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6. Uitstalraam: de oudste rotsen van België !
7. Uitstalraam: het ondergrondse verhaal van water en rotsen
8. Ontgassingsmachine

Natuurlijk bruisend water bevat niet altijd dezelfde hoeveelheid bubbels. Maar 
mensen die het kopen, willen altijd hetzelfde gevoel in hun mond. Vooraleer 
men het water in flessen doet, neemt men al het natuurlijk koolzuurgas weg 
met deze machine. Daarna injecteert men het opnieuw in telkens dezelfde 
dosis.

� Wat is de naam van het Spawater dat door dit circuit moet ?

.........................................................................................................

9. Uitstalraam: de Natuurlijke Mineraalwaters van Spa
Deze waters behoren tot de minst gemineraliseerde waters van de wereld. Dat 
wil zeggen dat ze door rotsen zijn gegaan waar ze niet veel mineralen hebben 
losgemaakt. Ze zijn heel erg gezond.

� De droge resten is wat er overblijft als men het water « gedroogd» heeft. In 
de buizen van het uitstalraam kan je de droge resten van 1 liter van 12 
verschillende soorten waters zien. Welke 3 waters bevatten het minst ?

..............................................................................................................................

10. Uitstalraam: evolutie in de technieken
11. Het bottelen in de Spa Monopole fabriek
De Spa Monopole fabriek maakt zelf haar plastieken flessen en maakt haar 
glazen flessen proper. Zodra ze klaar zijn, worden ze op een transportband 
gevuld met water. Dit water komt uit buizen in de ondergrond, die rechtstreeks 
verbonden zijn met de plekken in het bos waar het water wordt gewonnen.

� Op welke hoogte komen deze waters aan het grondoppervlak ?

Spa Barisart :................ meter                         Spa Reine : ................ meter

12. Het water in cijfers
13. Pouhon Marie-Henriette
14. Uitstalraam : Er was eens… Spawater
De stad Spa is beroemd geworden dankzij haar talrijke bronnen. De bekendsten 
zijn o.a. de bronnen van Peter de Grote, Géronstère en Sauvenière en de bron 
van Tonnelet.

De ondergrondse waters

1. Muurschildering : de kringloop van het water
Het water van onze planeet maakt deel uit van een grote kringloop. Het is als 
een lange weg in de vorm van een lus waarin men altijd eindigt bij het begin en 
telkens herbegint…

� Zet de volgende woorden op de juiste plaats in de kringloop :
* sneeuw * zee * in de grond * rivier * mist * meer * wolken * zon * op de grond* 

2. Uitstalramen: doorsijpeling, afvloeiing en absorptie
3. Zuil van waterflessen
4. Lichtgevende foto’s: water in al zijn vormen
5. Muurschildering : doorsijpeling van water
We kennen de landschappen rondom ons. Onder onze voeten bestaat nog een 
hele wereld die enkel gekend is door het water : heel oude rotsen van miljoenen 
jaren oud. Kijk goed. Het water gaat door een laag aarde (turf), daarna zand en 
dan… een deel komt terug boven, maar een ander deel gaat nog veel dieper en 
rukt microscopisch klein steengruis los, "mineralen" genaamd. De bovenste laag 
van de rots (lichtergrijs op de muurschildering) is doorheen de tijd versleten en 
bevat heel weinig mineralen.

� Welk water gaat het diepst ?

........................................................................................
� Wanneer het uit de grond komt, is het dan plat of bruisend ?
......................................
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� Hoeveel tijd zal de douglasspar nodig hebben om groot te worden, na al deze 
jaren werk ? Om het antwoord te vinden, tel je de jaarringen d.w.z. de dubbele 
houtringen op het stuk douglasspar. Elke jaarring bestaat uit een lichte laag en 
een donkere laag.

............... jaarringen = ...............jaren

6. Muurschildering : waar groeien bomen ?
Bomen groeien niet op eender welke plaats. Elke soort heeft speciale eisen. 
Sommigen hebben heel zware gronden nodig, anderen verdragen geen water 
aan hun voeten. Zoals je gezien hebt bij de fotosynthese, hebben alle bomen 
licht nodig om zich te voeden en te groeien. Maar enkelen kunnen een beetje 
schaduw verdragen, tenminste als ze jong zijn.

