
Begleleide wandeling : Ontdek Hastière 
 

Zondag 8 april 2018 
De vogels langs de Maasboorden 

Het is een ornithologische wandeling die op het programma staat voor deze zondag 8 april.  
Olivier Colinet wacht je op voor het kerkhof van Heer (de plaats wordt “Le Hierdaux” of “La Loque-
resse” benoemd, volgens mappen en GPS), vanwaar we de wilde Maasboorden verkennen. 
Je kan op onze wandeling vogels observeren die hier het hele jaar door verblijven, zoals misschien het 
ijsvogeltje, één van de mooiste vogeltjes uit onze vogelfauna, en natuurlijk heel wat watervogels. Met de 
hulp van Olivier zal je al snel eenden, meeuwen, reigers en mussen herkennen die langs de oevers van 
de Maas wonen. We zitten ook volop in het trekseizoen en dat kan misschien tot aangename verrassin-
gen leiden. Zowel enkele roofvogels en steltlopers volgen immers de Maas op hun lange tocht om zich 
tijdig van voedsel te kunnen voorzien. 
We herkennen vogels zowel op hun voorkomen als op het geluid dat ze maken. Als je een verrekijker 
hebt, breng die dan zeker mee. Naargelang het weer doe je best wandelschoenen of botten aan; de 
Maasboorden zijn ook zonder regen dikwijls vochtig. Als je een vogelgidsje van onze streken hebt, 
breng je dat ook best mee.  
In stilte en met enig geduld zullen we heel wat kunnen waarnemen…  

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor toerisme van Hastière 
Gids : Olivier Colinet, vogelkenner officieel herkend door Natagora 
(in het Frans) 
Afspraak: voor de ingang van het kerkhof (« Le Hierdaux », kruis-
punt met de Rue du Pont) in Heer (soms La Loqueresse benoemd) 
Vertrek om 10.00 uur, terug omstreeks 12.30 uur 
Afstand en terrein : +/- 3km - op de Maasoevers (meestal onver-
harde wegen, velden en vochtige weiden) 
Observatie vereist vooral stilte. Daarvoor zijn kleine kinderen en 
dieren niet welkom voor deze wandeling vanwege hinder voor de 
vogels. Bedankt voor jullie begrip.  
Prijs: 3,-  per persoon 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd door ‘Dienst  voor Toerisme Hastière’ 

� De bijdrage aan de wandeling bedraagt 3,- € per persoon, ter plaatse aan de gids te betalen. 
� Het vertrek is voorzien om 10.00 uur stipt. Gelieve je een kwartiertje vroeger te melden. 
� De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 12.30 uur. 
� De wandeling wordt in het Frans begeleid. 
� De wandeling vindt plaats langs de Maas, in vochtige wegen en weiden, die soms overstroomd worden. Bot-

ten zijn dan ook heel nuttig op zulke gronden. De afstand is kort (maximum 3 km), met vele pauses om te 
observeren. Goed observeren vereist stilte en geduld. Daarvoor zijn kleine kinderen en dieren niet welkom 
voor deze wandeling vanwege hinder voor de vogels. Bedankt voor jullie begrip. 

� Voor deze wandeling hoef je niet vooraf te reserveren. Om organisatorische redenen is het alhoewel gemak-
kelijker wanneer je vooraf je deelname bevestigt, indien mogelijk.  

� Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière), ter plaatse, per telefoon, brief of e-mail tot 
zaterdag 7 april 12.00 uur. 

� Neem zeker verrekijkers mee, om de vogels te kunnen observeren, en indien gewenst, een goed 
fototoestel ! 

� Gelieve aangepaste kleding en schoenen of botten te voorzien, in functie van de weersomstandigheden 
(vochtige grond op sommige plaatsen). 

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

Zondag 8 april 2018 

De vogels langs de Maasboorden  
Met de steun van  

Rue Marcel Lespagne 27  
5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 
tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Na de uitstap kan je lekker lunchen in Heer-Agimont! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zondag om 12u30 eindigt, stelt het restaurant « Le Select »  
(rue de France 132 in Heer-Agimont, op 1 km, tegenover de brug van Heer-Agimont)  

- vrijblijvend - voor om na de wandeling (om 13u) te genieten van een 
 

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

(! Gelieve op voorhand te reserveren  via OTH, ten laatste op vrijdag 6 april om 16u !) 
 Menu 

 
Ballotine van groene kool en scampi’s met witte wijnsaus 

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

 

Gele kipborststukje met mousseline van wortelen  
in zijn « Perle d’Hastière » jus  

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

 

Winter en donkere chocomousse  
met krokante gepofte rijst 

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

 

Koffie of thee aangeboden door het huis 


