
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière en omgeving 

Zondag 28 april 2019 

In het spoor van de Ieren 
(naar de origines van de abdijen in de Maasvallei) 

Welke weg volgden de Ieren rond het jaar 1000 om Hastière te bereiken en er het lokale leven voor 

eeuwen te beïnvloeden? Waarom bouwden ze hier zo veel belangrijke gebouwen waaronder één met 

romaanse en gothische invloeden, vol van legendes, mythische raadsels, historische verhalen, archeolo-

gische stukken, kunstwerken en symbolische getuigen ? 

Tijdens deze wandeling begeleidt gids Jonathan Porignaux je op de sporen van de Ieren in de Benedictij-

ner site en dat in relatie tot het sociale en economische leven van de voorbije eeuwen. Je wandelt langs 

de oude kloostermuren en komt uitzonderlijk op een privé-terrein waar het oude klooster stond. Je 

daalt af in de bijna duistere crypte waar je mysteries ontdekt uit de Merovingische tijd: sarcofagen, te-

keningen en relikwiën van voorouders met verrassende symbolen! 

De wandeling brengt je langs de Maas op een Middeleeuwse kade. Je wandelt over de geschiedenis, een 

stukje originele weg aangelegd door de Ieren uit de 11de eeuw. 
Zoals gewoonlijk wordt tijdens de wandeling de historische kontekst geduid en waar mogelijk geïllustreerd met 

oude foto’s. 

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

in samenwerking met het Erfgoedmuseum Hastière 

Gids : Jonathan Porignaux (enkel in het Frans) 

Afspraak: Park van de Abdijkerk in Hastière-par-delà 

Vertrek om 14.30 uur - Terug rond 18.00 uur 

Afstand en terrein : +/- 3 km, rondom de abdijkerk en 

in de straten, straatjes en wegen van het dorp, zonder 

grote moeilijkheden. 

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

plicht voor de maaltijd - zie 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 terugkomst op 

de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De afstand is ongeveer 3 km. De wandeling vindt plaats rondom de abdijkerk, in de straten, straatjes 

en wegen van het dorp Hastière-par-delà en langs de Maas, zonder grote moeilijkheden.  

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

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

wel gemakkelijker 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 27 april 12.00 uur. 
 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien. 

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

Zondag 28 april 2019 

In het spoor van de Ieren 
(naar de origines van de abdijen in de Maasvallei) 

Na de uitstap kan je lekker eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag rond 18u00 eindigt, stelt het restaurant « La Meunerie »  
(rue Larifosse 17 in Hastière-Lavaux, op 300m van de Abdijkerk, over de brug) 

 - 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 26 april om 16u !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

Menu 
 

Roos van gerookte zalm op « lekkerbek » bulgur, 

jonge spruiten en notenolie  
 

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

 

Gegrilde lamsfilet, wilde tijm saus,  

seizoensgroenten en tarwegebak  
 

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

 

Ijssoufflé met Ierse whisky creme, verse vruchten 

 

In samenwerking met 

 
 

 

 

Rue Marcel Lespagne 70 - 5540 Hastière 

0474/423.999 - musee.hastiere@live.be  

www.patrimoinehastiere.be  

Met de steun van  Wandeling in het kader van  

de « Agenda van Erfgoed »  

http://www.patrimoinehastiere.be

