
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 

Zaterdag 28 augustus 2021 

Waulsort in de « Belle Epoque » 
(commentaar enkel in het Nederlands) 

Sinds eind 19e eeuw beleeft het pittoreske Waulsort zijn hoogtijddagen als toeristisch paradijsje. Wel-

stellende burgers uit Brussel, Gent en Antwerpen komen met de trein of met hun eigen wagen naar de 

pittoreske Maasvallei. Vanuit Dinant ontdekken zij dorpjes als Hastière en Waulsort.  

De schilderachtige ligging van het landelijke Waulsort spreekt tot de verbeelding. Diverse grote en klei-

nere hotels verrijzen langsheen de Maas. Stromend water en elektriciteit op de kamers, lekker eten op 

de veranda. Weldra bouwen meer welstellende burgers hier hun eigen villa, nu eens als een cottage 

dan weer als een klein kasteeltje. Het oude treinstation ligt te ver buiten het dorp. Om het de reizigers 

aangenamer te maken, wordt een nieuwe halte in de dorpskern gebouwd. Naast het drukke toerisme 

gaat het leven in het oude dorpje zijn gangetje.  

Vanaf de jaren 1960 zet de toeristische exodus naar zonnige landen in. Gedaan met het drukke seizoen 

in de Maasvallei. Maar gelukkig heeft Waulsort nog veel van zijn ouderwetse charme behouden. Een 

gezapige wandeling voert ons langs voormalige hotels, riante villa’s, een dorpsstraat met verstilde win-

kelpuien, steegjes en weggetjes. Mogelijk kenden uw (over)(groot)ouders hier ook hun ‘belle époque’.  

Praktisch :  
 

Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

Gids :   Frank Huygens (in het Nederlands) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte 

                 inschrijving (groep beperkt om  

                 veiligheidsredenen en leidingskwaliteit) 
Vertrek :  om 16.00 uur - terug rond 18.00 uur 

Afstand :  5 km  

Moeilijkheidsgraad : makkelijk, wel rekening houden 

                   met hellingen in het dorp.  

Prijs: 5,-  € per persoon 

! 

Bijzondere maatregelen 
 

Om de veiligheid van iedereen te garanderen gelden 

er een paar regels voor de wandelingen in 2021. 

Dank bij voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-

kantoor, uiterlijk op vrijdag 27 augustus 12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Het dragen van een masker is VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat 

iedereen hem kan verstaan en tegelijkertijd afstand 

bewaren. 
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Na de uitstap kan je lekker eten in Waulsort ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zaterdag om 18u00 eindigt, stelt het restaurant « Le Vieux Waulsort »  
(op de hoek van de rue de Meuse en de rue de la Gare in Waulsort)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (rond 18u30) 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 donderdag 26 augustus om 16u !) 

 

Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd samen met « Fourneau de Monia » 

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 5,- € per persoon, ter plaatse aan de gids te betalen. 

 Het vertrek is voorzien om 16.00 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. 

 De wandeling vindt plaats in het dorp Waulsort en langs de Maas. De afstand is ongeveer 3-4 km, in de stra-

ten, staatjes en weggetjes. Moeilijkheidsgraad : makkelijk, wel rekening houden met hellingen in het dorp. 

 De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De wandeling wordt enkel in het Nederlands begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven verplicht, om organisatie-, veiligheids- en kwaliteitsredenen. Zon-

der reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. De vertrekplaats zal pas bij de 

inschrijving meegedeeld worden. Het dragen van een masker is verplicht. 

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

vrijdag 27 augustus 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien, volgens de weersomstandigheden. 

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

Zaterdag 28 augustus 2021 
Waulsort in de « Belle Epoque » 

(commentaar enkel in het Nederlands) 

Met de steun van  

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Menu 

 
Aperitief met « bubbels » aangeboden door het huis  

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

Artisanale kaaskroket 

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

Rundvlees met peper– of champignonsaus (naar keuze) 

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

Gourmetkoffie 

 