� Welke van de zes bomen van de muurschildering houdt erg van licht en zal als 
eerste op een kale grond voorkomen ?

..................................

7. Uitstalraam : de « gebreken » van het bos !
Men spreekt van gebreken wanneer het bos slecht ontwikkeld is en bizarre, 
kromme, gekke,… vormen heeft ontwikkeld. Maar wat perfect is, is niet altijd 
het mooist en deze gebreken kunnen gewilde kwaliteiten worden om echte 
kunstwerken te verkrijgen.

� Wat is het "gebrek" dat jij het mooist vindt ? ........................................

En het grappigste ? ........................................

8. Uitstalraam : van het zaadje tot de plank : een lange weg !
9. Het Waals bos in cijfers
10. Zes bosgebieden in de regio
Loop rond in de zes bosgebieden in de regio Spa en ontdek de planten en de 
dieren die er wonen.

� In welke bosgebieden vind je bosbessen? 

1) ...........................................

2) ...........................................

3) ...........................................

De meeste harsachtigen, d.w.z. bomen die naalden hebben i.p.v. bladeren, 
houden hun naalden het hele jaar.

� Toen je in Spa hebt gewandeld, heb je dan de bron bezocht in het gebouw van 
het stadscentrum ? Wat is de naam van deze bron ?

........................................................................

15. Uitstalraam : het blauwe goud : een schat onder zware 
bewaking !
16. Badkuipen
Naast hun grote kwaliteiten als tafelwaters, worden Spawaters ook gebruikt om 
te verzorgen : het zijn warme bronwaters.

� Wat voor soort bad neemt men in de koperen badkuip ?

..............................................................................................................................

17. Uitstalramen : tijdlijn van het kuurwezen

Het bos

1. Kleppen : de fotosynthese
Wanneer we ademen, ademen we zuurstof in en ademen we kooldioxide uit. 
Bomen daarentegen absorberen kooldioxide en laten zuurstof vrij om zich 
overdag te voeden.

� Welke energie hebben bomen nodig om in fotosynthese te slagen en dus 
water (H2O) en kooldioxide (CO2) in suiker (C6H12O6) te veranderen ? 
 .............................................................................................................................

2. Uitstalraam : chlorofylplanten : onmisbare primaire 
producenten 
3. Uitstalraam : verbruikers, partners, parasieten,… de 
vreemde banden van het leven 
4. Lichtfoto’s : aan de voet van de groene reuzen
5. Het werk van de bosbouwer: van het zaaien tot de oogst van 
de eik en van het planten tot de oogst van de douglasspar
Bosbouw: daar komt wat bij kijken! Tijdens het hele leven van de bomen, gaat 
de bosbouwer, stap voor stap, goede grond voor hen kiezen, erop toezien dat ze 
genoeg licht hebben, de beste stammen uitkiezen, …
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� Welke boomsoorten zou je kiezen om het te bouwen ?   

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

De rivier en het veen

1. Kleppen : langs de rivier…
2. Het stroomgebied van de Vesder en de Amblève
3. Sokkels : van de rivier naar zijn bron
Het elzenbos is een bos dat bestaat uit elzen. Deze bomen hebben veel water 
nodig om te overleven. Je vindt ze bijna alleen op rivieroevers omdat ze graag 
hun wortels in het water steken… Het zijn excellente schuilplaatsen voor 
waterdieren !

� Forellen leven in stromend, zuiver, koud en zuurstofrijk water. Wat is de naam 
van onze inheemse forel, d.w.z. die van nature in onze rivieren leeft ?

.............................................................

4. Muurschildering : het elzenbos
5. Uitstalraam : hevige waters, kalme waters, diepe waters of 
oevers van het water : leven is er overal
6. Uitstalraam : de oevers en de mensen
De rivieroevers en de meren worden zwaar getroffen door het probleem van de 
"invasieve exotische" planten. Deze vreemde soorten worden meegebracht 
door de mens en hebben zich zo goed aangepast aan hun nieuwe omgeving dat 
ze de ruimte innemen. Door hen kunnen de natuurlijke planten niet meer 
groeien. De mens probeert ze te vernietigen, maar ze zijn erg moeilijk of zelfs 
onmogelijk weg te krijgen.

