
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière 

Zaterdag 15 mei 2021 

Hastière beschikt over een groot aantal beschermde of geklasseerde natuurgebieden, vooral in het 

Maasdal en zijn hellingen. Vandaag de dag bieden wij u de mogelijkheid om de bijzonderheden van de 

bosgebieden die de zijkanten van de vallei bedekken te ontdekken en de ecosystemen die ermee ver-

bonden zijn te begrijpen, en dit ip de hoogten van het dorp Hastière-par-Delà. 

Vanuit de abdijkerk trekken we naar het natuurreservaat "Jean Septroux". Dit geklasseerde gebied, 

bedekt met een typisch bos van de Maasheuvels, wordt doorkruist door twee gemarkeerde paden, die 

worden verfraaid door de identificatie van een twintigtal plantensoorten dankzij didactische panelen. 

Georges Hublet, onze gids, helpt ons ze ontdekken en hun bijzonderheden onthullen. 

We vervolgen onze excursie naar de hoogten van de rechteroever tot aan de plaats van de 

"Spineuses", gekenmerkt door een klein mesofiel calcicole grasveld omringd door bossen, voordat we 

terug naar beneden gaan richting de vallei en het jaagpad. Daar kunnen we het kalktuf bewonderen en 

zijn oorsprong begrijpen; het wordt beschouwd als het meest spectaculaire fenomeen in zijn soort in 

België. De terugkeer naar de abdijkerk gebeurd langs de rivier op het jaagpad. 

« Les Spineuses » en het   

natuurreservaat Jean Septroux 

Praktisch 
Organisatie :  Dienst voor Toerisme Hastière, samen met de 

  CNB (Cercles des naturalistes de Belgique,  

  lokale afdeling « Haute Meuse » 

Gids : Georges Hublet (enkel in het Frans) 

Afspraak:  wordt meegedeeld bij de verplichte  

  inschrijving  

  (groep beperkt om veiligheidsredenen en  

  leidingskwaliteit) 

Vertrek om 14.30 uur, terug omstreeks 18.00 uur 

Afstand en terrein : +/- 4 km op de hellingen en langs de 

rechteroever van de Maas, op bosweggetjes en besteende 

wegen, met een paar hellingen 

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 14 mai 12u. 

De GROEP zal STRICT BEPERKT worden. 

Het DRAGEN VAN EEN MONDMASKER is 

VERPLICHT. 

De gids zal beschikken over een versterkingssysteem, 
zodat iedereen goed zal kunnen luisteren en tegelijker-

tijd afstand bewaren. 

! 



Met de steun van  In samenwerking met 

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

Zaterdag 15 mei 2021 

« Les Spineuses » en het   

natuurreservaat Jean Septroux 

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

 Het vertrek is voorzien om 14.30 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 18.00 uur. 

 De wandeling wordt in het Frans begeleid. 

 De afstand is ongeveer 4 km. De wandeling vindt plaats op de hellingen en de Maasboorden, op bos-

weggetjes en besteende wegen, met een paar hellingen om de hoogten te bereiken. 
 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. Het dragen van 

een mondmasker is ook vereist op bepaalde plaatsen of momenten. Zonder reservatie kan de deel-

name 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 14 mei 

12.00 uur. Reservaties kunnen nochthans vroeger voor bovenstaande redenen gesloten worden, zodra het 

maximum aantal deelnemers bereikt is. 

 Gelieve aangepaste kleding en wandelschoenen te voorzien.  

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

Voor deze wandeling stellen we bij deze aktiviteit uitzonderlijk  

geen maaltijd voor. Bedankt voor jullie begrip. 

Indien jullie iets willen eten voor of na de wandeling kunnen jullie een paar  

open restaurants vinden in Hastière-Lavaux en Hastière-par-delà. 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 


