LA MAISON DES TERRILS



Autoparking



Busparking
3 plaatsen


Maestro



Honden toegelaten

Het Steenbergenhuis verwelkomt u in de vroegere wasplaats, aangelegd in de Gossonmijn, ooit een ruimte met douches en vestiaires. Het
gebouw veranderde ten slotte in 'Steenberginformatiecentrum'.
Na een eerste ontdekking, in beeld, van de lokale dieren en planten, kunnen wandelaars ze in hun natuurlijke omgeving gaan zien.
Lang beschouwd als de pijnlijke littekens van het vervlogen industriële tijdperk, zijn de steenbergen nu een toevluchtsoord voor een groot
aantal bedreigde soorten. De verdwijning van de mens maakte het de natuur mogelijk terug op te rukken in deze eerder vijandige omgeving.
Natagora noteerde de aanwezigheid van meer dan 500 soorten planten, een 90-tal soorten vogels, meer dan 40 soorten vlinders en
ongeveer 20 soorten lieveheersbeestjes.
Gewoon een opmerkelijke biodiversiteit! Het is in dit kader dat wij onze wandeltochten organiseren om u deze buitengewone
verscheidenheid te laten ontdekken.

Informatie voor individuele bezoekers

Uurrooster
Van maandag t/m donderdag van 10 tot 17 u • Op vrijdag van 8 tot 12 u • Tijdens het weekend van 10 tot 18 u
Prijs
De toegang tot de site is gratis • Audiogids (FR / EN): €2
Rondleiding
€60 (mits reservatie): Biotoop van de mijn - Wilde planten - Ornithologie - Bijen - Insecten - Weersverwachting- Geologie - Eetbare
bessen - Fabels & legenden
Duur van het bezoek
2u

Informatie voor groepen

Uurrooster
Maandag 10:00 - 17:00
Dinsdag 10:00 - 17:00
Woensdag 10:00 - 17:00
Donderdag 10:00 - 17:00
Vrijdag 8:00 - 12:00
Zaterdag 10:00 - 18:00
Zondag 10:00 - 18:00
Rondleiding
Rondleidingen en natuuranimaties (max. 25 pers.): €60 - 2u • Verjaardagsfeestjes: €120 voor 10 kinderen



30 Maximaal aantal personen



20 Maximaal aantal personen Cafétaria 7 op 7 dagen, pique-nique plaats vrije toegang.
Verantwoordelijke
Bierset Fabienne, Gregoir Hilde, Swinnen Carine
Telefoon
04/234.66.53
Fax
04/252.98.21
Email
lamaisondesterrils@gmail.com
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