Het Regionaal Landschapscentrum in Florenville

Nieuw in

« Getuigenis »

Belgisch Luxemburg...

Om het landschap van Belgisch
Lotharingen te ontdekken
Tussen de Ardennen en de Gaume ligt het Maison du Tourisme van de
streek van de Semois, met daarin het « Regionaal Landschapscentrum ».
Hier wordt de deur naar het landschap voor u geopend, u krijgt de
sleutels en ontdekt de geheimen. Visiorama, didactische panelen,
begeleide bezoekjes en wandelingen, activiteiten voor de kleintjes...
maken van dit centrum meer dan een eenvoudige tentoonstelling.

« We werden aangenaam verrast door allerlei nieuwe weetjes
over het ontstaan van sites. We observeren dagelijks van alles
zonder te weten waar het vandaan komt of hoe het zo
geworden is als het nu is. Hierdoor krijgen we zin om ter plaatse
te gaan kijken en de regio te ontdekken. Het prikkelt onze
nieuwsgierigheid... »
Familie Duloy

Brussel

Florenville

De rijkdom van "la Lorraine gaumaise"

Bovenop de tentoonstelling

Het Regionaal Landschapscentrum is in 2012
feestelijk geopend op de eerste etage van het
Maison du Tourisme van de streek van de Semois
tussen Ardennen en Gaume. Sindsdien zijn er een
visiorama aan toegevoegd, met een wandeling met
geluidsfragmenten en uitleg, en een filmzaal voor
een twintigtal mensen. Er wordt een kleine film over
de Gaume gedraaid, over de gastronomie, het
erfgoed, en over de evenementen in de streek.

Het RL wil meer dynamiek bieden dan een simpele
tentoonstelling. Op aanvraag kan er een bezoek met
een gids georganiseerd worden en activiteiten in het
kader van evenementen, zoals het jaarlijks terugkerende Weekend van de Landschappen eind september, en dat van het Ardense bos en hout in oktober. 's
Zomers worden er begeleide wandelingen op touw
gezet met echte natuurkenners van de regio. Zo
krijgt u uitleg over het landschap in het veld.

Het RL heeft een permanente
tentoonstelling over de landschappelijke rijkdom van de
Gaumsestreek in vier thema's:
geologie, bos, landbouw en
gebouwd erfgoed. Daarnaast
zijn er tijdelijke tentoonstellingen, zoals de 100e
verjaardag van het « Syndicat d'Initiative » of de
foto's van Dimitri Crickillon: « Rivieren, de Ardennen
van de ene oever naar de andere ».

De zaal is vandaag de dag
aangepast aan de vraag van
volwassenen en adolescenten.
Ook richt ze zich op de allerkleinsten met een ruimte vol
zintuiglijke activiteiten, zoals
een voelbox met granen, en er is een pedagogische
zone voor schoolklassen en gezinnen. Op termijn wil
men een kleine proeverij van lokale producten voorzien als ludieke afsluiting van uw bezoek.

Meer dan een eenvoudige
tentoonstelling.

In praktijk
Centre d’interprétation
du Paysage
Esplanade du Panorama, 1
6820 Florenville
T : (32) (0)61 31 12 29
info@semois-tourisme.be
www.cip-lorraine-gaumaise.com
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