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Een Geopark ?
UNESCO Global Geo-
park is een keurmerk dat 
de UNESCO wereldwijd 
uitreikt aan een regio 
waar de opmerkelijke 
landschappen en sites 
volgens een globaal 
concept voor bescher-
ming, educatie en 
duurzame ontwikkeling 
worden beheerd. Eind 
2019 waren er wereld-
wijd 147 UNESCO-geo-
parken in 41 landen.

Het UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne
Het Geopark beslaat de gemeenten 
Beauraing, Wellin, Tellin, Rochefort, 
Nassogne, Marche-en-Famenne, 
Hotton en Durbuy, die allemaal 
gekenmerkt worden door hun ligging 
op de ‘Calestienne’, de kalkzoom op 
de overgang tussen de Famenne en de 
Ardennen. Dit komt neer op een op-
pervlakte van 910 km², voor 67.250 
inwoners. De kalkgesteenten van de 
Calestienne en de bijhorende grotten 
(karstnetwerken), die verband hou-
den met de geologische structuur, 
zijn de twee geologische troeven van 
het Geopark.

Calestienne
De landschappen in het Geopark 
weerspiegelen vaak de aard van de 
ondergrond. Onder deze landschap-
pen valt vooral een bepaalde strook 
op. Het gaat om de ‘Calestienne’, de 
leidraad van het Geopark. Deze strook 
bestaat vooral uit Givetien kalksteen 
en strekt zich uit van Chimay in het 
westen tot Remouchamps in het 
oosten. Ze wordt in het zuiden begren-
sd door het Ardens massief en in het 
noorden door de depressie van de Fa-
menne. Het woord Calestienne komt 
misschien van het Duits ‘Kalkstein’, 
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kalksteen, of van een voorvoegsel dat 
kan slaan op kalk of op warmte (op 
kalksteen groeien meer thermofi ele 
(die van warmte houden) planten dan 
op schist) - en het Waalse woord voor 
heuvel ‘tienne’.

 Geologische geschiedenis
1. De geologische geschiedenis van 
het Geopark begint met de afzetting 
van afbraakproducten (sedimen-
tatie), tijdens het Devoon (419 tot 
359 Ma), in horizontale lagen op de 
zeebodems.
2. Deze sedimenten stapelen zich 
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Vereenvoudigde geologische kaart van het UNESCO Global Geopark Famenne-Ardenne, in bo-
vendruk op het reliëf (Lidarbeeld), met duidelijke weergave van de link tussen de geologie en 
de geormofologie. Zandsteen is sterker dan kalksteen, dat zelf dan weer een hogere weerstand 
heeft dan schiefer, wat leidt tot het reliëf dat op de kaart te zien is: ten zuiden de Ardense 
hoogtes die uitlopen in een smalle vrije depressie in het Eifelien schiefer, de kalkzoom van de 
Calestienne in reliëf (blauw) en in het noorden het schist in een depressie (bruin). (Gegevens-
bronnen: ‘Waalse Overheidsdienst’: http://geoportail.wallonie.be).
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op en worden door een langzaam 
proces omgezet in harde gesteenten. 
Het resultaat is dat de belangrijkste 
gesteenten in de bodem van het 
Geopark sedimentair zijn: schiefer, 
zandsteen, kalksteen.
3. Vervolgens zullen deze gesteenten 
ingrijpende veranderingen onder-
gaan, 320 miljoen jaar geleden, bij de 
vorming van een oud gebergte (Va-
riscische plooiing), waar het Geopark 
een overblijfsel van is. Daaruit volg-
den tal van plooien en breuken die 
vandaag nog goed te zien zijn in het 
landschap, zoals de anticlinale van 
Durbuy.

