
Begeleide wandeling: Ontdek Hastière 

Zondag 17 oktober 2021 

Deze wandeling, georganiseerd in samenwerking met de locale afdeling "Haute-Meuse" van de 

“Belgische Naturalisten Kringen” (CNB), zal de geheimen onthullen van het grootste en meest 

zuidelijke eiland op de Maas : Androssart. Dit eiland, het eerste aan de rivier in België, ligt op korte af-

stand van de Franse grens. Het staat tegenover het “Domaine des Sorbiers”, oorspronkelijk eigendom  

van de familie Boël, toen een centrum voor sociaal toerisme, en onlangs overgenomen door het bedrijf 

"Nouvelle Hôtellerie" om er een prachtig hotel aan de oevers van de Maas van te maken, met de 

nadruk op eco-verantwoordelijk toerisme.  

Onder de 17 ha van het domein en het prachtige park aan de oevers van de Maas bevindt zich het 6 ha 

grote spilvormige eiland Androssart, geklasseerd als Nationaal Natuurreservaat, beheerd in samen-

werking met de DNF (Departement Natuur en Bossen van de SPW). Het vormt een interessante bio-

toop voor de flora en fauna van de Maas, met talrijke en gevarieerde, soms atypische soorten.  

Onder begeleiding van uw gidsen, Guy Denef (CNB) en Brian Collet (verbonden aan het domein), 

steekt u in alle veiligheid de arm van de Maas over met een motorbootje (verschillende overtochten 

worden georganiseerd op basis van het aantal deelnemers) om op het eiland te landen en de histor-

ische, landschappelijke en natuurlijke aspecten ervan te verkennen. U zal er ook naar sporen van bev-

ers zoeken, die de site regelmatig koloniseren.  

Een uitzonderlijke site, in een serene natuurlijke omgeving, voor een unieke ervaring! Laat je betoveren 

door de charme van de natuur van het Maasdal… 

Praktisch 
Organisatie :  Dienst voor Toerisme Hastière, samen met de   

  CNB (Cercles des naturalistes de Belgique,  

  lokale afdeling « Haute Meuse ») 

Gids : Guy Denef & Brian Collet (enkel in het Frans) 

Afspraak : wordt meegedeeld bij de verplichte inschrijving 

               (groep beperkt voor medische veiligheidsredenen). 

Vertrek om 9.30 uur - terug rond 12.00 uur 

Afstand en terrein :  +/- 2 km, op de paden van het eiland, 

zonder enige moeilijkheid (laarzen te voorzien bij regen). 

Prijs : 5,- € per persoon  

RESERVATIE VERPLICHT (zie keerzijde) 

 

Het Androssart eiland,    

Natuur- en vogelreservaat 

Bijzondere maatregelen 
Om de veiligheid van iedereen te garanderen gel-

den 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 16 oktober 

12u. 

De GROEP zal STRIKT BEPERKT worden. 

Het dragen van een masker is verplicht. 
De gids zal beschikken over een luidspreker, zo-

dat iedereen hem kan verstaan 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, ter plaatse te betalen. 

 Het vertrek is voorzien om 9.30 uur stipt; dus graag ongeveer 15 minuten vooraf ter plaatse a.u.b.. De terug-

komst  op de vertrekplaats is voorzien rond 12.00 uur. 

 De afstand is ongeveer 2 km, op bospaden van het eiland, zonder moeilijkheid, na een overtocht tussen 

maasoever en eiland met een motorbootje (meerdere overtochten op basis van aantal deelnemers) 

 De wandeling wordt enkel in het Frans begeleid. 

 Voor deze tocht is inschrijven noodzakelijk, om organisatie– en veiligheidsredenen. Inderdaad, 

om veiligheidsredenen in verband met COVID-19, zal het aantal deelnemers beperkt worden. Het dragen 

van een mondmasker is vereist. Zonder reservatie kan de deelname hierdoor niet gegarandeerd worden. 

Nadere details en toegangsmap worden toegestuurd na reservering.   

 Reserveren kan via het OTH (Office du Tourisme d’Hastière) per telefoon, brief of e-mail tot zaterdag 16 

oktober 12.00 uur. Reservaties kunnen nochthans vroeger voor bovenstaande redenen gesloten worden, zo-

dra het maximum aantal deelnemers bereikt is. 

 Gelieve aangepaste kleding en goede wandelschoenen (of laarzen bij vochtig weer of regen) te voorzien.  

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

 

Zondag 17 oktober 2021 

Met de steun van  In samenwerking met 

Het Androssart eiland,    

natuur– en vogelreservaat 

Voor deze wandeling kunnen we uitzonderlijk bij deze aktiviteit  

geen maaltijd voorstellen. Bedankt voor jullie begrip. 

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

open restaurants vinden in Hastière (8 km) of Heer-Agimont (4 km). 

Rue Marcel Lespagne 27  

5540 Hastière-Lavaux 

Tel : +32(0)82 64 44 34 

tourismehastiere@scarlet.be 

www.hastiere-tourisme.be 


