
Begleleide wandeling : Ontdek Hastière 

Zaterdag 19 september 2020 

Het burlen van de herten 
Met zijn indrukwekkende lichaamsbouw en gewei is het hert de koning van het bos. Het mannetje leeft 

apart van januari tot juli; vanaf de bronsttijd tussen augustus en december wordt het hert een kudde-

dier. Tijdens de bronst in de herfst trekt hij uitzonderlijk de aandacht. Gedurende enkele weken slaakt 

het mannetje luide kreten die weergalmen in het bos. Dit wordt ‘burlen’ genoemd. Het is een soort 

gebrul dat je kilometers ver kan horen. Bedoeling is zowel reeën te lokken voor de paring als de an-

dere herten te intimideren.  Het hert wordt echt agressief tijdens deze periode en gaat dikwijls echte 

gewei gevechten aan met zijn concurenten. Het dominantste hert omringt zich met gemiddeld 10 tot 

30 reeën.  

Heer, vlakbij de Ardense bossen, is een ideale plaats om herten te spotten, en dan vooral tijdens de 

bronsttijd…. 

Praktisch 
Organisatie : Dienst voor Toerisme Hastière 

Gids : Georges Hublet (enkel in het Frans) 

Afspraak:  wordt meegedeeld bij de verplichte  

  inschrijving  

  (groep beperkt om veiligheidsredenen en  

  leidingskwaliteit) 

Vertrek om 17.00 uur, terug omstreeks 20.00 uur 

Afstand en terrein : +/- 3 km op boswegen en paden 

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 2020. 

Dak bij voorbaat dat u ze respecteert ! 

RESERVERING is VERPLICHT, bij het VVV-

kantoor, uiterlijk op vrijdag 18 september 16u. 

De GROEP zal STRICT BEPERKT worden. 

Het dragen van een masker wordt sterk aanbe-

volen en is verplicht in sommige omstandigheden. 

De gids zal beschikken over een vers-

terkingssysteem, zodat iedereen goed zal kunnen 

luisteren en tegelijkertijd afstand bewaren. 

! 



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

 De bijdrage voor deze wandeling bedraagt 5,- € per persoon. 

 Het vertrek is voorzien om 17.00 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b. 

De vertrekplaats zal enkel bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 De aankomst  op de vertrekplaats is voorzien rond 20.00 uur. 

 De wandeling wordt in het Frans begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven een must, voor organisatie– en veiligheidsredenen. Inder-

daad, voor veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt wor-

den. Het dragen van een mondmasker is ook vereist op bepaalde plaatsen of momen-

ten. 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) per telefoon, brief of e-mail tot vrijdag 

18 september 16.00 uur. Reservaties kunnen nochthans vroeger voor bovenstaande redenen geslo-

ten worden, zodra het maximum aantal deelnemers bereikt is. 

 Gelieve aangepaste kleding en wandelschoenen te voorzien. Breng eventueel een verrekijker mee. 

 De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade tijdens de wandelin-
gen. 

Zaterdag 19 september 2020 

Het burlen van de herten 

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 eten in Hastière ! 
 

(indien gewenst, en enkel op reservatie) 
 

Vermits de wandeling op zaterdag om 20u eindigt, stelt een restaurant  

in de buurt van de samenkomst (gegevens vermeld bij de inschrijving)  
- vrijblijvend - voor om na de wandeling (om 20u) 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 18 september om 16u !) 

 

Menu 
 

 

Aspergecrème 
 

 

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

 

 

Half haantje, wilde champignonsaus en garnering 
 

 

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

 

 

Dessert van het huis 

Met de steun van  


