
Fietstocht : ontdek Hastière 

Zondag 24 juni 2018 
Fietstocht : de erfgoed wegen 
(per fiets door de vallei, in en tussen de dorpjes) 

Hastière is vooral gekend om zijn natuurpracht, zijn wandelingen, zijn grotten, de Maasvilla’s, zijn Ro-

maanse abdijkerk en zijn kasteel van Freyr. Maar de dorpen van Hastière, die door de Maas worden 

doorkruist, hebben nog andere bezienswaardigheden, waaronder verschillende gebouwen en ongeken-

de plaatsen waar zich wonderlijke verhalen hebben afgespeeld. 

Deze fietstocht wordt begeleid door uw gids Jonathan Porignaux, die u langs wegen, straatjes, steegjes 

en jaagpaden zal begeleiden van het ene naar het andere dorpje van de gemeente Hastière: op zoek 

naar het natuurlijk, historisch, technologisch en architecturaal erfgoed. 

We volgen, voor groot en klein, gemakkelijk bereidbare weggetjes en ontdekken in de straatjes of in 

het bos oude molens, oude huizen, vroegere fabrieken, door tuinen omringde kastelen en pittoreske 

vestingen. Het is niet uitgesloten dat we hier en daar een privé eigendom doorkruisen die normaal niet 

open is voor het publiek. Langs het ganse parcours hebt u de gelegenheid om bij elke halte de plaats te 

bezoeken en een kort historisch verhaal te beluisteren aan de hand van oude foto’s. 

Haal je fiets uit voor een prachtige fietstocht op de « erfgoedwegen » op zoek naar de verschillende 

rijkdommen die onze regio herbergt en soms zelfs verbergt…. 

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

in samenwerking met het Erfgoedmuseum Hastière 

In het programma 2018 van de « Erfgoedagenda ». 

Gids : Jonathan Porignaux (enkel in het Frans) 

Afspraak: Emile Binetplein in Hastière-Lavaux 

Vertrek om 14.30 uur - Terug rond 17.30-18.00 uur 

Gemakkelijke route, zonder zware hellingen (+/- 15 km) 

Prijs : 5,- € per persoon (reservatie aangeraden, en zelfs 

verplicht voor fietshuur en maaltijd - cf. keerzijde) 



Algemene informatie i.v.m. de fietstocht  
van de Dienst voor Toerisme van Hastière 

Zondag 24 juni 2018 

Na de uitstap kan je lekker eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag rond 18u eindigt, stelt het restaurant  

« La Meunerie » (rue Larifosse 17 in Hastière-Lavaux, op 100m van het Binetplein) 

 - vrijblijvend - voor om na de wandeling 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 vrijdag 22 juni om 16u !) 

Fietstocht : de erfgoed wegen 
(per fiets door de vallei, in en tussen de dorpjes) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

Menu 
 

« Waulnoy » (notentaart uit Waulsort)  

en zijn kleine salade met honingvinaigrette 
 

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

 

Gegrilde boerderij kippenborst  

in een thijm-wijn saus,  

seizoensgroenten 
 

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

 

Licht aardbei-ijs,  

vers fruiten coulis van frambozen-estragon 

 De bijdrage aan de fietstocht bedraagt 5 € per persoon. 

 Het vertrek is voorzien om 14.30 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. 

 Elke deelnemer gebruikt zijn eigen fiets die conform is de wetgeving. Omwille van de verzekering is het dra-

gen van een helm STERK AANGERADEN. 

 Mits reservatie en betaling vooraf van 10,- € kan je steeds een fiets huren bij ‘Au Vélo d’Or’ voor de duur van 

de fietstocht. Fietsen met elektrisch bijstand zijn ook verkrijgbaar op reservatie bij de Dienst voor Toerisme 

van Hastière., tegen de prijs van 15,- €. 

 De terugkomst is voorzien tegen 17.30 - 18.00 uur. De begeleiding is enkel in het Frans. 

 De route is meestal in de vallei getekend, zonder zware hellingen. De lengte is ca. 15 km. 

 Voor deze trip is reservatie niet verplicht, maar wel aangeraden. De reservatie is wel verplicht 

als je een fiets huurt. Bij inschrijving word je het aantal deelnemers gevraagd en voor de fietsverhuur ook 

het aantal heren, dames en kinderen + hun leeftijd. Je betaalt je deelname en de fietsverhuur bij reservatie. 

Ter plaatse kunnen we niet garanderen dat er nog fietsen ter beschikking zijn. Hiernaast, voor veiligheids– en 

kwaliteitsredenen, zal het aantal deelnemers aangespast worden aan het aantal begeleiders. Indien mogelijk 

raden we aan met ons contact op te nemen. Zonder reservatie kan de deelname niet gegarandeerd worden.  

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, brief of e-mail tot zaterdag 23 

juni 12.00 uur. Reservaties worden gesloten zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien. 

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

 

 

In samenwerking met 
 

 
 

Rue Marcel Lespagne 70 - 5540 Hastière 

0474/423.999 - musee.hastiere@live.be  

www.patrimoinehastiere.be  

Met de steun van  
Op het programma van  

de Erfgoedagenda  

http://www.patrimoinehastiere.be

