
Dit kasteel dateert van het einde 
van de 12e eeuw. In die tijd ge-

noten de heren van Walhain 
van prestige in de hele 

streek. Vandaag kunt u 
nog enkele overblijfse-
len zien: het tracé van 
de slotgracht, een deel 
van de donjon, het 
onderste deel van de 

hoektorens, de poterne 
en de weermuur. Als de 

poort niet gesloten is, kunt 
u de site betreden.

Deze mooie Brabantse boerderij 
dateert uit de tweede helft 

van de 17e eeuw en werd 
geklasseerd sinds 1981. 

Ze werd gebouwd 
op een domein dat 
afhing van de heren 
van Walhain en was 
het leengoed van de 
ridders van Chastre. 
Vandaag vinden 

de gemeentelijke 
administratie en de 

toeristische dienst van 
Chastre er onderdak.

Dit uniek stenen kruis is 3 meter hoog en 
draagt geen enkele inscriptie. De oorsprong 

en de betekenis blijven een mysterie, ook 
al zijn er heel wat opzoekingen en in-
terpretaties geweest. Het kruis bevindt 
zich op een kruispunt in de velden en 
onderscheidt zich van andere door een 
vreemde bol.
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IN DE VOETSPOREN 
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1. De ‘Ferme Rose’ of ‘Ferme de Perbais’

3. Het Kruis van Saint-Géry

2. Het Kasteel van Walhain

Afstand: 32,1 km
Moeilijkheidsgraad: 
gemakkelijk
Vertrekpunt: 
het station van Chastre
Nummer circuit: 4
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INTERESSANT LANGS HET PARCOURS

Scan mij 
om het parcours 

online te zien
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Meer info op:



Interessant punt:

De ‘Ferme Rose’ of ‘Ferme de Perbais’

Het Kasteel van Walhain

Het Kruis van Saint-Géry

Informatiepunt:
VVV Chastre
VVV Walhain

Producent:
La Fraise du Piroy 
Définitivement Chocolat
Brasserie Adventures Chastre

Etablissementen ‘Fiets Welkom’: 
Les Trois Fontaines in Walhain

Esri, HERE, Garmin, METI/NASA, USGS
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