
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière en omgeving 

Zondag 26 september 2021 
Duizendjarige kunstwerken  

van de abdijkerk van Hastière,  
van gebeeldhouwde stenen tot vegetarische begrafenissen 
In overeenkomst met het thematische jaar « erfgoed en natuur », is het verkennen van de architectuur- 

en geschiedenisjuwelen van Hastière een perfecte gelegenheid : de kerk van de voormalige abdij en 

haar prachtige natuurlijke omgeving met archeologische getuigen, en opmerkelijke bomen. 

Uw gids, Jonathan Porignaux, beheerder en specialist van de site, leidt u door dit buitengewone ge-

bouw, met hulp van oude foto's en authentieke documenten uit het archief van de abdij. Luister naar 

historische verhalen, mythische raadsels en legendarische feiten. Daal in de crypte waar de mysteries 

van Merovingische tijdperk en menselijke kunstzinnigheid al eeuwenlang heersen. Ontdek verrassende 

sarcofagen en gebeeldhouwde stenen naast middeleeuwse graffiti en duizend jaar oude relikwieën.  

Geniet ook van een uitzonderlijke toegang tot de privé-tuin van het voormalige klooster. Deze weinig 

bekende site in het hart van het dorp, die meestal niet toegankelijk is voor het publiek, bevat vele op-

merkelijke geklasseerde bomen en verschillende historische overblijfselen. Treed via het pad van de 

Ierse monniken de oude begraafplaats binnen, die onlangs is aangelegd om de biodiversiteit te bevorde-

ren te midden van een verbazingwekkende voorouderlijke begrafenissymboliek. 

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 : 5,- € per persoon.  

RESERVATIE VERPLICHT- zie keerzijde 

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 september 12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Het dragen van een masker is VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zodat 

iedereen hem kan verstaan 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 vertrekplaats 

zal pas bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De afstand is ongeveer 3 km. De wandeling vindt plaats in en 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 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 worden. 

De vertrekplaats zal pas 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 25 september 12.00 uur. Reservaties kunnen nochthans vroeger voor bovenstaande redenen geslo-

ten worden, 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. 

Zondag 26 september 2021 

In samenwerking met 

 
 

 

 

Rue Marcel Lespagne 70 - 5540 Hastière 
0474/423.999 - musee.hastiere@live.be  

Met de steun van  

Wandeling in het kader van  

Duizendjarige kunstwerken  

van de abdijkerk van Hastière,  
van gebeeldhouwde stenen tot vegetarische begrafenissen 

Na de uitstap kan je lekker eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zaterdag rond 18u00 eindigt, stelt het restaurant « Le Val Meuse »  
(route de Blaimont 8 in Hastière-par-Delà) 

 - vrijblijvend - voor om na de wandeling te genieten van een 
 

avondmaal (opgelet : enkel na reservering !) 
 

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op donderdag 24 september 16u !) 

Menu 
 

Het restaurant biedt geen specifiek menu aan.  

Jullie kunnen vrij kiezen uit de kaart  

voor één of meerdere schotel(s). 

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

 

Aperitief van het huis zal gratis  

door het restaurant aangeboden worden  

aan de deelnemers die voor  

de maaltijd hebben geboekt. 
 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 