4. Deze bergketen werd al snel afgesle-
ten tot een enorm vlak oppervlak, 
schiervlakte genoemd. Dit oppervlak 
is vandaag nog de subhorizontale ho-
rizonlijn die overal in Hoog-België te 
zien is. Tijdens het eind van het se-
cundair tijdperk (Mesozoïcum) en in 
het begin van het tertiair tijdperk (Ce-
nozoïcum) zal een warm en vochtig 
klimaat de kalkgesteenten ingrijpend 
aantasten en ‘fantomen’ vormen, die 
de voorlopers zijn van de grotten. In 
het tweede deel van het Cenozoïcum 
wordt de Ardense sokkel opgetild, 
zakt het hydrografi sch net naar bene-
den en worden grotten gevormd.

In de geologie, wordt de chro-
nologie vaak weergegeven 
door een geologische tijd-
schaal. De afbeelding toont 
de tijdschaal van het Devoon 
(een onderdeel van het Pa-
leozoïcum). De verschillende 
etages dragen de namen van 
de plaatsen waar ze het eerst 
beschreven werden. Ons Ge-
opark ligt in het hart van lo-
caties die belangrijk zijn voor 
de geologie van het Onder- en 
Midden-Devoon.

Systeem Series Etage
Leeftijd 
Ma

359

372

383

388

393

408

411

419

Devoon

Boven
Famennien
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Midden
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De richtlijnen voor de wandelaar : 

�  Respecteer de natuurlijke ruimtes, het geologisch patrimonium, de fauna 
en fl ora en pluk niets.

�  Volg de verkeersregels, die dezelfde zijn op de landelijke wegen als 
op de rest van het wegennet, en leef ook de verbodsbepalingen en 
verkeersbeperkingen na.

�  Gebruik het voetpad als het er is, of wandel anders aan de linkerzijde, om 
het verkeer tegemoet te zien komen.

�  Zorg ervoor om altijd goed zichtbaar te zijn voor de chauffeurs (draag 
lichte kleding).

�  Kies vooral voor lange kleding, om u te beschermen tegen teken.

�  Blijf op de paden en wegen en volg de vaste of occasionele 
bewegwijzering.

�  Neem privé-eigendom zorgvuldig in acht, want de toegang is 
onderworpen aan het voorafgaand akkoord van de betrokken eigenaar.

�  Komt u een andere gebruiker tegen, blijf altijd en overal hoffelijk en neem 
het initiatief om te groeten.

�  Blijf discreet, denk eraan dat geluid en zeker lawaai storend is.

�  Maak de dieren op de weiden niet bang.

�  Hou uw hond aan de leiband en onder controle.

�  Gooi nooit afval weg.

�  Vuur maken is streng verboden.

�  Neem tijdens het jachtseizoen (september tot januari) inlichtingen 
alvorens op stap te gaan. De lijst van de jachtgebieden en -openingstijden 
per gemeente is beschikbaar bij de toeristische diensten van de streek.

�  Neem voldoende water mee.

�  Trek gepaste schoenen aan.

�  Bekijk vooraf de weersvoorspellingen.
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Vertrek / Aankomst :  Stadspark Castel Saint-Pierre (bovenste ingang 
aan het restaurant), rue des Ardennes, 83 in 
5570 Beauraing. Als de parking vol staat, kan 
u ook parkeren aan de benedeningang van het 
Park, in dezelfde straat, u moet dan gewoon het 
parcours aanpassen.

GPS (WGS84):  Breedtegraad: 50.105472°  
Lengtegraad: 5.953015°

Afstand/Duur : 14 km – 4uur
Hoogteverschil : 290 m
Moeilijkheidsgraad : Gemiddeld
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Z
o, u bent vertrokken voor een wandeling in de gemeente Beauraing. Ze 
begint met de doorsteek van het Parc du Castel, langs zijn kasteel op de 
hoogtes van de Calestienne die uittorent boven de stad en de depressie 
van de Famenne. Voorbij het stadscentrum, zijn steegje en de site van 

de Mariaverschijningen, loopt de rest van de tocht over de kalkzoom. Tijdens dit 
traject ontdekt u de originele geosites van het kalktuf van Neuville en de opsti-
jgplaats van Martouzin. Het eind van het parcours volgt een mooi GR tussen de 
velden en langs het muurtje van het gemeentepark Parc du Castel.

