
CULTUURDAG WATER WANDELING
We starten met een introductie: achter het NTC komen twee
rivieren samen. De Pétrusse en de Alzette. Deze rivieren zijn
ook wel eens overstroomd en toen stond alles onder water,
ook het NTC. Waar je nu staat stond helemaal onder water.

De deur uit bij het NTC. Wat zit er, denk je onder de putten
voor de deur van het NTC?
We gaan naar links, richting het bruggetje. Daar oversteken. Je
kan daar aan de zijkant op een verhoginkje staan en het water
zien (voor de kleintjes). Dit is de rivier de Alzette.
Door richting het Natuurmuseum. Wat zie je onder deze
putten?

Ken je dit museum? Het is heel leuk om een keer naartoe te
gaan in de vakantie. Je kan er van alles over de natuur leren. En
er zijn heel veel dieren.
Waar is de rivier nu, denk je?

Direct naast het museum is een klein doorgangetje naast een
garage.
Klopt het wat je dacht, waar de rivier is? Loop er maar naartoe.

Doorlopen naar de Abbey de Neumunster.



Door de poort

Op het grote binnenplein. Wordt het hier ooit nat? Waarom
wel/niet?

Zie je de afbeeldingen rechts aan de muur? Wat zie je?

Doorlopen naar het plein. Hoor je de Alzette? Ga maar kijken
Niet op het gras lopen!!!
Welke kant stroomt de rivier op? Waar zie je dat allemaal aan?
Zie je dingen in het water drijven?

Welke kleur heeft het water? Hoe komt dat denk je?



Rechts van het gebouw de trap op

Het bruggetje over (je blijft aan de rechteroever van de
Alzette lopen) Stroomt het water onder deze brug ook?

Nu de volgende brug ook over. Kijk hier naar het water

Hoe heet dit wat je hier links ziet?

De stroomversnelling of de waterval

Over de brug naar links. Je kan hier naar het water toe
(afhankelijk van de groep)



Het pad volgen. Je ziet hier de brug met de bogen. Vroeger
waren er ijzeren hekken in de bogen. Heb je enig idee
waarom dat was? Laat de kinderen hier even over denken en
een paar suggesties doen.

Zodat de soldaten die in de burcht woonden niet konden
ontsnappen (deserteren).

Loop door naar de toren, over het bruggetje. Hier is een
verborgen doorgang in de toren.

Zie je hier ook weer het water onder het bruggetje? Stroomt
dit water?

Ga de toren in

Waar zou deze ingang of uitgang voor zijn geweest? Praat
over verschillende mogelijkheden.

Nu de trap op omhoog.



Buiten de trap af naar de moestuintjes. Waar zou het rooster
bovenaan de trap voor zijn?

Doorlopen langs de rivier. Laten zien dat we daarnet aan de
overkant stonden.

Wat zit daar onder de boom? Is het een vrouw? Is het een
vis? Hoe noem je zoiets?

Het pad verder volgen. Je komt nu bij een doodlopende weg.
Daar doorlopen. Wat zie je bovenaan de muur aan de
rechterkant? Waar is dat voor?



Let op! Je komt zo bij de weg. Goed op de stoep blijven.

Oversteken bij het bakkertje. Richting de bushalte

Op het parkeerplaatsje achter de bushalte kan je naar
beneden, de trap af naar de rivier.
Dus niet de brug over.

Je ziet daar iets verderop foto’s van vroeger. Wat deden de
mensen daar op de brug? Kan dat nu nog?
Hoe denk je dat deze brug over de Alzette heet?

Alzette Brug



Je ziet hier een muur in het water. Zijn het twee rivieren?
Komen ze hier samen? Hoe heten ze?

De Alzette en de Pétrusse

De trap op naar boven. Op de stoep blijven!! We gaan hier
naar links

Hier kan je zien dat er ook in Luxemburg overstromingen zijn
geweest. Kijk maar naar het rode huis aan de overkant.
Hoe hoog stond het water in 1806? En in 1756? Zou jij nog
met je hoofd boven water hebben gestaan? En hoe denk je
dat het er in het NTC uitgezien zou hebben?

De weg oversteken bij het zebrapad en je weg vervolgen

Bij het volgende bruggetje kijken naar de rivier. Dit is een
andere rivier. Weet je welke?

De Pétrusse



Nu weer oversteken.

Richting de muur. Daar de trap op. Je kan het water aan je
rechterkant zien. De grotere kinderen kunnen over de rand
kijken, voor de kleintjes zitten er gaten in de muur.

Doorlopen tot het eind en daar naar beneden en naar rechts.
Dus nog niet naar het NTC.

Je ziet hier nu een ander soort brug.  Wat rijdt daarboven je?
Hoe heet het als dit een brug zou zijn waar water overheen
zou lopen?

De trein
Het aquaduct, vertellen dat aqua water betekent. (Ducere
betekent leiden, dus eigenlijk: waterleiding)

Loop naar het water. Zie je het hoogteverschil? Hoeveel
meter is het denk je?

Weer terug naar het pad, we lopen nog een klein stukje door.
Wel aan de kant lopen. Het is een fietspad



Je komt uit bij dit bruggetje. Zie je de tuintjes? Wat hebben
de planten nodig om te groeien?
Ga maar op de brug staan. Weten de kinderen welke rivier
dit is?

De Alzette.

Nog even kijken naar het water.

Nu terug naar het NTC. Op de terugweg kunnen de kinderen
steentjes, takjes, blaadjes etc. verzamelen. We gaan kijken
wat er drijft en wat er zinkt.
Horen ze onder de spoorbrug de vogels?

Nog een laatste brug voor we weer terug zijn. Ga op de brug
staan en kijk naar het water



Waar gaat dat water naartoe denk je?

Kijk nog eens naar de putten voor de deur van het NTC. Wat
denk je nu dat er onder loopt?

Als je weer binnen bij het NTC bent, kan je je dan voorstellen
dat het water zo hoog staat, zoals je op het rode huis zag?
Wat zou er allemaal onder water staan?


