
Begeleide familiewandeling: ontdek Hastière 

Zaterdag 22 augustus 2020 
Ontdek het Maasdal en  

de hoogvlakte van Blaimont 
We nodigen je uit voor een familiewandeling om de oorsprong en de karakteristieken van het land-

schap te ontdekken. Hastière strekt zich zo’n 15 km uit langs beide zijden van de Maasvallei tussen Gi-

vet en Dinant. En het is juist deze inplanting, de stroom en de abrupte rotsen en hellingen, die ieders 

aandacht trekt. Maar de gemeente strekt zich ook uit op de hoogvlakte van de vallei die  diepgaand 

werd getailleerd door de rivier. 

Op de rechteroever beheerst het plateau van Blaimont de binnenzijde van de meander gevormd door 

de Maas tussen Hermeton en Waulsort. Je vindt er typische regionale landschappen die hun oorsprong 

vinden in de geologie. In feite situeert Hastière zich op het einde van de depressie Fagne-Famenne en 

de Calestienne tussen de Condroz en de Ardennen. Daarom vind men in de bodem zo’n grote diver-

siteit die het landschap, de habitat en de menselijke activiteit bepaalt waardoor er soms originele en 

spectaculaire sites ontstaan. 

Met uw gids, Alain Leblanc, wandel je door dorpjes, akkers, graslanden, beboste hellingen en natuurlijk 

de Maasvallei waardoor je beter het landschap, het leven en de menselijke activiteit aldaar zal verstaan. 

En je zal ontdekken dat, eens je de geografie en de geschiedenis kan lezen, de verklaringen van wat je 

ziet heel eenvoudig lijken. 

Praktisch :  
Organisatie : Dienst voor Toerisme van Hastière 

in samenwerking met « Naturescapade » 

Gids : Alain Leblanc (tweetalig FR-NL) 

Afspraak : wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving 

(groep beperkt voor medische veiligheidsredenen) 

Vertrek : om 14.30 uur - terug rond 17.30 uur 

Afstand en terrein : familiewandeling (ook voor kinderen) van +/- 

5 km, op wandelwegen door bossen, weiden en velden (met een 

paar 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. Dak bij voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-

kantoor, uiterlijk op vrijdag 7 augustus 16u. 

De GROEP zal STRICT BEPERKT worden 

tot maximum 20 personen 

Dragen van een masker wordt sterk aanbevo-

len 

De gids zal beschikken over een vers-

terkingssysteem, zodat iedereen goed zal kunnen 

luisteren en tegelijkertijd afstand bewaren. 

! 



Voor de uitstap kan je lekker eten in Blaimont ! 
(indien gewenst, en enkel op reservatie) 

 

Vermits de wandeling op zaterdag om 14u30 start, stelt het restaurant « La Bonne Heure »  

(in Blaimont, rue du village, op 50 m van de vertrekplaats)  

- vrijblijvend - voor om voor de wandeling, om 12u30) te genieten van de volgende keuze : 

3-gangen menu (voor- en hoofdgerecht, dessert), aan 24,50 € (buiten dranken) of 

Dagschotel + 1 drank, aan 15,- €. Kindermenu beschikbaar, aan 11,50 € buiten dranken 

(! Op voorhand te reserveren via OTH, ten laatste op donderdag 20 augustus om 16u !) 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 

Menu 
 

Escargots van kwekerij Warnant in knoflookboter 

of 

Meloen met gerookte Ardenner ham, « cumberlandsaus »  
**************** 

Ardenees licht gerookt en gepekeld gebraad 

met een jus van honing van de « Vergers Mosans » (lokale produktie) 

of 

Op de huid gebakken forel van « Le Cheneau », geroosterde amandeltjes 
**************** 

Grand dessert van het huis (gevarieerd, met Blaimontse honingtaart) 
**************** 

Gratis van het huis : mandje brood met boter en tapanade 

en glaasje van eigen LBH likeur  
**************** 

Kindermenu (3 gangen) : tomatensoep, frikandel of bitterballen of kipnuggets 

met frites en appelmoes of spaghetti bolognaise, kinderijsje 

 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 wandeling vindt plaats op de hoogvlakte van Blaimont en op de flanken van het Maasdal. Ze volgt wandel-

wegen door bossen, weiden en velden, met een paar hellingen. De afstand is ongeveer 5 km.  

 De terugkomst op de vertrekplaats is voorzien rond 17.30 uur. 

 De wandeling wordt in beide talen, Frans en Nederlands, begeleid, volgens de deelnemers. 

 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 20 personen. 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 

vrijdag 21 augustus 12.00 uur. 

 Gelieve aangepaste kleding en schoenen (Wandeschoenen zijn aangeraden) te voorzien, volgens de weer-

somstandigheden. 

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

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

Zaterdag 22 augustus 2020 
Ontdek het Maasdal en  

de hoogvlakte van Blaimont 
Met de steun van  