Uw tocht begint in het gemeentepark 
Park du Castel Saint-Pierre, op enkele 
minuten van het stadscentrum van 
Beauraing. Dit park volgt de vallei 
van de Dammaron-beek en is getooid 
met een opeenvolging van vijvers, 
kleine kliffen en bossen, op een op-
pervlakte van 27 hectare. Het is hier 
heerlijk uitblazen, met een keuze aan 
allerlei activiteiten, van wandelen tot 
fitnessen (Vita-parcours) of joggen 
en mountainbiken. Er zijn gratis rus-
tzones met barbecues beschikbaar. 
De naam van dit park komt van de 
oude romaanse kapel, die vandaag 
een beschermd monument is en 
gewijd is aan de eerste bisschop van 
Rome, Sint-Pieter. Dit park loopt na-
tuurlijk verder in het Parc du Castel 
Sainte-Marie, een domein van 32 
hectare dat ook een heel netwerk van 
wandelroutes biedt. Er is geen fysieke 
afscheiding tussen de twee parken. 

Het eerste is gemeentelijk eigendom 
en het tweede is in het bezit van de 
vzw Pro Maria, maar is ook open voor 
publiek. Aanvankelijk waren de twee 
parken één en vormden zo ‘de tuinen’ 
van het kasteel van Beauraing op een 
oppervlakte van 59 hectare.

Op 1 km van het centrum van Beauraing ligt het restaurant ‘Castel 
Saint-Pierre’. Verwen er uw smaakpapillen met een streekkeuken van 
kwaliteit! En geniet tijdens het seizoen en bij lekker weer van het terras 
met uitzicht op het park. Om te eten, iets te drinken of zelfs te verblijven, 
zal deze zaak u met open armen ontvangen in een wondermooi kader. 

Boveningang van het Parc du Castel Saint-
Pierre
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Liefhebbers van plantkunde kunnen er 
een klein arboretum verkennen, dat 
meer dan vijftig houtsoorten verenigt 
en bestaat uit verschillende plant-
soorten die kenmerkend zijn voor de 
Calestienne. Op weg naar de uitgang 
komt u langs sequoia’s, die in de twee-
de helft van de XIXde eeuw werden 
geplant en een bewonderende blik ze-
ker waard zijn.
Voor fans van geologie: de hogerge-
legen parking ligt op zandsteen van 
het Eifelien, maar dat wordt naar het 
noorden toe geleidelijk kalksteen. De 
mooiste dagzomen zal u vooral ont-
dekken in de vallei van de beek.
Het wandeldoel is de kleine ingang 
van het park ‘Parc du Castel Sainte 
Marie’, op 1500 m in het NNO, aan 
de rue du Luxembourg. Uit alle moge-
lijke wegen kozen wij een route langs 
soms steile weggetjes en paadjes, 

maar met een ongerepter en mine-
raler karakter. 

Keer uw rug naar het restaurant en loop 
voorbij de speeltuin naar de weg die af-
daalt naar het bos tegenover u. Na 50 
m neemt u rechts een andere weg. Volg 
dan deze weg en u komt na 250 meter 
enkele diepe depressies tegen die in de 
rots zelf werden uitgehold. Vervolgens 
loopt de weg in een haarspeldbocht 
naar de beek en een grotere weg. Volg 
deze baan om de beek over te steken 
langs een bruggetje en ga er dan af om 
de steile weg in te slaan die naar de te-
genoverliggende helling klimt.

