
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 
 

Zondag 1ste april 2018 

De bron van « Rochette » in Freÿr 
(in het kader van de « Waalse Dagen van het Water ») 

Gesitueerd in een prachtige omgeving is Freyr in de eerste plaats een prachtig kasteel in Renaissance-

stijl op de linkeroever van de Maas. Het wordt omringd door 7 ha tuinen, en bevindt zich pal tegenover 

de rotsen op rechteroever waar gepassioneerde alpinisten regelmatig oefenen. De tuinen van het kas-

teel van Freyr werden in 1750 aangelegd, volgens de richtlijnen van André Le Nôtre (1613-1700), die 

tuinman was bij Lodewijk XIV in Versailles. Niet voor niets noemt men Freyr dan ook “het kleine Ver-

sailles van de Bovenmaas”. 

De tuinen werden verfraaid met 17 waterbassins. Om die van water te voorzien werd een leiding aan-

gelegd vanaf de bron van “La Rochette” (ook de herleving van de “Trou des Moines” genoemd). Dit ligt 

in een privaat bosmassief op 600m van het kasteel. Door eenvoudige zwaartekracht bedient het water 

de bassins en fonteinen… een ingenieus systeem dus, dat profiteert van de topografische ligging. 

De site bevindt zich op de hellingen langs de Maas midden in het bos in een kalkrijk massief waar je het 

karstiek fenomeen kan waarnemen. Overigens vervolledigen twee grotten het plaatsje. Een mooie ont-

dekkingstocht voor wie nieuwsgierig is en houdt van de natuur. Als het weer het toelaat, eindigen we 

met een bezoekje aan het minuscule en pittoreske dorpje Freyr. 

Omdat de tocht in het bos en in een kalkmassief ligt, zijn wandelschoenen een must. De volledige af-
stand bedraagt ongeveer 5 km. 

 

 

Praktisch : Reservatie verplicht 
 

Organisatie : CNB (Cercles des naturalistes de Belgique),  

  in samenwerking met de Dienst voor Toerisme van Hastière 

Bezoek in het kader van de « Waalse Dagen van het Water » 

Gids : Georges Hublet (in het Frans) 

Afspraak: kruispunt tussen N96 baan Dinant-Hastière en baan naar Lenne, in 

Freÿr (bij de slotgracht van het kasteel) 

Vertrek om 14.00 uur - terug rond 17.30 uur 

Afstand en terrein : +/- 5km - in de bossen (meestal besteende wegen en rotsen) 

Prijs: gratis (je wordt vrijblijvend gevraagd een bijdrage te geven ter ondersteu-

ning van CNB) 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd door ’Belgische Naturalistenkring’ 

 

 

 

 

 

 
 De wandeling is gratis. De kring van Naturalisten van België zal U een vrijblijvende bijdrage vragen, verzeke-

ring inbegrepen (er is wel geen enkele verplichting tot bijdrage). 

 Het vertrek is voorzien om 14.00 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b.. De te-

rugkomst  op de vertrekplaats is voorzien rond 17.30 uur. 

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

 Omdat de tocht in het bos en in een kalkmassief ligt, zijn wandelschoenen een must. De volledige 

afstand bedraagt ongeveer 5 km. Gelieve dus aangepaste kleding en wandelschoenen te voorzien  

 Voor deze tocht is inschrijven een must, voor organisatie– en qwaliteitsredenen. Inder-

daad, voor deze redenen, zal het aantal deelnemers aangespast worden aan het aantal begeleiders. 

Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden.   
 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, brief of e-mail tot zaterdag 31 

maart 12.00 uur. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelingen. 

Zondag 1ste april 2018 

De bron van « Rochette » in Freÿr 
(in het kader van de « Waalse Dagen van het Water ») 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Na de uitstap kan je lekker eten in Waulsort ! 
(indien gewenst, en enkel op reservatie) 

 

Vermits de wandeling op zondag om 17u30 eindigt, stelt het restaurant  

« La Villa 1900 » (in Waulsort, ruelle des Jardins - op 3 km van vertrekplaats) - vrijblijvend -  

voor om na de wandeling (rond 18u) te genieten van « De uitnodiging op het kasteel »,  

een exclusieve maaltijd voor kleine groepjes in een buiten-gewoon kader. 

Het 3-gangen menu wordt voorgesteld voor 25,- € (buiten dranken) 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 30 maart om 16u !) 

 
Menu 

De maaltijd is dagvers samengesteld met verse en lokale produkten (via een kort circuit met 19 

producenten uit de regio). Vooral bio, en wat deze zondag beschikbaar is. 
 

Voorgerecht naar keuze : een verrassend voorgerecht op basis van verse 

groenten of slakken van Warnant in looksaus 
**************** 

Hoofdgerecht : « Ravioli op Waulsort wijze », een huisspecialiteit op basis van 

huisgemaakte verse pasta, groente van de dag, biokip en een saus met Som-

mièrekaas of gevulde groenten (met of zonder vlees, op eenvoudige vraag)  
**************** 

Dessert naar keuse : boerderij-ijsje of  
Het verrassingsdessert van de dag 

**************** 

Koffie, bio en van eerlijke handel of thee/infusie (aangeboden door het huis) 

(mogelijkheid tot wijziging i.v.m. voedingsallergieën indien bij reservatie vermeld) 

In samenwerking met In het kader van Met de steun van  