Gids voor het bezoek aan het Museum van het Bos en van het Water - © Domein van Bérinzenne

Pagina 14

Gids voor het bezoek aan het Museum van het Bos en van het Water - © Domein van Bérinzenne

Pagina 13

� Kan jij de harsachtige vinden die zijn naalden verliest in de herfst? ................

11. Uitstalraam : insecten en bomen, een gemeenschappelijke 
geschiedenis
12. Uitstalraam : de essentiële rol van de recycleurs
13. Uitstalraam : het verborgen leven van dode bomen
14. Uitstalraam : de zaadverspreiding
Planten zitten vast in de grond en reizen niet. Hun zaadjes daarentegen kunnen 
verplaatst worden over soms indrukwekkende afstanden dankzij hun speciale 
vormen : kleine vleugels of pluimpjes opgejaagd door de wind, minuscule 
haakjes die zich vasthechten op haren en op kledij, of ook wel vlotters om zich 
te verplaatsen op het water.

� Welk transportmiddel gebruiken deze zaadjes die je goed kent ? Wind of 
dieren ?

* De zaadjes van de paardenbloem en hun kleine parachute ? ...........................

* De zaadjes van kleefkruid of "Jan-plak-an" ?  ..................................

* De zaadjes van de esdoorn of "helikoptertjes"  ....................................

15. Elektrische trein en maquette van de weg van het hout
16. De verschillende taken van de boswachter
Bomen planten, werken met een paard of met machines, in de bomen klimmen, 
ze snoeien, een vrachtwagen besturen, de dieren bewaken en beschermen, de 
wetten die het bos beschermen doen respecteren, meubels en objecten uit 
hout bouwen, een Museum maken om klein en groot bij te leren over het bos !

� Kijk naar de foto’s in zwart-wit. Welk van deze taken zou jij het liefst doen als 
jij voor het bos zou werken ?
 ...................................................................................

17. Schijven van de boomsoorten
In de bosbouw heb je verschillende boomsoorten. Elke soort bezit een eigen, 
karakteristiek hout : zacht of heel hard, snel rottend of geschikt voor buiten, 
decoratief, goed brandend,… Ga met je hand over de schijven, lees de naam van 
de boomsoorten en ontdek alles wat je hieruit kan maken.

� De meubelbouw maakt deel uit van de houtbewerking. Teken een meubel 
dat je graag zou hebben.



12. Meteorieten? Visvijvers ? Gaten van granaten ?
13. Ruimte en muurschildering : het leven in de venen
Leven in de venen is niet gemakkelijk. De bodem is arm, de wind waait hard, de 
winter is streng… Maar dat schrikt de veenplanten en –dieren, die perfect 
aangepast zijn, niet af.

Omdat er niet veel te eten is in de grond, voedt de zonnedauw zich met heel 
kleine insecten. En ja, dit plantje is een vleeseter.

� Bekijk de foto van de zonnedauw. Wat zijn de bolletjes aan het uiteinde van 
zijn bladeren, volgens jou ?
Ogen – plakkerige haren – water ?

...............................................

De dolomedes is een speciale spin die op water kan lopen… of erin kan duiken 
om zich te verstoppen of een prooi te vangen.

� Heb je op de foto de grote bol die de dolomedes transporteert, gezien ? Wat 
zou het kunnen zijn ?
Zijn kussen – zijn huis – de cocon die zijn eitjes bevat ?

...................................................

14. De venen in cijfers
15. Bescherming en behoud van de venen
16. Lichtfoto’s : bedankt venen !
17. Uitstalraam : sprokkelen, van de zomer tot de herfst, in 
de bossen, aan de kant van het water, naast de weg

Wie heeft nog nooit geknutseld met dode bladeren, takjes, steentjes ? Wie 
heeft nog nooit een stevige tak opgeraapt om als wandelstok te gebruiken ? Wie 
heeft nog nooit een rijp stuk fruit uit een boom geplukt om meteen op te eten ? 
Je kan ook bepaalde bloemen plukken voor de bereiding van medicijnen, 
kruidenthees et zelfs snoepjes. Opgelet alleen dat je niet alles plundert en alles 
eromheen beschadigt !