Geologisch volgen we vanaf de 
kleine depressies de eerste massieve 
kalksteenbanken. Ze zijn niet alleen 
goed zichtbaar in het landschap 
(depressies, rotsen), maar op de re-

Be
au

ra
in

g

Weergave van het parcours van de wandelweg op een beeld, dat bestaat uit de NGI-ach-
tergrond en het reliëf via het LIDAR-procedé (Gegevensbronnen: Waalse Overheidsdienst  
http://geoportail.wallonie.be).
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liëfkaart. Deze depressies zijn bes-
trooid met tal van groeven in alle 
afmetingen, die nu niet meer in wer-
king zijn. De ontgonnen kalksteen 
diende als steen voor de bouw, bestra-
ting en granulaten. De kalksteen zal 
ook gebruikt worden als grondstof 
voor de kalkovens, waarvan nog een 
prachtig overblijfsel de blik vangt 
langs de rijksweg (rue des Ardennes), 
aan de benedeningang van het Parc du 
Castel. Een kalkoven is een categorie 
oven waarin kalksteen (CaCO3) wordt 
omgevormd tot kalk (CaO) door ver-
branding op 600-800ºC.

Na twee haarspeldbochten mondt de 
weg uit op een groot kruispunt. We 
bevinden ons nu op het plateau dat 
aangeeft dat u aangekomen bent in het 
deel van het Parc du Castel Sainte Ma-

rie. Ga 450 meter rechtdoor tot aan het 
beeld van de Maagd Maria, in het mid-
den van acht wegen die een ster vor-
men. Neem de weg in een rechte hoek 
links en volg deze 85 meter. Sla recht-
saf en loop 190 m tot aan een andere 
weg. Ga dan links de weg in die na 230 
meter uitloopt op een weggetje.

Het kasteel werd in de middeleeuwen 
opgetrokken op de noordelijke rand 
van de Calestienne. Door deze ligging 
torende het kasteel uit boven Beau-
raing en de Famenne. De geschiedenis 
van het kasteel is doorspekt met een 
allerlei ridderverhalen en andere we-
dervaren. Het werd een eerste keer 
vernield in 1436, waarna het snel 
weer opgebouwd wordt. Maar er volg-
den nog andere rampzalige gebeurte-
nissen. Zo wordt het kasteel volledig 
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Parc du Castel Saint-Pierre aan de waterval van de beek Dimarron. Door erosie legde de beek de 
eerste massieve kalkbanken van het Givetien tijdperk bloot.
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met de grond gelijk gemaakt op het 
eind van de Franse revolutie. Pas in 
1855 zal de eigenaar, de hertog van 
Osuna, beslissen om het volledig te 
restaureren. Het bedrag voor de wer-
ken werd toen al op 300 miljoen ge-
raamd. Het is de roemrijke tijd van het 
kasteel van Beauraing. In de serres van 
de tuinen, waar nog enkele resten van 
overbleven, waren planten en heesters 
uit de hele wereld ondergebracht: si-
naasappelstruiken, citroenboompjes, 
palmbomen en cactussen. Naar ver-
luidt huisden er ook twee apen. Het 
is ook de tijd waarin de eregasten 
niet ontbraken. Zo kwam de prins van 
Wales, de toekomstige koning van 
Engeland, er in 1880 op bezoek. Het 
kasteel werd echter bijna volledig 
in de as gelegd door een brand in de 
nacht van 3 december 1889. Na de 
plotse dood van de hertog van Osuna 

trokken arbeiders in de gebouwen 
om al zijn goederen en meubels in te 
pakken voor het vervoer naar Keulen. 
Zij gebruikten olielampen als verlich-
ting tijdens de werken en het onheil 
geschiedde. Op de ochtend van 4 de-
cember was het enkel een grote ruïne. 
In 1946 kocht de vzw ‘Pro Maria’ een 
helft van het oude eigendom van de 
hertogen van Osuna, met onder meer 
het kasteel.

