
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 
 

Zondag 27 mei 2018 

Het « Paardenparadijs » 
In Wallonië vind je nogal wat speciale plaatsnamen (« lieu-dit » zoals ze dat zelf noemen), die soms wat 

bizar of raadselachtig klinken. Zij refereren meestal naar oude tradities, geloof of naar gewoonten die 

vandaag niet meer bestaan. 

Eentje daarvan is het « Paradis des Chevaux » dat zich boven Waulsort en de Maasvallei bevindt. Op de 

wandeling ontdekken we uiteraard waar zich dat paradijs bevindt en hoe het aan zijn naam kwam. Maar 

je zal ook kunnen genieten van het duizelingwekkende en prachtige panorama van de Maasvallei, vanop 

de toppen van de rotsen die op die plaats de boorden vormen van de vallei. 

De rondwandeling loopt langs de hoogten op de linkeroever van de stroom tussen Waulsort en het 

gehucht Freyr. Daarna klimmen we tot op het plateau en de boerderijen van Lenne om zo terug te ke-

ren naar Waulsort. 

Een uitstap vol geschiedenis en natuur met enkele verrassingen en merkwaardige plaatsen. En met een 

beetje geluk zien we zelfs de slechtvalk die ons zijn unieke habitat zal tonen… wie weet ?  

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme Hastière, samen met  

  CNB (Cercles des naturalistes de Belgique,  

  lokale afdeling « Haute Meuse »),  

Gids :   Georges Hublet (in het Frans) 

Afspraak :  parking van het oude station van Waulsort (tussen 

  de rue de la Gare -  Stationstraat - en de rue de la 

  Chaussée - Steenwegstraat) 

Vertrek :  om 14.30 uur - terug rond 17.30 uur 

Afstand en terrein : +/- 5 km - boswegen (enige rotsen) en asfalt 

Prijs :   3,- per persoon 

 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd door ’Dienst voor Toerisme Hastière’ 

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 3,- € per persoon, ter plaatse aan de gids te betalen. 

 Het vertrek is voorzien om 14.30 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b..  

 De terugkomst op de vertrekplaats na de wandeling is voorzien rond 17.30 uur. 

 De wandeling volgt de hoogten van de Maasvallei en het plateau, op wandelwegen, soms rotsachtige 

boswegen en geasfalteerde wegjes. De totale afstand is ongeveer 5km. Je mag je verwachten aan en-

kele hoogteverschillen.  

 De wandeling wordt in het Frans begeleid. 

 Voor deze wandeling hoef je niet vooraf te reserveren. Om organisatorische redenen is het gemak-

kelijker wanneer je toch vooraf je deelname bevestigt.  

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, brief of e-mail tot zater-

dag 26 mei 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en wandelschoenen te voorzien. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelin-

gen. 

 

Zondag 27 mei 2018 

Het « Paardenparadijs » 

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 « Le Vieux Waulsort »  
(op de hoek van de rue de Meuse en de rue de la Gare in Waulsort - op 100m van vertrekplaats)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (rond 18u) te genieten van een 
 

3-gangen menu (voor- en hoofdgerecht, dessert), voor 25,- € (buiten dranken) 
 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 25 mei om 16u !) 

 
Menu 

 
Aperitief met « bubbels » aangeboden door het huis  

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

Artisanale kaaskroket 

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

Rundvlees met peper– of champignonsaus (naar keuze) 

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

Smakelijke koffie 

 

In samenwerking met Met de steun van  


