Domein van de Fourneau Saint-Michel

(R)evolutie in het Domein
van de Fourneau Saint-Michel

Nieuw
in Belgisch Luxemburg…

Het ontvangstcentrum is heringericht, huisjes zijn gerenoveerd, de website is ge-update,
er is een bezoekersgids beschikbaar, de aanduidingen zijn herzien, er is aansluiting bij
het merk « Ardennen »…, de Fourneau Saint-Michel heeft deze winter hard gewerkt om
zijn deuren in 2014 te kunnen openen met nieuwe perspectieven. Een indrukwekkende
(r)evolutie dringt zich op, die niets dan voordeel biedt voor deze uitzonderlijke site.

Twee kernen

Brussel

Saint-Hubert

Nature et animations

Middenin Grote Woudmassief van Saint-Hubert
ligt de Fourneau Saint-Michel, een weids provinciaal domein met daarin twee kernen: het Openluchtmuseum en het IJzermuseum. Het domein
is gesticht in 1970 en heeft een oppervlakte van
meer dan 40 hectare. Een tiental gehuchten met
huisjes geven een beeld van de karakteristieke
landelijke architectuur van vroeger.

« Getuigenis »

Naast architectuur is natuur een belangrijke factor in
het Domein. Samen met diverse partners werkt men
hard aan het behoud van flora, en diverse boerderijdieren zorgen voor animatie voor groot en klein.
Over animatie gesproken: het nieuwe « Feest van de
Muziek » ziet dit jaar het licht op 21 juni, en jaarlijks
terugkerende evenementen worden verbeterd: het «
Degustatie Parcours » op 2 mei, de 5e editie van « Mai’li
Mai’lo » van 31 mei tot 1 juni, de
« Zomerzondagen », waarvan
Wil men de Ardennen
« Les djins d’amon nos-ôtes » op
begrijpen, dan is dit Domein 21 juli, en « Zondag in het bos »
op 21 september…

« Na alle inspanningen, waaronder de inrichting van meerdere
huisjes, kan de individuele bezoeker heel goed zelfstandig en op
eigen tempo te site ontdekken. Dit vervangt niet de
groepsrondleidingen met gids, maar is een aanvulling. Wil men de
Ardennen begrijpen, dan is dit Domein een perfecte synthese van
natuur en authenticiteit, op een beschermde bijna tijdloze plaats.
Een heerlijke rustgevende pauze in de snelheid van het dagelijkse
leven, met vrienden of familie ».
Valérie Peuckert

Een degelijk actieplan laat
vandaag de dag zijn sporen na.
Het ontvangstbureau voor
bezoekers is gemoderniseerd
een perfecte synthese van
en bevat nu een ruime souvenirwinkel. Zes extra huisjes zijn
Andere projecten die zijn aangenatuur en authenticiteit
gerenoveerd met nieuwe
pakt? De flyer, een bezoekersgids
thema’s: textiel, winkels, een sterfkamer,… Elk
van 200 pagina’s, 20 thematische informatiefiches en de
gebouw bezit een klein bord met informatie over
website in moderne stijl. Met al deze (r)evolutionaire
zijn eigen specifieke architectuur. Daarnaast
initiatieven wil het Domein van de Fourneau Saintbieden drie charmante eetgelegenheden een
Michel, voorheen « Museum » genoemd, u graag
typische Ardense keuken.
uitnodigen voor een (r)evolutionair bezoek!
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