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In de buurt van Luik is Blegny-Mine een van de vier
steenkoolmijnen in Europa waarvan de ondergrondse
galerijen nog steeds toegankelijk zijn voor het publiek via de
oorspronkelijke schacht. Bezoek na de mijn het biotoop van
de terril en het bomencircuit.
De #link[node|8558|site van Blegny-Mine], erkend als Unescowerelderfgoed, is ook interessant voor de biodiversiteit.

Eén terril, twee biotopen
Deze terril heeft twee verschillende gezichten, afhankelijk van de
belichting van de zijkanten:
in het noorden, dichte bosvegetatie, de thuisbasis van dassen,
egels, herten, lijsters, fluiters, sprinkhanen...
in het zuiden, een dorre omgeving die gekoloniseerd is door
kleine grassen, korstmossen en bloemen, aangepast aan de
droogte, zonder de emblematische blauwvleugelspringhaan te
vergeten.
Bewonder in de vijver de vroedmeesterpad en de kleurrijke libellen.

Je bezoek aan de terril
Er is een 1 km lang pad omheen.

Dankzij een audiogids en didactische panelen, ontdek je:
hoe leven ontstaat op een hoopje stenen
welke pioniersoorten de dorre hellingen hebben gekoloniseerd
waarom een terril brandt...
Bovenop de terril staat een oriëntatietafel die het mogelijk maakt
het landschap te ontcijferen, in het bijzonder het typische
wallenlandschap van het Land van Herve.

Het Bomencircuit
Het parcours is gekoppeld aan de ontdekking van
planten met originele werken die bomen voorstellen.
Een must-see!

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