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Natuur en geschiedenis om mee te doen
Opzoek naar fossielen, dieren observeren, natuurervaring spelletjes of verhalen uit de Romeinse
tijd: aan onze 20 stations is er veel te ontdekken of te doen. Jullie slimme reisgenoot
Olly de egel staat al op jullie te wachten!
Olly wijst de weg en de plaatsen
waar jullie zelf actief kunnen
worden.
Afval op het terrein: dan wordt zelfs
Olly echt boos!
1. Natuurcentrum Eifel
Bezoekers- en informatiecentrum, museumshop en
levedige tentoonstellingen:
Graan malen zoals een legioensoldaat; inzichten in de bijentaal; luisteren naar de muziek
van het bos aan de vogelklok en
de klankenboom, koraalrif-aquarium
2. Boeren-, Romeinse- en ververstuinen
Traditioneel aangelegde tuin met typische gewassen, geneeskrachtige-, ververs- en sierkruiden.
Plantenzoekspelletje; observatie
bij het zonnebloemperk
(mei tot sept.)
3. ‘Kaninhecke’ en kalkovens
Een blik op een versteend koraalrif van het Devoon
(ca. 380 miljoen jaar oud), kalkovens uit de 19e eeuw.
Trap beklimmen: de ovens werden vroeger van
bovenaf met kalksteen gevuld
4. Taverne
Een welverdiende pauze: Seminarhuis met plek om te
pauzeren.
5. Uitzicht in de boomtoppen
Smal, verhoogd pad door esdoornbos
Achterover leunen en het uitzicht genieten in de
wereld van de eekhoorntjes

7. Romeinse vijver
Barriëvrije steiger om dieren en
planten aan het water te observeren: kikkers, watervleermuizen, libelles...
Observatie van dieren
8. Notenkraker
Noten zijn hard, het eekhoorntje moet ook hard werken om ze te kraken
Doe het zoals de eekhoorntjes
9. Evenwichtsbalk
Test je evenwicht, houd je balans en probeer sommige oefeningen.
Eerste oefening met uitgestrekte armen en
misschien een beetje hulp van iemand anders.
10. Steengroeve 'Steinrütsch'
Oude zandsteengroeve met gesteente uit de tijd van
het Onder-Devoon.
Speelstenen verzamelen voor het Delta-spel.
Klim in de liaan.
11. Romeinen op wachtposten
Vesting aan de Romeinse snelweg
van Keulen naar Trier.
Romeins Delta-Spel; het
meten van een mijlpaal op
'romeinse manier'
(1 romeinse voet =
29,64 cm)

Stations vol met
action:
12. Over heuvels en dalen
Pad voor avonturiers
door het kreupelhout.
13. Luisterlandschappen
Klanglandschappen met de hoorbuis.
14. Picknick met bosmuziek
Uitnodiging om muziek te maken, te spelen
en te picknicken in het paviljoen.
Boomorgel, boomxylofoon,
vierklankboom...

Natuurbelevenisdorp Nettersheim

15. Bijenstal
De geschiedenis van de bijenteelt wordt duidelijk
gemaakt d.m.v. verschillende manieren waarop bijen
„wonen”
Gedragzonderzoek aan de bijenkorf
blief alsjeblieft still – stoor de bijen niet
16. Op zoek naar koraal
Braakland, vol met fossielen op de hoogte van het
voormalige koraalrif uit de Eifelse Devoon-zee.
Verzamelen
en herkennen
van fossielen.
Fossielen bezitten
een
bijzondere
waarde door hun
onvoorstelbare leeftijd. Verzamel a.u.b.
alleen stukken die
jullie echt bewaren
willen!

Natuurcentrum Nettersheim:

17. Uitzicht over Nettersheim
Breed panoramisch uitzicht over het dorp Nettersheim.

Fossielenhuis met fossielen collectie en tentoonstelling
'400 miljoen jaar bos'
Historische kalkovens

Hoofdgebouw: centrum voor milieueducatie en bezoekersinformatie met tentoonstellingen over de thema's
Neandertaler-Romeinen-Franken, waterbelevenisruimten, bos & hout, energie & klimaat, weiden & weilanden, mineralen, leven op het platteland; VVV-Kantoor,
museumshop, Nationaalpark-Infopunt, Romeinsestraten-Infocentrum

Wie nog zin heeft in een dorpswandeling of een
restaurant of café wil bezoeken, volgt de weg rechtdoor het dorp in. Alle anderen slaan links af terug
naar het Natuurcentrum.

Ons aanbod:

● Seminare, excursies en belevenistouren ● natuurbe-

levenisprogramma voor het hele gezin, bijvoorbeeld
fossielenprogramma ● ervaringspedagogie voor
schoolklassen ● Nettersheims Tours - spannende rondwegen voor de actieve mens ● belevenispad ● vlinderpad ● klimparcours

18. Kirchberg en 'Bad Nettersheim'
Oud dorpscentrum met schilderachtige vakwerkhuizen, kerk en voormalig Kneippkuuroord.

Andere faciliteiten:

19. De Urft in het dorp
Voorbeeldig: Een beekje
midden in het dorp blijft
ook een levensruimte.
Hoe snel is de stroming van de Urft?
Terug in de boerentuin: Oplossing van
het raadsel over de zonnebloemen.
20. 'Het fossielenhuis'
Tenslotte als hoogtepunt een reis terug in de oertijd:
De tentoonstellingen over de geschiedenis van de
aarde en fossielen vertellen de spannende geschiedenis van het leven.

Opleidingsinstelling Nettersheim: Seminare, workshops, projectdagen, vervolgonderwijs voor jongeren
en volwassenen
Archeologisch landschapspark
Literatuurhuis Nettersheim met bibliotheek
Cultuurstation Nettersheim met galerij
Jongerenhotel met 200 bedden, jongerenkampeerplaats, Eifelhaus voor zelfverzorgers, camperplaats,
„Buurehüsje“ tot 5 personen, Taverne tot 12 personen.

G r a f i e k : w w w. L i s a Z i m m e r m a n n s . d e

- belevenispad

6. Avonturenspeeltuin
Speelweide om je uit te leven op
de kabelbaan, klimtoren en de
brucht van de das.

Uitgever:
Openingstijden:
Natuurcentrum Eifel
ma. - vr.: 9.00 - 18.00 uur
Urftstraße 2-4
(1 nov tot 30 apr tot 16.00 uur)
DE-53947 Nettersheim
za. & zo.: 10.00 - 18.00 uur
Tel. +49 (0)2486/1246
(1 nov tot 30 apr tot 16.00 uur)
Fax +49(0)2486/203048
door het Europees Landbouwfonds voor
naturzentrum@nettersheim.de Gefinancierd
plattelandsontwikkeling:
Hier investeert Europa in landelijke gebieden
www.naturzentrum-eifel.de

