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Het Land van de Gaume,
charmante ruïnes
De Gaume vormt een sterk contrast met zijn buur, de Ardennen. Het Ardense massief is
sterk afgetekend, het reliëf van Belgisch Lotharingen daarentegen is zacht glooiend en
koestert zich doorgaans onder een milde zon. Zowel de zinnelijkheid van het landschap als
de bekoorlijke en charmante dorpen zijn echo’s van het zachte klimaat.
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Virton

In Chiny zorgt de Semois voor leven in het
landschap. In de zomer wordt de rivier tussen
Chiny en Lacuisine bevaren door platbodemschuiten. De ‘Passeurs réunis’ nemen je mee
voor een parcours van acht kilometer op een
ongerepte Semois, waar alleen gekabbel de
stilte verstoort. De gemeente heeft een goed
gevulde geschiedenis. In de middeleeuwen
waren de graven van Chiny zeer machtig en
heersten over de hele streek. Van het kasteel
dat neerkijkt op de Semois, daalden de paardenknechten via onderaardse gangen af naar
de rivier om de paarden te drenken.
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Chiny

1. De site van Montauban
plaatse werden ontdekt. Didactische borden
staan verspreid over de site. In de lagergelegen
vallei contrasteert de rust in de schitterende
beukenlanen met de gonzende activiteiten van
de ijzerindustrie die de streek kenmerkten van
de 16e tot de 18e eeuw. De indrukwekkende
ruïne van de houtskoolhal getuigt van de belangrijke hoeveelheid houtskool die nodig was
om de ovens te voeden. De site geeft vandaag
onderdak aan hedendaagse kunstwerken.
Rue de Montauban • 6743 Buzenol
Vrij bezoek
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Op een uitloper van de rotsen en beschermd
door het woud, versmelten de cyclopische muren met het decor. De site van Montauban heeft
drie opeenvolgende periodes van bezetting
gekend. Het was een schuilplaats vanaf de IJzertijd, tijdens de Gallo-Romeinse periode (3e
eeuw) en tijdens de middeleeuwen (8e eeuw).
De site behield sporen van al deze periodes.
Je ontdekt er onder meer de ruïnes van een
donjon en vestingmuren uit de middeleeuwen.
Volgens een legende behoorde de burcht aan
de Vier Heemskinderen die het opnamen tegen Karel de Grote. Een hedendaags gebouw
herbergt de archeologische voorwerpen die ter
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De vallei van het ijzer in Habay
De gouden periode van Habay situeert zich in de 17e en 18e eeuw, dankzij
de ijzerindustrie en de ijzersmelterijen van la Trapperie, le Pont d’Oye, le
Châtelet en Bologne. Het grote woud in de omgeving van Rulles leverde de
brandstof voor de ovens (houtskool) en de rivier de hydraulische energie.
Door de ontginning van het woud begonnen mensen zich te vestigen in
geïsoleerde dorpen in het hart van het woud. Deze industriële erfenis
is nog steeds aanwezig in het landschap. De stuwbekkens die werden
aangelegd voor de ovens zijn vandaag mooie en rustige meren waar je
langs wandelt en je merkt dat er een zekere romantiek van uit gaat. Net
zoals bij het Kasteel van le Pont d’Oye, dat je doorkruist via het portaal en
de binnenplaats.

2. De ruïnes van het Burcht van Montquintin
Naast de indrukwekkende muren bevindt zich
een klein museum dat het boerenleven van de
18e eeuw belicht. Je ontdekt er de wedersamenstelling van een traditionele woning, een oud
schoollokaal, beroepen van vroeger…
Rue du Château-Fort • 6767 Montquintin
+32 (0)63 57 64 41 • montquintin@skynet.be

Rondleidingen enkel na afspraak.
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De Burcht van Montquintin waakt eenzaam over
het landschap op de top van een heuvel. De ruïnes getuigen van de vele aanvallen die er plaatsvonden, aanvallen die de dikke muren gebouwd
met zandsteenblokken niet konden stoppen. De
burcht werd verschillende keren verwoest en
herbouwd, na invasies of aanvallen van revolutionairen. Oorspronkelijk stond hier enkel een
wachttoren. Nadien groeide hij uit tot een echte
burcht met een steeds betere verdediging (12e,
15e en 16e eeuw). Uiteindelijk werd de burcht
verbouwd tot woonkasteel (18e en 19e eeuw).

