
Welkom in de Villa van Mageroy in Habay-La-Vieille! We zijn hier op de grens
tussen de Ardennen (Noord) en Lotharingen (Zuid). U zult zien, de villa staat op

vochtige grond en er is voldoende water. Dat is maar goed ook, want de
aanwezigheid van water brengt veel biodiversiteit met zich mee! Zo leer je de
geschiedenis van onze streek kennen en observeer je tegelijkertijd de rijkdom

van onze prachtige natuur op de site !
We bieden je een kleine quiz aan over het thema kleuren om je nieuwsgierigheid
te wekken bij het ontdekken van het circuit dat we hebben voorbereid. Hier zijn

10 kleuren; kun je ze terug op de juiste plaatsen zetten? De antwoorden worden
aan het einde van de cursus weergegeven.

PAARS – GEEL – BAKSTEENROOD   KNALROOD –

ROZE– GROEN – BLAUW – GRIJS – BRUIN- WIT

Zodat alles goed gaat : 
Het is niet toegestaan om op de muren te lopen.
Let op waterpunten
Arc-Hab vzw wijst alle verantwoordelijkheid af bij een ongeval
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2. DE KLEINE VIJVER
 

Als je bij de vijver komt, wees stil en luister.... er zijn veel verschillende
vogelgezangen, en je hoort het kwaken van de kikkers! Zie je er een ?

Welke kleur hebben de kikkers die in deze vijver leven ?
 

3. DE GROTE VIJVER
 

Tijdens de bouw van de Villa hebben de eigenaren gebruik gemaakt van de overvloedige
stenen uit de regio. Rondom het vijver is schalie gebruikt. Het is een droge stenen muur,

zonder cement. Deze steen komt zeer veel voor in de Ardennen, en wordt veel gebruikt in
de bouw.

Wat is de kleur van deze steen ?
 

4. DE MUUR IN RENOVATIE
 

Een andere steen die in het gebied veel voorkomt, werd gebruikt voor de bouw. Observeer
de muur in renovatie (je kunt zien dat voor deze muur cement gebruikt word). Sommige
stenen zijn donker omdat ze ouder zijn; andere lichter - omdat ze recent zijn - ze werden

gebruikt om deze muur te versterken. Ze worden "zandsteen" genoemd.
Wat is de kleur van deze steen (in zijn 'schone', recente versie) ? 

 

5. BIJNA HET PORTAAL
 

U komt aan bij het portaal, de toegang tot het woongedeelte, de PARS URBANA.
Aan weerszijden van het portiek staat een dikke muur, die tijdens de Germaanse invallen

werd opgetrokken ter verdediging van de villa. Bekijk rechts van de veranda de leistenen die
op de rand zijn geplaatst. Als we goed naar deze stenen kijken, zien we dat ze een

weerspiegeling hebben.
Wat is de kleur van deze weerspiegeling ?

 

1. BORD BIJ DE INGANG VAN DE VINDPLAATS
 

Ave! Mijn naam is Micia en ik stel voor dat je de villa van Mageroy gaat
verkennen. Tijdens de Gallo-Romeinse periode was deze villa een grote

boerderij die uit twee delen bestond :
PARS URBANA: dit is het woongedeelte, bewoond door de eigenaar. Dit

is het deel van de villa waar ik woon !
PARS RUSTICA: het is de agrarische binnenplaats, bestaande uit

gebouwen : stallen, schuren, ambachtswerkplaatsen,... en ook tuinen.
Als u het site betreedt, bevindt u zich in het boerengedeelte. In het

midden van de site bevinden zich de overblijfselen van de woonvilla.
De klaproos is een zeer kleurrijke en heldere bloem die de kale
vloer van de villa waardeert. Wat is de kleur van deze bloem ?

