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Lentebivaktocht “light” in de Gaume: 26-28 mei (55km) 

De Gaume ligt in het uiterste zuiden van België en gaat ook verder over de grens met 

Frankrijk. Het landschap is glooiend en de landbouw omnipresent, al zijn er ook nog heel wat 

bossen. De zandstenen huizen en rode dakpannen doen zuiders aan. We bezoeken de abdij 

van Orval en de oude citadel van Montmédy, passeren diverse stille dorpjes en enkele 

natuurgebieden. Deze tocht is voor levensgenieters die naast het wandelen ook veel oog 

hebben voor natuur en cultuur onderweg. Af en toe wordt er eens halt gehouden voor een 

wetenswaardigheid. Die-hard hikers kiezen beter een andere tocht uit… 

 

Zaterdag 26 mei: Station van Florenville > Abdij van Orval (13km) 

We spreken af aan het station van Florenville om 12u15. Wie het ziet zitten, kan dus met de 

trein komen, al is de auto een stuk sneller. We stappen richting het dorp waar we een 

baguette of ander lekkers kunnen inslaan. Vanaf nu gaat het pal richting de Franse grens. We 

bezoeken een gallo-romeinse site in Chameleux op de oude Romeinse weg Reims-Trier en 

het oud grensdorpje Williers met een schitterend panorama. We vervolgen richting de 

cisteriënzerabdij van Orval, waar we bivakkeren op het terrein van de abdij en de ruïnes, de 

kruidentuin en het museum bezoeken (www.orval.be). En ja, het bier en de kaas laten we 

ons ook goed smaken. Bij het kampvuur keuvelen we verder. 

 

Zondag 27 mei: Abdij van Orval > Montmédy (23km) 

Vandaag volgen we deels de Transgaumaise, een lange meerdaagse lustocht door de Gaume 

in België en Frankrijk, maar doen ook zelf nog wat zijsprongetjes. Door bossen en velden 

komen we in Breux waar een opvallende kerk staat. Over een oude Romeinse weg lopen we 

door het Bois de Narméchamps naar Avioth. In dit kleine dorp staat zowaar een basiliek, ooit 

gebouwd toen het nog een bekend bedevaartsoord was waar pelgrims naar Santiago 

passeerden o.a. Sint Bernardus (stichter van de Cisteriënzerorde). We maken een bezoekje 

aan het mooie kerkgebouw. 

In schril contrast met de rustieke en groene omgeving vinden we wat verder enkele bunkers 

van de Maginotlinie. We doen nog een ommetje in de vallei van de Chiers alvorens in 

Montmédy aan te komen waar de imposante versterkte citadel uitkijkt over het dorp. De 

camping municipal ligt vlakbij. 

 

Maandag 28 mei: Montmédy > Virton (20km) 

We wandelen door de vallei van de Othain. De rivier slingert zich aan de voet van een cuesta 

langs aflopende weiden en veel bos. We vinden Othe, een vergeten dorpje nabij de Frans-

Belgische grens. Bij het naderen van Torgny, lopen we door beschermd natuurgebied, een 

kalkgraslandschap waar we misschien enkele orchideeën zullen ontdekken. Het dorp zelf is 

geklasseerd als één van de Mooiste dorpen van Wallonië. 

We trekken verder richting Virton. Vanop een oude spoorwegbedding, kijken we uit over 

Lamorteau en op de getuigenheuvel waarop het dorpje Montquitin rust. We sluiten de 

wandeldag af met een welverdiend drankje in Vieux Virton. Om half vijf nemen we de trein 

terug naar huis (met stop in Florenville voor wie zijn auto er achterliet).  