De Heerlijkheid van Vilmont, in Tintigny
Ondanks zijn huidige aspect van landhuis, werd het Kasteel van Vilmont volledig vernield in
1914 tijdens de Slag van de Grenzen. Enkele kilometers verder, in het naburige kasteel van
Rossignol, gaf gravin Van der Straeten onderdak aan het Rode Kruis en 200 gewonde soldaten
werden er verzorgd tijdens de gevechten van augustus 1914.

Virton, versterkte stad
Wie kan zich vandaag voorstellen dat deze zeer charmante stad ooit een belangrijk bolwerk was, omgeven
door een versterkte ommuring, met grachten en torens! In het hart van de stad bevonden zich wijnstokken,
pleinen waar een beestenmarkt werd gehouden, een molen waarvan het rad werd aangedreven door een
rivier, de Ton… Het leven was er vol animo! In het Maison du Tourisme is een topogids beschikbaar die je
meeneemt voor een reis naar de middeleeuwen.
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De sfeer van het zuiden
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De magie van het microklimaat van Torgny is uniek in België. Het dorp is afgeschermd van
de noordenwind door het massief van
de Ardennen; het is gebouwd op een ondergrond van kalk die de warmte opneemt
en het geniet van een aantal uren zonneschijn
dat heel België jaloers maakt. Torgny ligt halfweg een helling en strekt zich terrasvormig uit.
De daken met rode pannen zijn geïnspireerd
door de Romeinse ‘imbrex’, een overlappende
gebogen dakpan. Zoals in alle dorpen van de
Gaume ligt voor de gebouwen een vrije ruimte, dat was vroeger een ‘usoir’, een plaats voor
mest- en houtopslag.

Orval 1 • 6823 Florenville
+32 (0)61 31 10 60
www.orval.be
Dagelijks open van 10.30 tot 17.30 u, van november tot februari. Van 9.30 tot 18 u van maart tot
mei en in oktober. Van 9.30 tot 18.30 u van juni
tot september.
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De site van de Abdij van Orval bevindt zich
midden in de bossen, ideaal voor ingetogenheid
en bezinning. In 1070 arriveerden de eerste
monniken in Orval, na een lange reis vanuit Italië.
Zij kregen van de plaatselijke leenheer, Arnould
de Chiny, een deel van zijn domein om er een
abdij en een kerk op te bouwen. 40 jaar na de
stichting verlieten de eerste monniken de site.
Een kleine gemeenschap van kanunniken zette de
bouwwerken voort. Maar die taak was kolossaal
en zij vroegen de hulp en de aansluiting bij de
orde van Cîteaux, die dan in volle ontwikkeling
was. De monniken voltooiden de abdij rond 1200.
Aan de stichting was ook een legende verbonden,
waarin gravin Mathilde van Toscane, hertogin
van Laag-Lotharingen, op bezoek kwam en haar
trouwring verloor in een bron. Daarop zou een
forel verschenen zijn die haar de ring teruggaf.
Gedurende vijf eeuwen kende de abdij een
discreet bestaan. Haar geschiedenis had kunnen
stoppen in 1789 toen republikeinse troepen
haar vernielden. Maar 125 jaar later herrees de
site uit haar as, nadat de Belgische overheid in
1913 besliste de abdij weer op te bouwen, naast
de bestaande ruïnes. Het nieuwe monastieke
complex werd ingehuldigd in 1948 en groeide uit
tot een begrip, vooral bekend voor de befaamde
bieren van Orval.
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3. De Abdij van Orval
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Te voet, rond Montauban
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In het begin van de wandeling ontdek je een
reeks kleine watervallen die zich van de heuvel
naar beneden storten. Het zijn ‘crons’ en dat
betekent in de Gaume kalktufafzettingen,
afkomstig van bronnen met kalkhoudend water.
De site is prachtig: de kleine vallei is dooraderd
met beekjes met kristalhelder water. Flora en
fauna bevatten zeldzame en bedreigde soorten.
De biodiversiteit van de Gaume is eindeloos…
Beken en vijvers bespatten het groen van het
grote beukenbos met blauw. En dan gaat het
natuurreservaat van de vallei van Laclaireau
voor je open. Op het einde van de tocht gidst de
RAVeL je door het grote woud.

