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32
km Landelijk Chastre en Walhain …!

Op het parcours

> Ferme Rose of de Perbais   
Deze oude Brabantse hoeve waar momenteel 
de gemeenteadministratie van Chastre en 
het Syndicat d’Initiative is ondergebracht, 
dateert uit de tweede helft van de 17de eeuw 
en is geklasseerd sinds 1981. De hoeve werd 
gebouwd op de site van het voormalig domein 
van de heren van Walhain omstreeks het jaar 
1200, en ze was het leengoed van de ridders van 
Chastre, en viel onder de bevoegdheid van het 
hertogdom Brabant. 
Avenue du Castillon 71 – 1450 Chastre
Près du PN 10

Het bijzondere aan deze uitstap 
bestaat erin een acht te vormen. U hebt 
dus de mogelijkheid om uw inspanning 
in 2 te delen, eerst zorgt u ervoor dat u 
een goede portie frisse lucht schept, 
en daarvoor hoeft u alleen maar te 
trappen!

U komt langs smalle en groene veldwegen 
die tussen de dorpen slingeren. 
Verscheidene originele erfgoedelementen 
laten u waar u pauzeert, kennismaken 
met de lokale geschiedenis. Bijvoorbeeld 
aan het kruis van Saint-Géry, de militaire 
begraafplaats van Chastre of de drève 
Chévequeue in Walhain, genoemd naar de 
linden waarlangs ze loopt.

> Kruis van Saint Géry
Het kruis van Saint-Géry is een stenen kruis van 3 m hoog, 
zonder inscriptie. Het staat op een landelijk kruispunt dat 
men van ver kan zien. Dit unieke kruis onderscheidt zich 
van een gebruikelijk kruis door de vreemde ronde vorm. Dit 
gegeven wordt permanent onderzocht door gepassioneerden 
en er bestaan diverse interpretaties betreffende de herkomst 
en de betekenis, maar tot nu toe bewaart het kruis van Saint-
Géry nog altijd zijn mysterie. 
PN 16

Ferme Rose of de Perbais
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Kruis van Saint Géry

> Chastre ---> Gembloux

> Kasteel van Walhain    
Dit kasteel dateert van het einde van de 12de 
eeuw en herinnert aan een tijd waarin de 
heren van Walhain in heel de streek prestige 
genoten. Momenteel zijn er van het kasteel 
nog enkele vestingen overgebleven: delen 
van de vestinggrachten, een groot deel van de 
slottoren en het lagere deel van de hoektorens, 
een deel van de poterne en van de gevels met 
twee hoekpaviljoenen. Een burgervereniging 
ziet toe op het behoud. Mensen mogen er vrij 
binnen indien de poort niet vergrendeld is.
Rue du Vieux Château – 1457 Walhain 
PN 6

Kasteel van Walhain 
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