� En jij, heb jij al natuurlijke elementen verzameld / geoogst ?
Voor welk gebruik?

..........................................................................................................................
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� Niet enkel planten kunnen invasief zijn. Hier zie je de namen van drie 
exotische invasieve dieren. Verbind ze met de juiste groep.    
     Muskusrat (Amerikaans)   Insect  
         Aziatisch lieveheersbeestje    Schaaldier
   Kreeft uit Californië   Zoogdier 

7. De rivier in cijfers
8. Muurschildering : het berkenbos
Gemakkelijk te herkennen aan hun witachtige, gladde en gebarsten schors, 
vormen berken de berkenbossen. Omdat ze strenge winters kunnen verdragen, 
kunnen ze zich op de venen goed ontwikkelen.

� Op de muurschildering maakt een veldslang aanstalten om op de rivier te 
glijden. Deze slang is niet bang van water. Integendeel, hij is een geweldige 
zwemmer! Schuchter en angstig, zal hij enkel bijten wanneer hij zich heel 
bedreigd voelt en niet meer kan vluchten. Is zijn beet gevaarlijk voor de mens ?

...................................................

9. Uitstalraam : de microfauna van het zure water en de venen.
10. Uitstalraam : "met de voeten in het water" leven
11. Riviervogels
Door naar de bek van vogels te kijken, kan je zien waarmee ze zich voeden. Vele 
vogels leven nabij rivieren: de blauwe reiger vindt er vissen en kikkers, de 
waterspreeuw verslindt handjesvol waterlarven en kleine weekdieren, de wilde 
eend ploetert op zoek naar algen of graast het groen op de  oever,…

� De waterspreeuw en de wilde eend hebben hun bek verloren.
Wil jij ze opnieuw tekenen ?

Pagina 15
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3. De hertachtigen van onze bossen
Het hert, de hinde en het hertenkalf behoren tot een soort.
De ree, de reegeit et het reekalf vormen een andere soort.
Wist jij dat herten et reeën neven zijn? Het gaat dus om twee verschillende 
soorten, maar ze maken deel uit van dezelfde familie : de hertachtigen.

De eerste dagen na hun geboorte, kunnen de hertenkalveren hun moeder nog 
niet volgen. Daarom verstoppen ze zich tussen bladeren, gecamoufleerd door 
hun vacht.

� Wat helpt hen om nog onopvallender langs roofdieren te passeren ?
...........................................................................

4. Dierenspiraal
De familie van de marterachtigen omvat carnivoren (die vlees eten) en 
omnivoren (die alles eten). Ze hebben een langgerekt lichaam en korte poten.

� Kan je deze 5 marterachtigen in volgorde van grootte plaatsen, van de 
kleinste naar de grootste ?
bunzing, das, hermelijn, steenmarter, wezel

..................... --> ..................... --> ..................... --> ..................... --> ..................

Veel dieren leven in het bos. Ze verdelen de ruimte door verschillende plekken 
te gebruiken : het everzwijn leeft op de grond, de zwarte specht vliegt van boom 
tot boom, de salamander beschermt zich onder stenen of dood hout, … Dassen 
graven grote holen in de grond met talrijke gangen en loges (of kamers) voor de 
hele familie.

� Welk dier gebruikt de loges die verlaten zijn door de dassen ?

......................................................
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Keer je, ga verder naar links
en draai aan de buitenkant van de spiraal.

Ga verder en beantwoord de vragenlijst van de egel.

Ga in de spiraal binnen.

De loopbrug en de tussenverdieping

1. De trekvogels
Als het winter wordt reizen de vogels, die niet meer genoeg voedsel vinden daar 
waar ze de zomermaanden doorgebracht hebben, naar warmere landen in het 
zuiden. Vanaf de lente, keren ze terug naar het noorden. Deze reis, die 
duizenden kilometers lang kan zijn, heet "migratie of trek". Die van de vogels is 
in het algemeen door iedereen gekend. Maar je moet weten dat sommige 
vlinders, vissen, zoogdieren, … ook migreren of trekken !