6

Montauban

3.30 uur

11 km

Montauban

Bois de l’Acquet
Le Gros Ruisseau

RAVeL

Ruisseau
Laclaireau

RAVeL

RAVeL

Graphique pied Montauban
327 m

327 m
263 m

Gemiddeld
Ruisseau Laclaireau

Montauban

Montauban

• Tip: bezoek zeker de site de Montauban, gele- • Vertrek: vanaf de site van de oude ijzersmelteGraphique
vélo Torgny
gen boven de oude ijzersmelterijen.
rijen volg
je de weg stroomafwaarts, kort voor
de
bocht
in de weg (rue de Montauban, 6743).
304 m
• Moeilijkheid: weg met steenslag naar de
Crons. Verder kunnen de boswegen zeer
vocht zijn. Steile heuvelhelling vanaf de Gros
Ruisseau.

256 m

• Parking: langs de ijzersmelterijen.

256 m

198 m

• Bewegwijzering: blauwe driehoek
Torgny

Réserve naturelle

Harnoncourt

Torgny
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In Torgny dompelen de Romeinse dakpannen
en het microklimaat van de Gaume je onder
in een zuiderse sfeer. De route klimt naar het
zuiden, waar de wijngaarden zich over de
hele helling uitstrekken. De wijnbouwtraditie
is ontstaan in de Romeinse tijd en gaat
vandaag verder met de productie van een
lekkere witte wijn. Dankzij het grote aantal
uren zonneschijn, heeft Torgny een flora en
fauna met mediterraan karakter en dat is
uniek in België. Het natuurreservaat boven
het dorp bestaat uit kalkgrasland waar de
bergcicade en de blauwvleugelsprinkhaan in
gezelschap leven van de mooiste orchideeën:
een magische plaats! In het bos zorgt de
vruchtbare, slib bevattende bodem voor de
groei van een grote variëteit van bomen. Iets
verder duikt het pad naar Harnoncourt en er
rechtover verrijst de heuvel van Montquintin.
Een mooie schaduwrijke route sluit deze
tocht in het zuiden af.
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Met de fiets, rond Torgny
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•S
 oort wegen: plattelandswegen en soms
modderige wegen.

• Vertrek: fiets van het dorpsplein richting
natuurreservaat op de hoogtes van Torgny.

• Type fiets: mountainbike.

• Parking: aan de ingang van het dorp.

• Moeilijkheid: een mountainbike of trekkingfiets • Bewegwijzering: driehoek met blauwe bollen.
met goede banden is nodig om deze tocht tot
een goed einde te brengen.
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Een realisatie van Wallonie Belgique Tourisme (WBT) asbl - Dienst producten
Verantwoordelijke uitgever: M. Vankeerberghen, Afgevaardigd Bestuurder
van WBT, Grasmarkt, 25-27 – 1000 Brussel • Coördinatie: A. Robert • Concept
en opmaak: Lielens. • Alle inlichtingen in deze brochure werden verzameld
met de grootste zorg maar worden louter ter informatie gepubliceerd. Deze
brochure is in geen enkel geval contractueel en de aansprakelijkheid van de
uitgever kan niet ingeroepen worden. Voor alle vergissingen, onopzettelijke
weglatingen of latere wijzigingen kan Wallonie Belgique Tourisme asbl niet
aansprakelijk worden gesteld.

Volg ons op
info@walloniebelgietoerisme.be
informatie@wbtoerisme.nl
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