Om verder te wandelen, sla het weggetje 
rechts in. Loop voorbij het hek naar de rue 
de Luxembourg. Deze slaat u links in, om 
na 100 m de straat over te steken naar 
een piepklein steegje tussen de huizen, 
die de wandeling in een zuiderse sfeer 
doen baden. Volg dit steegje gedurende 
270 m (met een oversteek van de ri-
jksweg!) tot aan de rue de l’Aubépine. De 
toeristische dienst van Beauraing is op 
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Het kasteel van Beauraing in 2019
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de linkerhoek te vinden. Sla rechtsaf. Na 
enkele meters ziet u rechts van u het hei-
ligdom van Beauraing.

U bent nu op de site van de Mariaver-
schijningen, vandaag een heiligdom 
en een bedevaartsoord. Lees hier het 
verhaal van deze verschijning. Van 29 
november 1932 tot 3 januari 1933 
waren vijf kinderen uit Beauraing tot 
33 keer toe getuige van de verschi-
jning van Onze-Lieve-Vrouw. Na heel 
wat terughoudendheid en zelfs verzet, 
erkende de bisschoppelijke overheid, 
na grondig onderzoek, de waarheid 
van hun beweringen. De verering werd 
toegestaan in 1943 en de bovenna-
tuurlijke aard van de feiten werd er-
kend in 1949. De plek van de verschi-

jningen, de Meidoorn, is dag en nacht 
toegankelijk. De Meidoorn is vandaag 
een ingerichte omheinde ruimte 
(beeld met een perk voor kaarsen en 
bloemen), een plek van bezinning voor 
de bezoekers. Vanaf 1947 werd er een 
votiefkapel gebouwd uit plaatselijke 
kalksteen. Ze is opmerkelijk gehouwen 
en staat in het hart van het heiligdom.
Het domein werd geleidelijk uitge-
breid met betonnen gebouwen, in 
een zeer uitgezuiverd ontwerp. De 
omheining rond de Tuin der Verschi-
jningen, de Crypte van Saint-Jean, de 
Rozenkranskerk, die plaats biedt voor 
700 personen en de Bovenkerk met 
ruimte voor tot 5.000 bedevaarders.
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Het heiligdom van Beauraing, met hier de votiefkapel
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Goed om te weten : Een Mariaverschijning is een verondersteld 
bovennatuurlijk verschijnsel dat specifiek verbonden wordt aan een 
verschijning van de moeder van Jezus. De volkstraditie rapporteert 
tal van Mariaverschijningen, maar de katholieke kerk erkende er 
slechts 18, waaronder deze van Beauraing, dat beetje bij beetje een 
internationaal bedevaartsoord werd.

Verlaat het heiligdom en volg verder de 
rue des Aubépines. Aan het eind loopt 
u rechtdoor de rue de Martouzin in. 
Blijf nog 1,2 km op deze weg tot aan 
een fietspad in eigen bedding. Draai 75 
meter verder rechts een aardwegget-
je in dat door het bos loopt. Steek de 
spoorweg over en ga 30 m verder link-
saf. Volg deze buurtweg die na 1,7 km 
overgaat in een voetweg, tot aan een 
piste (rue des Vergers, iets boven het 
oude station van Martouzin). Volg deze 
piste rechts, naar boven.

Deze piste is erg steil, want ze beklimt 
de Calestienne (geleidelijke overgang 
van schisthoudende kalksteen naar 
zuivere kalksteen). Rechts is een 
kleine groeve te zien en vervolgens is 
de weg in de rots zelf ingesneden. Tot 
slot eindigt de klim na 250 m met een 
mooi noordwaarts uitzicht (depressie 
van de Famenne), met aan elke kant 
van de weg een oude kalkstenen mi-
jlpaal. Zuidwaarts strekt zich het bos 
van Martouzin uit. 

Volg de piste verder zuidwaarts en sla 
na 70 m de weg links in (oostwaarts), 
over 600 m, tot deze een andere weg 

snijdt (GR 577 en 126). Na 100 m weer 
links. In de verte ziet u de opstijgplaats 
van Beauraing.