� Kan je de naam van drie trekvogels noemen die je kan zien vanop de loopbrug ?

1) .................................................................................

2) .................................................................................

3) .................................................................................

2. De projectiezaal
3. Model
De twee lange uithollingen stellen de valleien van de Amblève en de Vesder 
voor. In deze grote rivieren uit de streek monden alle kleine riviertjes en beekjes 
uit, die hun oorsprong hebben in de bossen en de venen.

� Zie je de historische weg die nu nog bestaat ? Hij maakt een lang spoor door 
het bos op de bergkam en gaat langs het Domein van Bérinzenne. Hoe heet deze 
oude weg ?

.........................................................

Het hert en de bosdieren

1. De geboden van de natuurvriend
2. De fierheid van de herten en de reeën
De mannetjesherten en -reeën dragen een indrukwekkende tooi op hun kop. In 
tegenstelling tot de moeflons, koeien of geiten waarvan de hoorns heel hun 
leven vast blijven zitten, dragen herten en reeën een gewei dat elk jaar afvalt en 
teruggroeit. De punten die hen hun mooie vorm geven, worden "geweitakken" 
genoemd. Een hert met acht punten, noemt men een "8-geweitakken".

� Een 8-geweitakken is 8 jaar oud : juist of fout ?
.........................
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9. Kleppen : een woensdag in mei zoals gewoonlijk
Terwijl jij je dag op school en thuis doorbrengt, zijn de dieren ook actief bezig in 
de natuur…
� Wat doe jij ‘s woensdags op het uur dat de vlinders genoeg warmte hebben 
verzameld om te vliegen ?
..............................................................................................................................

10. Ruimte voor spel !

Geschiedenis, biodiversiteit, sprookjes en nachtdieren

1. Uitstalramen : de activiteiten van de Veenboeren 
Op de heuvels van de Ardennen zijn er geen goede gronden voor rijke 
weilanden en velden, maar wilde heiden en zure venen die moeilijk te 
ontginnen zijn. Dankzij moeilijke en vermoeiende technieken, zijn de boeren er 
toch in geslaagd een paar granen te verbouwen en enkele beesten te fokken op 
deze arme gronden.

De bossen daarentegen boden een beetje meer rijkdommen. Hout diende 
natuurlijk voor de bouw en de verwarming van huizen, maar was vooral 
bestemd voor de industrie. Zo werd houtskool verkocht aan de staalindustrieën 
en de schors van eiken rijk aan tannine diende voor de leerindustrieën. Nadat 
de bossen ontgonnen waren, werd het lege terrein gebruikt voor magere 
kweek.

� Wat een plezier in de zomer om de donkerblauwe en rode bolletjes van 
bosbessen te zien rijpen. Om deze vruchten sneller te plukken dan met de 
vingertoppen, hebben de boeren een hulpmiddel gemaakt. Wat is de naam ?

......................................................

2. Evolutie van het Domein van Bérinzenne

3. Bedreigde natuurlijke milieus
De biodiversiteit. Dit woord duidt de diversiteit aan leven op de aarde aan. Er 
bestaan heel veel soorten dieren en planten. Bovendien zijn de individuen, van 
eenzelfde soort, totaal verschillend... net zoals jij anders bent dan je vrienden, 
je broers en zussen, enz. Al deze wezens leven op verschillende plekken: bossen, 
grasvelden, moerassen, rivieren, ... Het is erg belangrijk hen te beschermen.
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 Loop door het landschap van de Venen van Malchamps.

Kom uit de spiraal en draai naar rechts.

5. Hoeveel "natuur" punten voor uw tuin ?
Dit testje beoordeelt hoe welkom de natuur is in je tuin… en waarom geen 
ideeën geven om bij jouw thuis toe te passen? Als je geen tuin hebt, antwoord 
dan wat je zou doen als je er een had.

� Omcirkel het aantal punten dat je op elke vraag behaalt :

Tel je punten op. Resultaat ? ............. punten.
Lees wat de egel ervan denkt.

