Activiteiten voor
milieuopvoeding en
-sensibilisering
[ 12 >18 jaar ]

Welkom!
De vzw Les découvertes de Comblain (De ontdekkingen van Comblain) stelt originele activiteiten
voor, gebaseerd op de natuurlijke rijkdommen en het uitzonderlijke patrimonium van de gemeente
Comblain-au-Pont. De grot, de oude steengroeven van Géromont en het Vleermuizencentrum zijn de
voornaamste sites. Ze zijn onderling verbonden door het Geologische Pad, een wandeling waarop je de
Ourthe en de prachtige rotsen aan de oevers ervan kunt ontdekken.
De doelstelling is om samen met de leerlingen de omgeving waarin we leven te begrijpen. Hierbij volgen
we de volgende stappen: observeren, vragen stellen en analyseren. Om de leerkrachten in staat te
stellen in de klas het gekozen thema voor te bereiden, is er een dossier voor elke activiteit (opgestuurd
bij reservatie en te downloaden op www.decouvertes.be). De behandelde thema’s zijn de evolutie van
het landschap, waterbeheer, de bescherming van de wilde fauna, geologie of de problematiek van
ondergrondse CO2. Elk thema sluit aan bij specifieke bekwaamheden die in het secundaire onderwijs in
de lessen aardrijkskunde, geschiedenis, chemie, ecologie, ... worden behandeld.
Sinds 2016 huist de vzw Les découvertes de Comblain in Het huis der ontdekkingen dat nu de centrale
ontmoetingsplaats op het dorpsplein is.
Het pedagogisch team
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DUUR: 1.30 UUR • PLAATS: GROT

GROT

Grot
De Abîme-grot te Comblain is een van de meest
verharde grotten in Wallonië...
Onze zeer realistische geanimeerde modellen zullen
u helpen om de vorming ervan uit calciumafzettingen
uit het carboon te begrijpen, via de platentektoniek en
de verharding van de zalen.
Deze toeristische grot is geklasseerd als Ondergrondse holte met wetenschappelijke waarde, en
wordt van dichtbij door specialisten gevolgd. Twee
daarvan, Camille Ek en Jean Godissart hebben een
populair wetenschappelijk werk met vele illustraties uitgegeven. Met deze mengeling van geschiedenis, geologie, studie van de ondergrondse fauna en
anekdotes kan dit milieu beter worden begrepen. Dit
werk, “La Grotte et l’Abîme de Comblain-au-Pont” is
beschikbaar in de grot en in het Huis der Ontdekkingen
te Comblain.
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Rivier

DUUR: 2 UUR • PLAATS: COMPLEX
Rivier
Ontdek het dynamische en fragiele evenwicht van
een rivier.
Evalueer de weerslag van de menselijke activiteiten
op deze omgeving dankzij de studie van de grote ongewervelden (principe van de biotische index). Door
de diertjes met de microscoop te bekijken, kunnen de
jongeren de classificatiecriteria van de verzamelde
specimens observeren.
Hoe verzoenen we ons waterverbruik en respect
voor het milieu? Deze vraag snijden we aan tijdens
onze analyse van de antropogene watercyclus.
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Vleermuizen

DUUR: 2 UUR • PLAATS: VLEERMUIZENCENTRUM •
Vleermuizen
Bovenop de sensibiliseringsdoelstelling, beoogt
deze activiteit voor adolescenten ook om hen tot
nadenken aan te zetten en ze acties te doen zoeken
die een antwoord kunnen vormen op de milieuvraagstukken die de vleermuis oproept.
Dit is de gelegenheid:
• om de wederzijdse invloeden tussen de vleermuis
en de ecosystemen waar deze leeft, te bekijken.
• om de interacties, dikwijls onverwachte, tussen
onze levensstijl en die van onze vliegende neven
te benadrukken.
• om onze opvatting over de wereld, onze plaats
als mensen in het levende universum, opnieuw
te bepalen.
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Oude steengroeven

Geologisch pad

Oude steengroeven

Geologisch pad

Op de site van de steengroeven van Géromont waar
de geschiedenis van de rots en die van de mens elkaar
kruisen, bootsen we de dagelijkse handelingen van
de steenhouwer na (steenhouwen, de werktuigen
gebruiken, de carbidlamp aansteken, ...).

Het geologisch pad is een circuit van 12 km.

DUUR : 1.30 UUR • PLAATS : OUDE STEENGROEVEN

Het leven van de arbeiders tijdens de twee oorlogen
en hun werkomstandigheden maken ook deel uit van
deze animatie.

ZIE PLAN OP PAG. 12

Het doorkruist achtereenvolgens kalk- en zandsteenformaties.
Een twintigtal didactische panelen leiden de observatie en
analyse van de verschillende omgevingen en landschappen die
men onderweg tegenkomt (rotsvorming, karstverschijnselen,
aanpassing van de vegetatie aan de verschillende bodemtypes,
evolutie van het landschap, omzetting van de oude industriële
sites in vleermuisbeschermingszones, ...).
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Seraing

NAMUR

Tilff
Esneux
Huy

COMBLAIN-AU-PONT
Hamoir

• Activiteiten enkel voor groepen
• Reserveren verplicht
•H
 eel het jaar open (behalve tijdens de wintervakanties) van maandag tot vrijdag van
9 u. tot 16.30 u.
i

Maison des découvertes
(Het huis der ontdekkingen)
Place Leblanc, 7
4170 Comblain-au-Pont
T. +32 (0)4 369 26 44
info@decouvertes.be

www.decouvertes.be
Les découvertes de Comblain
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