• Naast de ingang van de Mergelgrotten op Avergat
nr 16 vindt u het informatiepunt en de kassa. Alle
veiligheidsvoorschriften worden hier gevolgd.
• U kiest een tijdslot per 15 minuten van woensdag
t/m zondag, tussen 10.45 en 13.00u (= laatste
vertrek), tijdens de zomermaanden (juli en
augustus). In september enkel op zaterdag en
zondag.
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Mobiel +32 (0)479 44 74 46
Clementine Cranssen & Ton Breuls
www.mergelgrottenvankanne.be
w.p.

ONTDEK, CREËER & PROEF
5

TOERISME RIEMST
Tel. +32 (0)12 44 03 75
www.toerismeriemst.be

w.c.

tel.

Uw gezondheid primeert. Omwille van Covid-19
organiseren wij aangepaste en veilige rondleidingen.

w.c.

w.p.
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U kunt de Mergelgrotten enkel bezoeken na reservatie
van een tijdslot per 15 minuten. Er worden maximaal
12 personen per tijdslot toegelaten. Wij accepteren ook
reserveringen aan de ingang van de Mergelgrotten.
Het kan dan wel zijn dat het tijdstip volzet is en dat u
even moet wachten. Hebt u gereserveerd? Dan vertrekt
u sowieso op het door u gewenste tijdstip.
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• De afstand van dit parcours bedraagt ongeveer
1 kilometer en de rondleiding duurt ongeveer
75 minuten. Ze kan op verzoek aangepast of
beperkt worden tot 40 minuten. Het parcours
is toegankelijk voor mindervaliden.

RONDLEIDINGEN KANNE EN EBEN-EMAEL

w.b.

• Er is een vastgelegde looproute. Een gids wacht u
op bij de ingang en begeleidt u naar het Museum
en Mergelatelier. Daar neemt een volgende gids
het over. Bij het Mergelatelier komt champignonkweker Dirk Jackers u ophalen voor de rondleiding door de ondergrondse champignonkwekerij.

Info en kassa: links naast de ingang van de
Mergelgrotten op Avergat nr 16 in Kanne.
Geopend van woensdag tot en met zondag
van 10.45 uur tot 13.15 uur.

Rondleiding in
de Mergelgrotten
én ondergrondse
champignonkwekerij
Dirk Jackers

c.v.

• Probeer op het gereserveerde tijdstip aanwezig
te zijn. Zo voorkomen we dat er groepen verzamelen op straat. Komt u te laat? Geen nood,
maar hou er wel rekening mee dat gasten die
aan de ingang hebben gereserveerd – dus niet
online – uw plaats innemen. U zult dan 15 minuten moeten wachten op de volgende groep.
Per tijdslot vertrekken maximaal 12 deelnemers.

RESERVERING & INFO

JULI · AUGUSTUS · SEPTEMBER

PRAKTISCH

Op deze manier wandelt u veilig met een professionele
gids door de indrukwekkende hoge gangen en vindt u
het ‘verborgen’ deel van de mergelgrotten.
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IVM COVID-19:
AANGEPASTE RONDLEIDINGEN

w.p.

TIJDENS DE RONDLEIDING
BEZOEKT U:
w.p.

w.p.
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Ontdek
het nieuwe én
tegelijkertijd
meest
authentieke
stukje mergelgrotten van
Kanne!

w.p.
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frigo

6

w.p.

w.p.

• De laatste actieve ondergrondse grotchampignonkwekerij van Vlaanderen en
Nederland
U krijgt een unieke blik achter de schermen en leert
alles over het verleden, heden en de toekomst van
de beroemde bruine grotchampignon. En natuurlijk
proeft u ook zelf waarom de champignons van Dirk
Jackers als streekproduct zijn erkend.

PRIJZEN RONDLEIDING
Juli, augustus en september tussen
10.45 uur en 13.00 uur (laatste vertrek)
• Volwassenen € 6
Kinderen
€ 3,50
Het internet werkt niet altijd even goed,
gelieve voor de zekerheid contant geld
mee te brengen.
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• Dit is inclusief:
Rondleiding Mergelgrotten én
ondergrondse champignonkwekerij
plus kortingsbonnen voor:
Fort Eben Emael voor volwassenen, € 2
Geheimzinnige Toren van Eben Ezer,
€ 1,50
12-uurtje Jachthaven Opcanner Anker, € 2

w.p.

w.c.

4
w.p.

• Museum Reggers en het proeflokaal
Museum Reggers is ontgonnen tussen 1807 en
1818 door blokbreker Reggers. Het werkfront,
de originele opschriften en tekeningen van deze
blokbreker zijn bewaard gebleven. Tijdens WO2
was hier een champignonkwekerij, vandaag is
het een champignonmuseum. Er wordt nog altijd
witloof gekweekt.
Het Hesbania-bier komt hier in eikenhouten vaten
op volle smaak, de wijnen van het Wijndomein
Vlijtingen én de Pompagne by CleurenCiders
‘sur latte’ rijpen er. De afwerking gebeurt volgens
de ‘methode traditionelle’.
• Het Mergelatelier
Bewonder de kunstwerken van mergelzandsteen,
muurschilderingen, levensgrote zandsculpturen,
opgezette vleermuizen en het educatief fossielenmuseum. Hier worden ook mergelworkshops
gegeven.

Je krijgt dus 3 extra kortingsbonnen die
afzonderlijk en geldig zijn tot 30 september
2020 en op verschillende dagen ingewisseld
mogen worden.
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w.p.

1

Het Mergelatelier is door de gemeente
Riemst erkend als officiële trouwlocatie.

Fort
Eben-Emael

Jachthaven Opcanner Anker

Geheimzinnige
Toren Eben-Ezer