6. Muurschildering : het evenwicht in het bos
7. Kijkplaats in het bos
8. Kleppen : de vier seizoenen van de natuur
Onze goed verwarmde huizen en ons gemakkelijk beschikbaar voedsel laten ons 
toe om het hele jaar door op dezelfde manier te leven. Voor dieren in het wild 
bepalen de periodes van het jaar en de seizoenen de mogelijke activiteiten.

"De zomermaanden komen eraan en dus ook insecten. De pimpelmees weet 
dat: er gaat weldra genoeg voedsel zijn om een hele familie te voeden. Het is tijd 
om eitjes te leggen en de komst van jongen voor te bereiden".
� Op welk moment bouwt de pimpelmees zijn nest ?

......................................................

Vraag VraagPunten Punten

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

0  1  2

Ik gebruik chemische…

Ik maai mijn gazon…

Een stuk van mijn gazon …

Ik het een haag met…

Ik laat een stapel hout…

Ik heb een hoop stenen…

Ik hang nestkastjes...

Ik heb een natuurlijke poel...

Ik maak compost...

Ik verbrand geen doden...

Ik laat een dode boom...

Chemische k orrels...



5. Nachtdieren

� In de donkere zaal, zal je de echte naam van dit "schattig uil met gouden 
ogen" vinden. Wat is zijn naam?

.......................................................................

Nachtdieren zijn moeilijk te zien omdat ze ‘s nachts leven. Maar ze laten sporen 
achter: keutels, braakballen, afdrukken op de grond, voedselresten,…

Als nachtdieren bij uitstek, zijn we de enige zoogdieren die kunnen vliegen. Zelfs 
in de duistere nacht, oriënteren we ons perfect en vinden we insecten, onze 
enige prooien, dankzij onze "natuurlijke radar".

� Wie zijn wij ?

.............................................
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Kijk naar de lichtgevende foto’s voor je de zaal binnengaat…
Herken je me daar met mijn grote, gele ogen ?

� Bekijk de foto goed. Kies tussen de 8 tips van het uiltje diegene die de 
biodiversiteit het best helpen op deze plaats.

4. Sprookjes en legendes

Altijd en overal, hebben 
mensen verhalen verteld. De 
grens tussen waargebeurd en 
verzonnen is vaak vaag…

En jij, geloof jij in de Sotais, 
de plaaggeesten van 
Solwaster die werken om de 
inwoners te helpen? Op een 
dag is een van hen verliefd 
geworden op het mooiste 
meisje van het dorp… 

� Teken de bewaker van de 
sleutel.
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Open landschappen in stand 
houden.

Verschillende boomsoorten in 
bossen houden.

De laatste heidegebieden met 
jeneverbesstruiken in de Hoge 
Venen beschermen.

Op sommige plaatsen waterrijke 
bodems behouden.

Bomen oud laten worden.

Waterrijke gebieden beschermen.

De natuurlijke overs van de 
rivieren intact laten.

Geen exotische planten in                            
voeren.



RCME – Regionale Centra voor Milieu-Educatie

crie@berinzenne.be
087/77.63.00

Van maandag tot vrijdag
van 9u tot 17u.

Gesloten op weekends 
en feestdagen.

musee@berinzenne.be
087/77.18.38

Van dinsdag tot vrijdag 
van 10u tot 17u.
Zaterdag, zondag
en feestdagen
van 14u tot 18u.

Gesloten op maandag.

Museum van het Bos en van het Water

Croquis et plans : Daniel Steenhaut, scénographe du Musée
Photographies : sauf mentions contraires, Annick Pironet et Clémence Teugels
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Voor meer informatie over de infrastructuur van het Domein 
van Berinzenne, bezoek onze website www.berinzenne.be 
of neem contact met onze opvangcentrum per mail 
info@berinzenne.be of per telefoon 087/77.63.00.
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Welkom in het

Museum van het Bos
en van het Water

"Pierre Noé"

Gids voor het bezoek aan het Museum
voor de leerlingen
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Je goed amuseren kan 
zonder roepen en lopen !

De dieren en  uitstalramen zijn 
breekbaar, gelieve ze
niet aan te raken.
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Bedankt voor uw 
bezoek !

Tot snel…


