doen 

opzetten, alsook de realisaties van plastic stenen van zeer bekend internationaal constructiespeelgoed. 

 

In Treignes zullen andere animaties de mogelijkheden om het museum en het cafetaria te bezoeken aanvullen, 

deze geven ook de kans om de evolutie van de locomotieven en de passages van de treinen te bewonderen. 

Een houthakker en een smid zullen komen om hun vak te tonen en geven de kans om de weinig bekende of 

zelfs vergeten activiteiten te ontdekken of beter te leren kennen. De modelspoorbanen en een klein circuit voor 

de kinderen zullen ook de allerkleinsten aantrekken.  

 

Dit festival zal een duik zijn in de sfeer van het spoorwegverleden  en een uitzonderlijke gelegenheid  voor alle 

spoorwegvrienden,  en speciaal voor de stoomliefhebbers ! 

Een zeldzame, niet te missen,  kans, een onvergetelijke dag voor alle liefhebbers, hun gezinnen en vrienden !  

 

 

Zeer dichtbij het noorden en oosten van Frankrijk, de Chemin de Fer à Vapeur des Trois Vallées(Stoomtrein 

der drie valleien) is ook te bereiken per trein met de lijn 132 geexploiteert door de NMBS(Belgische 

Spoorwegen) met dieseltreinen tussen Charleroi, Walcourt, Philippeville, Mariembourg en Couvin. 

 

Meer informatie op de site : http://cfv3v.in-site-out.com 


