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Montquintin en Torgny; Gaume streek 
Montquintin - Couvreux - Ecouviez (Fr) - Torgny - Lamorteau - 

Hamoncourt - Rouvroy - Montquintin 

18,5 KM – 380 Hm 

Deze wandelroute gaat vooral over asfalt en beton en biedt een goed beeld van de 

Gaumestreek met heerlijke vergezichten en wonderschone dorpjes in dit heuvelachtige 
gebied.  

Enkele steile hellingen moeten we beklimmen maar vooral kilometers lang langzaam 

stijgen en dalen. Een 

lekker pittige 
wandeltocht.  

Vlak bij het mooie 

zuidelijke stadje Virton 

ligt het dorpje Rouvroy. 

Aan de hoofdweg 871 

door Rouvroy, schuin 

tegenover de kerk, 

gaat een klein 

asfaltweggetje omhoog 

naar Montquintin naar 

het startpunt van 
vandaag.  

Dit steile pad omhoog 

moeten we aan het 

eind van de dag ook 

lopend overwinnen. 

Parkeren in Rouvroy 

kan ook, maar dan 

wordt direct al met 

deze stevige klim 

gestart.  

Tussen de weilanden 

door kronkelt het 

weggetje omhoog, 

voldoende breed in het 
geval van tegenliggers.  

Boven komen we in een 

klein dorpje op een 

hoge maar kleine 

heuvel; Montquintin. We rijden rechtsaf het dorp in richting de kerk waar we een kleine 

parkeerruimte aantreffen. Naast de kerk staat een wit gebouw. Een museum over het 
landleven in deze streek, maar op deze paasdag is er erg weinig leven.  
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Achter ons zien we een schitterende kasteelruïne, voor ons een kerk van Gaume steen 

en naast ons het witte museum. Wat een plek!!! De vakantiestemming zit er gelijk goed 
in.  

De wandelschoenen gaan aan, de rugzakken om, en we zijn klaar voor een wandeldag 
die nu al erg mooi is begonnen.  

We starten de wandeling door 

eerst de weg terug het dorp in 
te lopen.  

Bij een tuin met een lange 

natuurstenen muur eromheen 

gaan we dan rechtsaf en 

komen aan de voorzijde van de 

ruïne uit. De ruïne is vanaf 

deze kant veel beter te 

bekijken dan vanachter de 

kasteelmuur bij de 
parkeerplaats.  

We lopen ook het kasteelterrein op en om de ruïne heen. Het uitzicht over de dalen is 
vanaf dit hoge punt schitterend, ondanks de lichte mist van vandaag.  

Als we het hele terrein hebben rondgelopen en het uitzicht aan alle zijden hebben 

bewonderd, staan we weer op de asfaltweg om eindelijk wat kilometers onder de 

wandelschoenen te krijgen.  

We lopen heuvelafwaarts 

Montquintin uit tot we bij een 

wegsplitsing uitkomen. Daar 
gaan we linksaf en weer links.  

Verderop voor ons uit zien we 

al snel een volgend dorpje 

liggen, Couvreux genaamd.  

Het ligt prachtig tegen de 

heuvels waar de Franse grens 

ergens moet zijn en waar we 

later die grens ook gaan 

oversteken. Voor onze twee dochters de eerst keer in hun leven dat ze Frankrijk 

bezoeken.  

Na een ommuurd monument links van de weg te hebben bekeken en daarna een brug 
te zijn overgestoken, zijn we echt in het dorp aangekomen.  

Een kleine veertig meter voor de kerk nemen we de tweede afslag linksaf in Couvreux. 

Deze volgen we weer het dorp uit tot aan een T-splitsing bij een oude boerderij 
omgeven door hopen oud roest.  

We gaan opnieuw linksaf en nemen daar het betonpad met eerst nog een bochtje naar 

rechts en daarna langzaam stijgend het heuvellandschap in. Een lange tijd loopt het 

pad rechtdoor tussen de groene heuvels. Deze weg moeten we blijven volgen tot we in 
Frankrijk zullen aankomen.  

De zon komt er nu ook langzaam wat door en we lopen in een heerlijk tempo door het 
mooie landschap. We wachten op een teken dat we in Frankrijk zijn.  
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Het beton verandert in een asfaltachtige bestrating, en na nog een lang stuk langs een 

beekje te hebben gelopen zien we huizen voor ons opdoemen met een bordje wat 
aangeeft dat we in Ecouviez (Fr) zijn, bij een fraai gerestaureerde watermolen.  

We zijn de grens dus al geruime tijd gepasseerd zonder het te hebben bemerkt. Aan de 

omgeving was het niet merkbaar. Deze zijde van de grens is net zo mooi bezaait met 
heuvels, bossen en glooiende weilanden als de Belgische kant.  

In het dorp houden we eerst rechts aan en lopen daarna wat links op de kerk af. Voor 

de kerk staande kijken we met verbazing naar de bolvormige naar binnen gebogen 

ingang.  

