
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière en omgeving 

Zaterdag 9 october 2021 

Van Tahaut naar Inzemont... een merk-

waardige vallei met rijke geschiedenis. 
We trekken er op uit naar een zéér mooi geografisch landschap te ontdekken : Tahaut en Inzemont. 

Het zijn de twee mysterieuze namen van dorpjes waarvan het ene beneden in de vallei ligt en het ande-

re bovenop. Impressionante rotsformaties voor het ene en pittoresk landelijk voor het andere. Beiden 

met aanéénsluitende rijen oude huizen, landbouwgrond, beekjes en grotten… wat voor beiden de be-

langrijkste reden is om deze onontdekte plaatsen te verkennnen, die overlopen van verhalen en onver-

wachte evenementen. 

We kennen gids Jonathan Porignaux, gepassioneerd door zijn dorp. Hij laat je kennis maken met het 

dorp van zijn jeugd en laat je, door zijn verhalen en historische documentatie, meegenieten van de 

straffe verhalen van de bewoners van deze vallei. Je zal de historische, economische en menselijke di-

versiteit zeker weten te appreciëren. Treed ook binnen in de legendes. Wat gebeurde er in de 

“Dwergengrot” ? Wat verbergt zich in het “Gat van de Duivel” ? Welk is dat “Heilig Hart” boven op 

de rotsen? Wat is de “Kraaienrots” ? En wat is de “Brug van de Arcole” ? 

Van de prehistorische mens van Tahaut tot de landbouwers vandaag in Inzemont, deze wandeling loopt 

van laag naar hoog in Hastière-Lavaux. Ondertussen passeren we oude industrie en handel, maar ook 

wasplaatsen. En geniet ook onderweg van de prachtige uitzichten over de vallei van de Hoge Maas. 

Ontdek mee de natuurlijke, culturele en toeristische rijkdommen. 

Praktisch 
 

Organisatie :  Dienst voor Toerisme van Hastière,  

  (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 dorpwegen zonder moeilijkheid 

en op boswegen (lichte hellingen).. 

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. Dank bij voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-

kantoor, uiterlijk op vrijdag 8 october om 

12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Dragen van een masker is verplicht. 

De gids zal beschikken over een luidspreker, zo-

dat 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 terugkomst op 

de vertrekplaats is voorzien rond 18.00 uur. 

 De afstand is ongeveer 5 km. De wandeling vindt plaats op dorpwegen zonder moeilijkheid en op boswegen 

(lichte hellingen).  

 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 tot een maxi-

mum  aantal personen. Het dragen van een mondmasker is verplicht. Zonder reservatie kan de deel-

name 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 vrijdag 8 october 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen te voorzien. 

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

Zaterdag 9 october 2021 
Van Tahaut naar Inzemont... een merk-

waardige vallei met rijke geschiedenis. 

Na de uitstap kan je lekker eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

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

« La Revanche » (rue Marcel Lespagne 5, in het centrum van Hastière-Lavaux) 

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

3-gangen menu (voor- en hoofdgerecht, dessert), voor 25,- € (buiten dranken) 

(! Gelieve te reserveren (verplicht) via OTH, ten laatste op donderdag 7 october om 16u !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

Menu 
 

Scampistoofpotje met knoflookcrème  

of 

Seizoenspaté terrines en garnituren 
 

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

Hammetje in ouderwetse mosterdsaus en frietjes  

of 

Zalmsteak op een bedje van prei en aardappelmoes 
 

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

Chokolademoes 
 

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

Koffie of thee aangeboden door het huis 

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

