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` Brrr, donkerrrrr!

Ben jij soms ook een beetje tegen de
draad in? Volg dan de adviezen van de TRIX!

SUPEROUD

Mensen die alles van grotten
weten heten speleologen.
Het klinkt alsof die mensen
de hele dag spelen, maar
vergis je niet. Speleologie is
een
echte
wetenschap.
Speleo komt van het Griekse
woord spelaion, en dat betekent grot.
Speleologen bestuderen van
alles in een grot. De planten
en dieren die er nu leven.
Maar ook die van heel vroeger. Waar misschien nog resten van te vinden zijn. Ze kijken naar de binnenkant van
de grot en zien dan allerlei
verschillende gesteenten. En
soms zelf rotstekeningen van
mensen die héél vroeger,
duizenden jaren geleden in
de prehistorie, in de grot
geweest zijn. Soms moeten
speleologen
onderaardse
rivieren volgen en dan moeten ze zelfs een duikerspak
aan. Cool!
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BEN JIJ WEL EENS IN EEN GROT GEWEEST?
NEE, NIET DIE IN HET PRETPARK, MAAR EEN
ECHTE GROT, ONDER DE GROND, MET VAN DIE
SUPERGAVE DRUIPSTENEN. WIJ TRIX KOMEN
ER VAAK. HET IS ER LEKKER DONKER EN
REUZE-SPANNEND. SOMS EEN BEETJE GRIEZELIG, MAAR DAAR HOUDEN WIJ VAN. WANT WIJ ZIJN STOER!

Avontuur onder de grond
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Jij houdt toch ook van avontuur? En je bent vast sportief!
Misschien ben je op vakantie
in Frankrijk, Italië of Spanje
wel eens in een grot geweest.
Maar ook in Nederland en
België kun je grotten bezoeken. Bijvoorbeeld de Grotten
van
Valkenburg
of
de
Maastrichtse Grotten. Of de
Grotten van Han, in België. In
sommige grotten kun je zelfs
een spooktocht doen. Maar
spoken bestaan niet, toch….?

Grotten van Sint Pieter
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In de grotten van Maastricht heb
je wel 20.000 gangen! Daarom ga
je altijd met een gids de grot in.
Dat is iemand die de grot heel
goed kent en precies de weg
weet. De gids leidt je rond en
vertelt je van alles over de grot.
Als je een grot bezoekt, trek dan
een extra fleece of trui aan, want
het is er niet warm, ongeveer 10
graden Celsius, en heel vochtig.