De opstijgplaats van Beauraing-Mar-
touzin is een site waar paragliders en 
deltavliegers de lucht in kunnen gaan. 
Ze is voorbehouden voor de leden 
van de Belgische Vrije Vlucht Fede-
ratie (BVVF) en ook van de geasso-
cieerde buitenlandse federaties. Deze 
site torent een honderdtal meter uit 
boven de grote depressie van de Fa-
menne. Wandelaars kunnen hier hun 
ogen de kost geven aan het wonder-
mooie uitzicht op deze depressie van 
de Condroz op de achtergrond.

Volg het pad (GR) 1 kilometer lang, 
naar de Famenne, tot het dorp Neuville 
(hoogteverschil van 90 m). Sla dan re-
chts de rue du Bois d’Uchy in en sla aan 
het kruispunt rechts de rue de la Source 
in. Na 170 m komt u aan een kruispunt, 
vlak vóór een watertank. Op het kruis-
punt gaat u rechtsaf. De weg versmalt 
tot een pad en loopt na 100 meter uit 
op een kruispunt. Slag de weg rechts 
in, die na een honderdtal meter naar 
een vlakke zone leidt, met een rand van 
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kleine kliffen. NB: indien nodig kunt u 
de weg afsnijden naar Neuville, door 
terug te keren en verder te lopen op 
het GR tot aan een groot kruispunt, dat 
aansluit op het verder beschreven par-
cours. Daar gaat u rechts (op de kaart is 
deze kortere weg met een rode stippel-
lijn aangeduid).

Het gaat om kleine oude groeve. Lager 
is water te zien dat op verschillende 
punten uit de grond komt. Dichterbij 
is, aan de voet van de afvloeiingen, 
een rots van een nieuw type te zien: 
travertijn. De site van Neuville bes-
taat uit kleine kalkwaterbronnen met 
een actieve afzetting van travertijn. 
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Opstijgplaats en uitkijkpunt van Martouzin. Deze opstijgzone voor paragliders ligt aan de rand 
van de Calestienne. De heuvels voorbij de depressie van de Famenne geven de aanzet van de 
Condroz aan.

Geologisch profiel (Noord-Zuid) ter hoogte van: starthelling/kalktuf tussen de Famenne en de 
Calestienne.
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Dit travertijn, dat hier kalktuf kan ge-
noemd worden, is nog in het vroegtij-
dig stadium, weinig verhard en nog rijk 
aan plantaardig afval. Het is zeer broos 
gesteente. Het is absoluut te vermij-
den om er op te lopen, want zo kan u 
het vernietigen. Om deze reden wordt 
gevraagd om niet in de bronnenzone 
te lopen.

Goed om te weten : Travertijn is een continentaal sedimentair poreus 
gesteente dat afkomstig is van de neerslag van kalkkorst op de 
planten. De term kalktuf slaat op weinig verhard travertijn (niet te 
verwarren met vulkaantuf). Travertijn zet zich af in bepaalde bronnen 
(overkorstende bronnen) en soms in ondiepe waterlopen met kleine 
watervallen. Wanneer het met kalk geladen water (water dat rijk is aan 
calciumcarbonaat en aan magnesium) bovenkomt, maakt het CO2 vrij, 
wat tot de neerslag van kalk leidt. Het grotachtig uitzicht is deels te 
wijten aan het verdwijnen door gisting van de door calciet ingekorste 
plantaardige resten. Bepaald bijzonder verhard travertijn, zoals dit dat 
ontgonnen wordt in Tivoli in de regio Lazio Roma, is stevig genoeg voor 
gebruik in de architectuur (zo is bijvoorbeeld het Colosseum in Rome 
met deze steen gebouwd). Ander, jonger en minder verhard travertijn, 
is integendeel erg broos, zoals in Neuville.

