
Begeleide wandeling: ontdek Hastière 

Zondag 30 mei 2021 
Natuurontdekking van de « Bas-Prés » in Agimont 

Deze wandeling, in samenwerking met de “Kring van Naturalisten van België”, lokale afdeling “Haute-

Meuse”, nodigt u uit om een ietwat onbekende streek van onze gemeente te ontdekken, maar toch 

met een zekere natuurlijke interesse.  

Vanuit de Sint-Niklaaskapel in Heer-Agimont nemen we eerst de RAVeL tot op de hoogte van de lin-

keroever van de Maas, waar het dorp Agimont zich uitbreidt. Onze wandeling brengt ons door ver-

schillende biotopen: na de semi-gesloten omgeving van de RAVeL bereiken we een open landschap op 

het plateau, met veel weilanden waar koeien en paarden grazen. 

Van op het hoogste punt van onze uitstap hebben we een mooi overzicht op de grensregio van de 

Maasvallei, waar we de harmonie van landschappen op de grenzen van verschillende geologische regio's 

kunnen zien, maar ook de citadel van Givet op de linkeroever en het domein van "Massembre" dat de 

rechteroever domineert. 

Voor ons terugtocht naar vertrekpunt laten we ons vervolgens afdalen langs steenachtige paden aan de 

rand en in de bossen die de Maashelling bedekken. Hier zullen we aandacht besteden aan het gezang 

van de vogels en de bloeiende planten observeren op een gevarieerd geologisch substraat.  

Praktisch 
Organisatie: Dienst voor Toerisme Hastière, samen met de 

  CNB (Cercles des naturalistes de Belgique,  

  lokale afdeling « Haute Meuse ») 

Gids : Guy Denef (enkel in het Frans) 

Afspraak: wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving 

(groep beperkt om veiligheidsredenen en leidingskwaliteit) 

Vertrek om 09.30 uur - terug rond 12.30 uur 

Afstand en terrein : +/- 5 km op de « RAVeL » (asfalt), 

landbouwwegen en boswegen, zonder grote moeite buiten 

enkele hellingen 

Prijs: 5,- € per persoon  

! 

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 zaterdag 29 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 tege-

lijkertijd afstand bewaren. 



Algemene informatie i.v.m. deze wandeling 
georganiseerd met ’Belgische Naturalistenkring’ 

 De bijdrage voor deze wandeling bedraagt 5,- € per persoon. Onze partner, de kring van Naturalisten van 

België, zal U, vrijblijvend, ook een jaarlijkse kringbijdrage voorstellen, met verzekering inbegrepen (geen ver-

plichting). 

 Het vertrek is voorzien om 09.30 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b. De 

vertrekplaats zal enkel bij de inschrijving meegedeeld worden.  

  De terugkomst op vertrekplaats is voorzien rond 12u30.  

 De afstand te voet is ca. 5 km op terrein zonder grote moeilijkheden (asfalt, landbouw- en boswegen, soms 

besteend, met een paar lichte hellingen).  

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

 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. . Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd wor-

den. De vertrekplaats zal enkel bij de inschrijving meegedeeld worden.  

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, per brief of e-mail tot op zater-

dag 29 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 wandeling. 

Zondag 30 mei 2021 

In samenwerking met Met de steun van  

Natuurontdekking van de « Bas-Prés » in Agimont 

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 Bord’eaux »  

(rue de France 225 in Heer-Agimont, langs de baan Givet-Hastière)  
- 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 28 mei om 16u !) 

 
Menu 

 

Aperitief, aangeboden door het huis 
**************** 

Tomaten duo met Noordzee grijze garnalen 
of 

Gebakken scampi met tomatencrème en dragon op chef’s wijze  
**************** 

Zeebrasemfilet met Riesling saus,  

aardappel- en truffelaardappelpuree, jonge groenten 
of 

Eendenborstfilet met perziken en roze peper, 

gratin dauphinois en seizoensgroenten 
**************** 

Kaasschotel of Gourmetbord (3 dessert degustaties) 
**************** 

(het menu kan niet aangepast worden) 


