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Provinciaal Domein van Mirwart: authentieke
natuur nabij Saint-Hubert
Rue Du Moulin 16
Mirwart - 6870
Contact: +32 84 36 62 99
https://www.luxembourg-
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belge.be/diffusio/nl/doenzien/bezoeken/ontdekken-leren/mirwart/provinciaaldomein-van-mirwart_TFO11267.php
Het Provinciaal Domein van Mirwart bij Saint-Hubert biedt
authentieke natuurvijvers, een bijenstal, een subliem bos
met diverse soorten, twee rivieren en een klein historisch
erfgoed.
Het 1.350 hectare grote landgoed is gratis toegankelijk en is de
ideale plek om een uitzonderlijke flora en fauna te observeren. De
oevers van de twee rivieren zijn van nature gekoloniseerd door
elzen, wilgen en esdoorns.

De schatten van het Domein van Mirwart
Een viskwekerij (35 vijvers) die bekend staat om zijn
fario forel.
Een didactische bijenstal

Een subliem bos van loofbomen (beuk en eik) en
naaldbomen (douglas, spar, lariks).
De Lomme, een rivier met een wild temperament
De tumultueuze Marsault die de vijvers voedt...
Een klein maar opmerkelijk historisch erfgoed
verspreid over vele plaatsen in het bos (16e eeuwse
hoogoven, ijskelder, oude bruggen...).

Activiteiten op het Domein van Mirwart

Hengelkampen
Bezoek aan de viskwekerij voor groepen (op
reservering)
Begeleide wandelingen met verschillende thema's: de
cyclus van het water en de viskweek, het bos, de
sporen van dieren, de geschiedenis van het domein...
Onze favoriet
Profiteer van dit prachtige landgoed voor een picknick midden in
de natuur!
Op zoek naar rust of ontsnappen? Ga naar het Domein van
Mirwart, een van de mooiste dorpen van Wallonië!

Deze informatie wordt louter informatief gegeven.
Neem voor je vertrek rechtstreeks contact op met de toeristische partner die je
interesseert.
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