Maak rechtsomkeer naar het vorig 
kruispunt. De wandeling loopt verder 

rechts, naar boven toe. Volg het pad 
200 m tot aan het plateau waar enkele 
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kalksteen elkaar raken, is bijzonder broos en 
er mag niet over gelopen worden. Detail van 
het gesteente, een kalkkorst op plantenresten 
(de aanwezigheid ervan is nog te raden op de 
foto).
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rotsen goed te zien zijn. Verder recht-
door in de bossen, op hetzelfde pad ge-
durende 200 m tot aan een goede piste 
langs een landbouwzone. Neem de 
piste rechts en loop na 500 m, aan het 
kruispunt, verder rechtdoor. Nu volgt u 
een GR (het GR komt van rechts, het is 
de eerder beschreven kortere weg van 
aan de opstijgplaats van Martouzin op 
een afstand van 250 m). Leg nog 500 m 
af en ga links aan het kruispunt. Sla dan 
na 125 meter de weg rechts in (GR126). 
Volg deze weg gedurende 1700 m (rue 
de Malakoff), tot aan de N40 Beau-
raing-Wellin (Rue de Bouillon). 

Deze weg volgt min of meer de grens 
van de kalkstrook, met rechts wouden 
en links velden. Er zijn nog een aantal 
verlaten groeven te zien, vooral rechts 
van de weg. Zij getuigen van het belang 

van de kalksteen in de vroegere lokale 
economie.

Steek de N40 over en volg 800 m lang 
een modderige weg, tot aan de kleine 
rue de Chapy, die u links ingaat. Verlaat 
deze weg na 550 m aan een kruising 
met een weg op een heuveltje en in 
het veld. Sla rechts de weg in die nog 
altijd aangeduid is met het logo van 
het GR. Na 250 m wordt de weg een 
pad en daalt geleidelijk af naar een 
beekje, met een aardig uitzicht op de 
omheining van het Parc du Castel. 

Volg goed de GR-bewegwijzering. Loop 
voorbij twee draaikruisen, langs de zui-
delijke omheining uit kalksteen, voor-
bij een militair monument (eerbetoon 
aan een vliegend fort (flying fortress) 
van de RAF die in de nacht van 10 op 11 
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Zicht van aan het GR op het weiland en de velden, die de Calestienne kenmerken. Op de 
achtergrond de bosrijke Ardennen.
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augustus 1943 neerstortte). Volg dan 
een stukje van de sentier des Pèlerins 
Javingue-Pondrome. En tot slot komt u 
1500 m nadat u de rue de Chapy verliet, 
op een nieuwe weg. Hier verlaat u het 
GR dat naar links gaat, door rechts in 
te slaan in de richting van de Route des 
Ardennes (N981), over een afstand van 
400 m. Ga rechts de N981 op. U komt 
meteen in het Parc du Castel, waar uw 
vertrekpunt ligt.
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De wandeling eindigt op een weggetje in het midden van de velden (GR-bewegwijzering) en 
loopt boven de omheiningsmuur van het Parc du Castel Saint Pierre en Sainte Marie.
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Informatiekantoren

Office du tourisme de Beauraing
Rue de Rochefort 38 à 5570 Beauraing (B)
T. : +32(0)82/71.11.40 – info (@) otbeauraing.be - www.otbeauraing.be/
Open van dinsdag tot zondag, van 10 tot 17 uur (in juli en augustus elke dag 
open, van 10 tot 18 uur).

Maison du Tourisme Famenne-Ardenne
Place de l’Étang, 15 à 6900 Marche-en-Famenne (B)
T. : +32(0)84/34.53.27 - info@famenneardenne.be
www.famenneardenne.be
Open van maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 17.30 uur.
Open tijdens het weekend en op feestdagen, van 9.30 tot 17 uur.
Gesloten op 01/01, 01/11 en 25/12.

Geopark Famenne-Ardenne, asbl
Place Théo Lannoy, 2 à 5580 Han-sur-Lesse (B)
T. : +32(0)84/36.79.30 - geopark@geoparkfamenneardenne.be
www.geoparkfamenneardenne.be 
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