
Fietstocht : ontdek Hastière 

Zaterdag 26 juni 2021 
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 onge-

kende 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 straten, in de 

bossen en langs de Maas oude molens, oude huizen, vroegere fabrieken, tuinen en pittoreske vestingen. 

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

voor het publiek, zoals een luxueus kasteel of een mysterieuse kluizenaarshut.  

Duik in de onderwaterse zaal van de stuwdam om de vissen in onderwatervisie te observeren en steek 

de Maas over met uw fiets door de beroemde historische veerpont. 

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. 

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière,  

in samenwerking met het Erfgoedmuseum Hastière 

In het programma van de « Erfgoedagenda ». 

Gids : Jonathan Porignaux (enkel in het Frans) 

Afspraak: wordt meegedeeld bij de verplichte   

inschrijving (groep beperkt om veiligheidsredenen en 

leidingskwaliteit) 

Vertrek om 14.30 uur - Terug rond 17.30-18.00 uur 

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

Prijs : 5,- € per persoon   

! 

Bijzondere maatregelen 
 

Om de veiligheid van iedereen te garanderen gelden er 

een paar regels voor de wandelingen in 2021. Dank bij 

voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-kantoor, 

uiterlijk op vrijdag 25 juni 12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Het dragen van een MASKER is VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat iede-

reen hem kan verstaan en tegelijkertijd afstand bewaren. 

 



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

Zaterdag 26 juni 2021 
   Fietstocht : de erfgoed wegen 

 De bijdrage aan de fietstocht bedraagt 5 € per persoon. 

 Het vertrek is voorzien om 14.30 uur stipt, dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b. De 

vertrekplaats zal enkel bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 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 tocht is inschrijven noodzakelijk, om organisatie– en veiligheidsredenen. Inderdaad, 

om veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt worden. Het dragen 

van een mondmasker is vereist. Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd wor-

den.  

 De reservatie is 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 vrijdag 25 juni 

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

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien. 

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  

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 donderdag 24 juni om 16u !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Menu 
 

Zalm– en aardbijentartaar  
 

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

 

Bloedpens en zijn appelmoes, nieuwe trend  
 

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

 

Scholfilet, zwart/witte boter  
 

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

 

Gekonfijte ananas, avocadocrème, kokossorbet 

http://www.patrimoinehastiere.be

