
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière en omgeving 

Zondag 22 april 2018 
Genieten van de lente bij  

de molen van Hermeton 
Hermeton is een charmant dorpje bij het snelstromende riviertje met dezelfde naam “l’Hermeton”. 

Het wispelturige riviertje mondt uit in de grote opmerkelijke stroom... de ‘Maas’. 

Het riviertje stroomt door een wilde en beschermde vallei waar in 1400 al een smidse werd geïnstal-

leerd. Heel wat later, in 1842, werd er een mooie en unieke bloemmolen gebouwd die, zoals indertijd 

gebruikelijk, werd aangedreven door waterkracht. Enkele meters verder, aan de andere kant van het 

riviertje, ontdek je het dorpje Hermeton, dat gedurende decennia bergopwaarts groeide tot aan de 

top. Daar ontwikkelden zich grote boerderijen die onder andere de molen bevoorraadden. 

We vertrekken aan het kerkje van Hermeton met wandelgids Jonathan Porignaux en ontdekken kleine 

straatjes en pittoreske weggetjes van het dorp met afwisselend oude en nieuwe huizen met mooie tui-

nen en boomgaarden. Dit alles blijkt zelfs harmonieus samen te gaan. 

Naast deze toch weinig gekende rijkdom van dit dorp, is één van de doelstellingen van deze wandeling  

de historische ‘molen van Hermeton’ te bezoeken. De molen is in privé handen, en wordt voor de ge-

legenheid uitzonderlijk opengesteld voor onze groep. Dankzij de medewerking van de eigenaar krijgen 

we de gelegenheid de hele molen te bezoeken, die volledig gerestaureerd is en waar op elke verdieping 

nog de unieke sfeer te ontdekken is. De oorspronkelijke mekaniek en oude objecten getuigen er van 
de werkomstandigheden van toen en van de toenmalige technologie. 

We nemen tijd om uitgebreid te genieten van de molen en zijn prachtige omgeving. Zoals gewoonlijk 

illustreert Jonathan zowel zijn uitleg als het parcours met oude foto’s, zodat je werkelijk de evolutie 

van het landschap en het landelijke leven ervaart. 

Een origineel circuit om een boeiend hoofdstuk van onze plaatselijke geschiedenis te ontdekken! 

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

In samenwerking met het Erfgoedmuseum Hastière 

Gids : Jonathan Porignaux (in het Frans) 

Afspraak: Kerk van Hermeton (rue de la Libération) 

Vertrek om 14.30 uur - Terug rond 17.30 uur 

Afstand / terrein : +/- 4km / meestal asfalt of besteende wegen 

Prijs : 3,- € per persoon (reservatie aangeraden, en zelfs 

verplicht voor de maaltijd - cf. keerzijde) 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling  
van de Dienst voor Toerisme van 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. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. 

 De wandeling vindt plaats in het dorp Hermeton en in het begin van het Hermetondal. Het vertrek vindt 

plaats bij de Saint-Remi kerk. De afstand is ongeveer 4 km, meestal op asfalt of gemakkelijke besteende we-

gen. De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 17.30 uur. 

 De wandeling wordt in het Frans begeleid. 

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

kelijker wanneer je vooraf je deelname bevestigt.  

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

zaterdag 21 april 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. 

Zondag 22 april 2018 

Genieten van de lente bij  

de molen van Hermeton 
In samenwerking met 

 

 

 

Rue Marcel Lespagne 70 - 5540 Hastière 

0474/423.999 - musee.hastiere@live.be  

www.patrimoinehastiere.be  

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 

Na de uitstap kan je lekker eten in Heer-Agimont! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag om 17u30 eindigt, stelt het restaurant « Le Bord’eaux »  

In Heer-Agimont, op 2 km van Hermeton (rue de France 225, langs de Maas, richting Givet)  
- vrijblijvend - voor om na de wandeling (om 18u) te genieten van een 

 

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

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 20 april om 16u !) 

 Menu 
 

Apéritief, aangeboden door het huis 
**************** 

Gegratineerd zalm en kabeljauw ovenschoteltje 
of 

Gerookte hesp uit onze streek « Délice de la Sûre »  
**************** 

Gegrild rundsfilet « Holstein » met lookboter 
of 

Zonnevisfilet in room- een basilicumsaus, seizoensgarnituur 
**************** 

Kaasschotel of Lekker « smaakbordje » 
**************** 

(het menu kan niet aangepast worden) 

http://www.patrimoinehastiere.be