De hoofdstraat van het dorp 

uitlopend met onze rug naar de 

kerk, komen we aan bij een beek 

met daar overheen een smal 

voetgangersbruggetje. Op de 

voorrangsweg 30 meter verderop 
gaan we linksaf.  

We volgen deze hoofdweg tot het 

volgende kruispunt waar we naar 

rechts de avenue Victor Hugo 

ingaan. Aan het eind bij de D981 

gaan we weer linksaf, nu richting 

Virton en al snel zijn we weer in 

België. (Verderop kunnen we de eerste weg linksaf nemen om de route te bekorten. Zie 
kaart).  

Groningers zijn doordouwers dus gaan we rechtdoor naar Lamorteau. Rechts naast 

deze drukke hoofdweg is een voetpad waarop we lekker tempo kunnen maken. Als we 

Lamorteau binnenkomen gaan we rechtsaf, de brug over de Ton over en voor de kerk 
langs. Bij het volgende kruispunt dan rechtsaf richting Torgny.  

Het is een lange klim, deze weg naar Torgny. Er zijn wel veel prachtige vergezichten en 

zelfs de dorpjes Montquintin en Ecouviez zien we nu in de heuvels rechts van ons 
liggen.  

Halverwege komen we langs een 

stapel gekapte boomstammen 

die we als lunchplek kunnen 

gebruiken. Na een dergelijk 

wandeling smaakt het altijd 
prima.  

Daarna moeten we opnieuw een 

stuk klimmen tot we uiteindelijk 

Torgny in de verte zien liggen. In 

dit laatste deel tot aan Torgny 

loopt de weg weer langzaam 
omlaag tot in het dorp.  

Bij het eerste kruispunt in het 

dorp moeten we linksaf. We zijn al vaker in Torgny geweest en we kunnen het niet 
nalaten om eerst nog even rechtdoor naar het centrum van het dorpje te gaan.  

Dit zuidelijkste stadje van België is prachtig mooi. Zonde om niet even tussen de 
natuurstenen huizen door te lopen nu we er toch weer eens zijn!  
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Na dit bezoekje gaan we dus weer een stukje terug tot aan dit eerste kruipunt en van 

onze kant gezien nu rechtsaf omhoog. Op deze straat is het weer even flink klimmen 

geblazen. 200 Meter verder zijn we het dorp weer uit en lopen we tussen de 
wijngaarden. Op het volgende kruispunt gaan we dan opnieuw rechtsaf.  

Een stukje verderop rechts aanhoudend, klimt het weer een beetje tot we langs twee 

wijnvaten komen die ooit als een 

soort tuinhuisje dienst hebben 

gedaan. Deze waren vanuit Torgny 

al zichtbaar en zijn dus eenvoudig te 
vinden.  

We klimmen verder tot we op een 

volgend kruispunt staan met 

ertegenover een grasveld voorzien 

van picknickbankjes ligt. Tevens 

staat er een monument achter op 

dit veld. Voor het grasveld gaan we 
linksaf.  

Daarna gelijk weer rechts een brede 

weg in met links steeds meer bos, en rechts akkerland. Als de asfaltweg eindigt lopen 

we rechtdoor, zijwegen negerend, tot we na een bocht naar rechts ligt afdalen. Net 

voorbij deze bocht is een smal bospad links omlaag, iets teruglopend. Er staan 
geel/witte tekens bij.  

Het bospad door dit natuurgebied loopt omlaag door het bos zonder zijwegen. Alleen 

halverwege is een soort splitsing, maar deze paden komen 50 meter verder weer bij 

elkaar. Waar we het bos weer 

uitkomen, staan we op een 

brede halfverharde weg (foto) 

waar we linksaf kiezen richting 

Lamorteau. Ook hier zijn weer 

hele mooie uitzichten te vinden!  

In het dorp gaan we op de 

hoofdweg rechtsaf richting 

Harnoncourt. In het laatste deel 

van deze straat zien we links 

naast de weg een soort oud 

spoorwegtalud lopen.  

We steken over en blijven de 'spoorbaan' volgen tot we in Harnoncourt bij een brug 
over de Ton komen. Deze steken we over en lopen dan rechtdoor Rouvroy binnen.  

In Rouvroy laten we Janny en de gewonde Reni bij de kerk in het centrum achter. Er 
staat een bankje achter de kerk op een grasveldje.  

De rest steekt voor de kerk de hoofdweg over en begint aan de zware klim naar 

Montquintin, maar gelukkig nu zonder het gewicht van de hond op de rug. Dit is de weg 
omhoog die we vanmorgen al met de auto hebben afgelegd. Pittig om te lopen!  

In Montquintin aangekomen halen we de auto en pikken op de terugweg de andere 

twee weer op bij de kerk in Rouvroy.  

De routes zijn zo nauwkeurig mogelijk opgetekend. Ik ben niet verantwoordelijk voor wijzigingen ter plaatse en/of (type-)fouten in de 
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