Antwoorden van de vragen
De ondergrondse waters______________________________________
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5. - Water van het type Marie-Henriette.
- Het is natuurlijk bruisend (door het contact van het water met de

carbonaathoudende rotsen komen er belletjes van koolzuurgas vrij).

8. Het water Marie-Henriette.
9. Spa Reine, Spa Barisart en Spa Marie-Henriette.
11. Spa Barisart : 300 meter - Spa Reine : 440 meter.
14. De "Pouhon" Peter de Grote.
16. Koolzuurhoudende baden (= met bruisend mineraalwater).
Het bos_______________________________________________________
1. Zonne-energie.
5. 80 jaarringen = 80 jaren.
6. De ruwe berk of zilverberk.
7. Naar keuze.
10. - In de beukenbos, de berkenbroekbos en de lorkenbos.
- De Europese lork of lariks.
14. Wind - Dieren - Wind.
16. Naar keuze.
17. Eik, Amerikaanse eik, Es, Beuk, Zoete kers, Douglas spar, Grove den,
Zilverspar.

De rivier en het veen__________________________________________
3. De beekforel.
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De rivier en het veen (vervolg)________________________________
6. Muskusrat (Amerikaans)
Insect
Aziatisch lieveheersbeestje
Kreeft uit Californië

Schaaldier
Zoogdier

8. Nee, de ringslang heeft geen gifklieren.
11. Matig lang, rechte en sterke snavel - lange en platte snavel.
13. - Plakkerige haren.
i- De cocon die zijn eitjes bevat en die ze de hele tijd met zich meedraagt
tot de eitjes klaar zijn om uit te komen.

17. Vrije antwoord.
De loopbrug en de tussenverdieping__________________________
1. Antwoord te kiezen uit : de kraanvogel, de wespendief, de rode wouw, de
visarend, de havik, de beﬂijster, de koperwiek en de kruisbek (deze vogel maakt
korte migraties, omdat hij zich verplaatst naargelang de vruchtvorming van de
naaldbomen).

3. "La Vecquée".
Het hert en de bosdieren______________________________________
2. Fout.
3. Ze geven geen geur af.
5. - Wezel--> hermelijn--> bunzing --> steenmarter--> das.
- De vos.
8. In april.
9. Activiteit van 11u : vrij antwoord.
Geschiedenis, biodiversiteit, sprookjes en nachtdieren________
1. Een kam (bosbessenkam, veenbessenkam).
3.  Verschillende boomsoorten in bossen houden.

 Bomen oud laten worden.
4. Tekening van de oehoe
5. - De ruigpootuil.
- Vleermuizen.
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