
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière en omgeving 

Zondag 11 oktober 2020 
Historische monumenten en opmerkelijke  

bomen, voorouderlijke schatten van Hastière 
Hastière heeft een rijk industrieel, hotel- en commercieel tijdperk gekend. Ondanks vele transformaties 

getuigen verschillende gebouwen en tuinen nog steeds van deze welvarende jaren waarin veel sierbo-

men werden geplant. 

Het is bijvoorbeeld het geval van de typische villa's van Maasdalse stijl en de meest luxueuze hotels die 

tijdens de goude jaren tuinen met sier- en exotische bomen hebben laten aanmaken die het uiterlijk van 

echte pretparken hadden. Vandaag de dag bestaan deze groene ruimtes nog steeds gedeeltelijk, ook al 

zijn de hotels sinds lang gesloten. De bomen zijn zodanig gegroeid en ontwikkeld dat verschillende er-

van beschermd zijn en het onderwerp zijn van de "opmerkelijke bomen" klassering, op basis van ver-

schillende criteria: soort, grootte, zeldzaamheid, gezondheidstoestand en bijzondere anekdote. Elke 

historische plek heeft als het ware zijn eigen opmerkelijke boom. 

Op weg met Jonathan Porignaux, uw gids, om de oude gebouwen en de uitzonderlijke bomen die erbij 

horen te ontdekken. Deze wandeling in het hart van de twee dorpen van Hastière (op beide oevers)

brengt u naar pittoreske en privé-hoekjes die meestal niet toegankelijk zijn voor het publiek. Zoals ge-

bruikelijk bij Jonathan wordt de tour geïllustreerd met oude foto's. Een originele wandeling om de lo-

kale historische en natuurlijke rijkdom te ontdekken!  

Praktisch 
 

Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

in samenwerking met het Erfgoedmuseum Hastière 

Gids : Jonathan Porignaux (enkel in het Frans) 

Afspraak :  wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving 

  (groep beperkt voor medische veiligheidsredenen) 

Vertrek om 14.30 uur - Terug rond 18.00 uur 

Afstand en terrein : +/- 5 km, op dorpstraten en -wegen en door 

          privé tuinen, zonder grote moeilijkheden. 

Prijs : 5,- € per persoon  

RESERVATIE VERPLICHT (zie hiernaast en keerzijde) 

Bijzondere maatregelen 
Om de veiligheid van iedereen te garanderen 

gelden er een paar regels voor de wandelingen in 

2020. Dak bij voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-

kantoor, uiterlijk op zaterdag 10 oktober 

om 12u. 

De GROEP zal STRICT BEPERKT worden 

tot maximum 30 personen. 

Dragen van een masker wordt sterk aanbevo-

len en is verplicht in sommige omstandigheden. 

De gids zal beschikken over een vers-

terkingssysteem, zodat iedereen goed zal kunnen 

luisteren en tegelijkertijd afstand bewaren. 

! 



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

 De bijdrage aan de wandeling bedraagt 5,- € 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 5 km. De wandeling vindt plaats op dorpstraten en -wegen zonder grote moeilijkheid, 

langs de Maasoevers en in privé tuinen.  

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven een must, voor organisatie– en veiligheidsredenen. Inderdaad, voor 

veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt worden tot een maximum 

van 30 personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht in sommige omstandigheden. 

Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. De vertrekplaats zal enkel bij 

de inschrijving meegedeeld worden. Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière), ter 

plaatse, per telefoon, brief of e-mail tot zaterdag 10 oktober 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien. 

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

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 gastronomische restaurant  

« Le Par Delà » (Hotel « The Wise House »), route de Blaimont 107 in Hastière-par-delà, 
 - vrijblijvend - voor om na de wandeling te genieten van een 

 

4-gangen menu (2 voor-, 1 hoofdgerecht, dessert), voor 30,- € (buiten dranken) 
 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 9 oktober om 16u !) 

Menu 
 

Zalm– en aardbijentartaar  
 

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

 

Bloedpens en zijn appelmoes, nieuwe trend  
 

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

 

Scholfilet, zwart/witte boter  
 

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

 

Gekonfijte ananas, avocadocrème, kokossorbet 

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 »  

Zondag 11 oktober 2020 
Historische monumenten en opmerkelijke  

bomen, voorouderlijke schatten van Hastière 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

http://www.patrimoinehastiere.be