 



6. PLANTENTUIN
 

De Gallo-Romeinen gebruikten veel planten: voor voedsel, om
zichzelf te genezen, om te parfumeren, om te decoreren, om

kleding te verven,... Observeer een plant in de derde tank, waarvan
de bladeren zacht zijn, zoals gevilt, terwijl de bloemen langwerpig
zijn en uitlopen tot een lip. Dit is "echte salie". Deze plant werd als
medicijn gebruikt. Salie werd (en wordt nog steeds!) ook gebruikt
als smaakstof in de keuken en in de parfumerie. Ken je dit kleine
oma-ding? Wrijf een blaadje salie op je huid voordat je je parfum

aanbrengt, het zal langer meegaan !
Wat is de kleur van saliebloemen ?

 

7. DE OPGRAVINGEN
 

Hier sta je voor het gebouw dat wordt opgegraven! Misschien heb
je het geluk hier aan te komen op een moment dat de archeologen
aan het werk zijn? Met veel geduld analyseren ze de verschillende

grondlagen (de horizonten), lokaliseren ze de oude muren, de
haarden (gebieden waar vuur is gemaakt) en van tijd tot tijd wordt
een deel van een object (uitzonderlijk een heel object) aan het licht

gebracht: een stuk glas, brons, ijzer,... De ontdekkingen worden
geanalyseerd en laten hypothesen toe om beter te begrijpen op

welke manier onze voorouders hier leefden, in de villa van
Mageroy.

Wat is de kleur van de aarde die archeologen hebben
onderzocht ?

 

8. BLIK IN EEN BIJGEBOUW

In dit gebouw vonden archeologen veel metalen voorwerpen, ijzeren
spijkers en loden visnetgewichten. Alles wijst erop dat er een

smederij was! De graafmachines hebben hier ook terracotta figuren
opgegraven die moedergodinnen voorstellen. Deze waren erg

populair omdat ze waakten over het werk van de smeden.
Wat is de kleur van deze figuren ?



 
 

10. DE BLOEMWEIDE
 

Kijk naar de madeliefjes en boterbloemen als je de laatste brug passeert over het beekje
dat het grote bassin voedt. Bekijk ook in deze grote bloemrijke weide, een mooie bloem
met veel bloemblaadjes die "centaurie" of "korenbloem" wordt genoemd. Deze bloem
wordt gewaardeerd door bijen die op zoek zijn naar stuifmeel en nectar. In Mageroy

proberen we veel plekken te bieden voor flora en fauna. Wilde bloemen zijn echt heel
belangrijk voor bestuivers en we vragen je deze niet te plukken ;)

De kleur van de korenbloem is …
 
 

DE QUIZOPLOSSINGEN EN EEN KLEINE VERRASSING VOOR ELK KIND WORDEN IN DE
BROODOVEN GEPLAATST (ZIE PLATTEGROND).

 
 

Vond je deze activiteit leuk? Vergeet niet een bijdrage achter te laten (gratis gift,
spaarvarken op de site) om ons te helpen nog meer biodiversiteit in Mageroy te

verwelkomen!
Wil je deelnemen aan andere activiteiten? Ga naar www.villamageroy.com!

 
 

NB: zijn er bijna geen "verrassingen" meer ? Stuur een e-mail naar
villa.mageroy@gmail.com ; en we vullen weer bij voor de volgende kinderen.

 

9. DE OVERBLIJFSELEN VAN DE BADEN
 

Je kent zeker de Romeinse baden, ze zijn erg beroemd!
Er waren ook Romeinse baden in de villa van Mageroy!

U kunt alle uitleg op het paneel lezen om de
constructie en het verwarmingssysteem volledig te

begrijpen.
In de kelder bouwden de Gallo-Romeinen kleine

"pilletjes" (kolommen) uit terracotta, dat wil zeggen in
klei, een materiaal dat zeer overvloedig aanwezig is in

onze bodem. Boven bevond zich de plaat en
daarboven het hete zwembad.

Bekijk een uit terracotta gereconstitueerde
"pilette" : wat is de kleur?

 
 


