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Met de auto

Snelweg E42 Bergen/luik
Neemt u aflsag 14-Sambreville naar de N98 en
richting Sambreville/Ligny/Gembloux.
Slaat u bij "rue Saint-Joseph" af  richting "rue du
Grand Etang".
 
 

Het Meer van Bambois ligt in Fosses-la-Ville, tussen Namen en Charleroi. Het
wordt bediend door lijn 150 A van de RAVeL (van Anhée tot Aisemont). Ideaal
voor een fietstocht!

Toegang...
tot het Meer van Bambois
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Met openbaar vervoer

Buslijn 10 Namen-Châtelineau
Vanaf station Namen.
Stapt u uit bij de bushalte "Fosses-la-ville - Zoning
commercial" of "Fosses-la-Ville - Quatre bras"
(ongeveer 4 km te voet tot de ingang van het
meer).
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Het Meer van Bambois...
in enkele cijfers 

Jaarlijkse gemiddelden*

50.000 toegangstickets*

110 geregistreerde vogelsoorten*
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33 ha meer

11 ha tuinen

+/- 2 uur wandeling



Een groot deel van het Meer van Bambois-gebied is geclassificeerd als "Natura
2000" en / of wetland. Er zijn meer dan honderd vogelsoorten, waarvan sommige vrij
zeldzaam :   reiger, grote zilverreiger, ijsvogel, meerkoet, grote gele kwikstaart, fuut,
rietzanger, watersnip, visarend, ... Zowel vogelaars als nieuwsgierigen hebben de
kans om ze te observeren vanaf onze twee vogelobservatieposten. Naast vogels zijn
er ook veel insecten (libellen, vlinders ...) en amfibieën.

Verwondert u...
over de schoonheid van de natuur
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Tuin van Geuren, Tuin van de Paraplu's, Tuin
van de Dieren… De Tuinen van de
Ontdekkingen hebben een heerlijke geur van
kindertijd en verwondering. Ze nodigen de
bezoeker uit om de wereld te ontdekken met
behulp van diens vijf zintuigen. In het midden
van een Engelse tuin biedt het "oude huis" 2
permanente tentoonstellingen: éen over de
ontzuivering van het meer, de andere over
het belang van water. Aquariums tonen ook
de vissen die in de "ruisseau de Fosses" en in
het meer leven : voorn, baars, riviergrondel,
witvis, paling, brasem, karper, pos, snoek ...

Soms dromerig, soms ludiek, soms geurend, de 12 thematische tuinen van de
site zijn verdeeld in 3 ruimtes, zoals de belangrijkste levensfasen: de Tuinen
van de Ontdekkingen (kindertijd), de Tuinen van de Poëzie (jeugd) en de
Tuinen van de Kennis (volwassendom).

Slentert u...
door onze tuinen
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De Tuinen van de Ontdekkingen

Een bloembed gewijd aan drooglandplanten
en een tuin met geurige en / of medicinale
planten.

NIEUW in 2020
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De Tuinen van de Poëzie

De Tuinen van de Kennis

Meer intiem, de Tuinen van de Poëzie geven
een prominente plaats aan meditatie en
dromen.  Ze nodigen uit tot een zelfreflectie,
die aan de jeugdjaren doet denken. Het
Japanse paviljoen brengt bezoekers naar het
land van de rijzende zon. Dankzij de vijvers
met waterlelies en wilgen duiken ze in een
schilderij van Monet. Ver weg van de drukte
van het zwemmen, is het een eerbetoon aan
de artiesten die het meer bezochten, zoals
Félicien Rops en zijn vriend Baudelaire.
Verandering van omgeving gegarandeerd !
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Kennis, knowhow en  vaardigheden... In een
typische Franse tuinarchitectuur dompelen die
tuinen de bezoeker onder in de tijd van
volwassendom en kundigheid. Groenten,
kruiden en medicinale planten, fruitbomen en
kleine fruitsoorten tonen hoe natuurlijke
productie enerzijds en menselijke productie
anderzijds zij aan zij in perfecte harmonie
kunnen bestaan.

NIEUW in 2020

Een pompoentunnel !
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Wat kan er meer verfrissend zijn dan een duik nemen als de zon schijnt ? Het
Meer  van Bambois biedt zwemmers twee zandstranden: één voor
volwassenen en één voor kinderen. Van 15 juni tot 15 september is het
zwemgedeelte continu onder de toezicht van een badmeester die voor
veiligheid zorgt. Het enige dat u hoeft te doen, is uw handdoek op het gazon
bij het water te leggen en van het moment te genieten.

Zwemt u...
in het meer
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Op 20 meter van het strand
maakt onze schaduwrijke
speeltuin het geluk van de
jongste.
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Aquariums

Observatieposten

Vogelobservatieposten, aquariums en didactische borden zijn allemaal
middelen waarmee iedereen de weelderige natuur van het meer van Bambois
beter kan begrijpen. Bij de receptie is een Nederlandstalige brochure
beschikbaar met informatie over de geschiedenis en het beheer van het meer,
de fauna en flora.

Leert u...
met onze educatieve hulpmiddelen
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Didactische borden



Neemt u een pauze...

Grote dorst of hongertje ? De cafetaria en de
terrassen bieden een mooi uitzicht op het meer.
De plek is ideaal om met vrienden of familie te
ontspannen, onder het genot van een drankje of
een snackje : ijsje, chips, croque-monsieur,
gebak ... Het gebouw is onlangs gerenoveerd om
de toegang voor mensen met beperkte
mobiliteit te vergemakkelijken: aangepaste
verlichting, sanitair en meubilair.

in de cafetaria
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Emblematische cadeautjes zijn te koop in onze
winkel.
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NIEUW in 2020

Een toegangshelling tot het water voor mensen
met beperkte mobiliteit.



Ons meer van 33 ha is op reservering grotendeels toegankelijk voor vissers,
alleen vanuit een boot of een float tube. Beiden kunnen ter plaatse gehuurd
worden. We vissen voornamelijk op snoek en andere roofvissen, maar ook
witvissen is mogelijk. 

Vist u...
vanuit een boot of een float tube
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Het toeristenseizoen van het meer is bezaaid met feestelijke, culturele, familie-
of sportdagen, rond verschillende thema's: kinderen, vissen, spelletjes etc. Het
"Réveil du Lac", dat de bal opent, is het evenement dat u niet mag missen. Met
zijn ambachtelijke markt, zijn shows, concerten, evenementen en
tentoonstellingen trekt het zo'n 7.000 bezoekers voor een magische dag met
familie of vrienden. In de zomer verlengt het meer soms zijn openingsuren tot
in de nacht, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Wordt u vermaakt...
bij alle gelegenheden
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van 18 mei tot 13 september 2020 : alle dagen.
van 14 september tot 8 november 2020 : woensdagen, weekends,
feestdagen en schoolvakanties.

Van 11 u. tot 18u.30 :

Tarieven

volwassenen                                       3,90 €
Kinderen                                              2,80 €

Volwassenen                                            4,90 €
Zestigplussers, beperkte mobiliteit      3,90 €
Kinderen (van 3 tot 11 jaar)                      3,50 €
Kinderen met beperkte mobiliteit         2,80 €
Kinderen < 3 jaar                                       Gratis
Groep (vanaf 10 pers.) :

Praktische informatie
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Openingstijden



Marie-Julie Baeken, Manager

idef.baekenmariejulie@gmail.com

+32476/97.50.13

Laura Mailier, Communication officer

idef.mailierlaura@gmail.com

+3271/71.43.89
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Uw contacten
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