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voor gezinnen



Tjakkie de specht

INLEIDING TJAKKIE HERFST

Tjakkie de specht voor gezinnen is een ontdekkingstocht met een bewegwijzerde 

route doorheen het park.

Op de route zal je houten spechtenfiguurtjes zien hangen die je de weg wijzen.

Waar Tjakkie met zijn bek naar de grond wijst kan je een leuke natuuropdracht 

uitvoeren.

Als je de 5 opdrachten allemaal wil uitvoeren ben je ongeveer 2u onderweg. 

Je kan de wandeling ook inkorten als je wil. 

Achteraan de handleiding vind je een plan met de route en stopplaatsen.

Veel plezier,

de domeinwachters van het Rivierenhof

Tjakkie de specht

Tjakkie de specht

Wegbeschrijving
We vertrekken aan het gebouw van de domeinwachters. We stappen naar de uitgang van het park, 
met het wachtersgebouw aan onze rechterkant. Vlak voor de uitgang gaan we linksaf. 30 m verder 
vind je boom 1. 



Ik ben Tjakkie, de specht. 

Ik zou jullie graag meenemen op een tochtje door het 

park. Mogelijk kan ik jullie dan ook mijn huisje laten zien.

Komen jullie mee? Ik zal jullie de weg tonen.

Maar... let goed op! Hier en daar zal je me tegen een boomstam 

zien zitten. Kijk telkens goed naar mijn bek. Daarmee wijs ik 

de richting aan die jullie moeten volgen. Wijs ik met mijn 

bek naar beneden, dan wil dat zeggen dat we een 

spelletje of een opdracht gaan doen.

Afgesproken?



OPDRACHT 1 
De lindeboom is jarig!

Wegbeschrijving
Na boom 5 gaan we het bruggetje over. We steken de grote dreef over en volgen de weg langs 
de vijver. Aan het kruispunt begint de 2de opdracht aan de 2de boom. 

Wist je dat...

• je van de bloemetjes 
van de linde lekkere 
thee kan maken?

• de linde een liefdes-
boom is. Kijk maar 
eens naar de blaad-
jes: ze hebben de 
vorm van een hart.

• de kabouters de 
vruchtjes als bal ge-
bruiken?

Materiaal
Dingen die je vindt in het bos
Boomschijf voor de taart  
(nadien deze terug in de tas 
steken)

Het is een heel bijzondere 

dag vandaag! Mijn vriend, de oude 

lindeboom is jarig. Zouden jullie hem willen 

verrassen met een geschenk? Gebruik takjes, blaadjes, 

steentjes, mos,… om een taart of een ander cadeautje 

te maken. Wat de oude linde ook heel fijn vindt is om 

helemaal versierd te worden. Gaan jullie hem een 

bezoekje brengen?  

De boom met nummer 5 is de jarige.  

Je mag ook altijd een liedje zingen…



Weet je wat ik zo fijn 

vind aan de herfst? Overal komen 

er paddenstoelen tevoorschijn. Kijk eens 

rond, kan je er al zien? Om ze beter te leren ken-

nen heb ik een zoekkaart meegegeven. Vind je de 

paddenstoelen daar op terug? Weet je hoe je de onder-

kant van de hoed kan bekijken? Daar heb ik een trucje 

voor: leg er een spiegeltje onder. Wat zie je?

EN/OF 

Denken jullie dat hier veel dieren leven? Zelfs al zie 

je ze niet toch laten dieren vele sporen achter. 

Kan je er enkele vinden? De zoekkaart 

kan je alvast op weg zetten.

OPDRACHT 2
Het is paddenstoelentijd!

Wegbeschrijving
We wandelen een stukje terug in de richting van de vijver en slagen af in het zijweggetje waar 
Tjakkie hangt. Aan het eerste kruispunt slaan we rechtsaf. Net na de brug is de volgende opdracht. 

Wist je dat...

• paddenstoelen de 
opruimers zijn van de 
natuur?

• veel dieren graag  
paddenstoelen eten?

• dieren vaak sporen 
achter laten om hun 
territorium af te 
bakenen (geurvlag-
gen)?

Materiaal
Spiegeltje
Zoekkaart paddenstoelen
Zoekkaart sporen



OPDRACHT 3 
Kriebeldiertjes zoeken

Het liefste wat ik doe 

is in oude bomen op zoek gaan naar 

allerlei kriebeldiertjes. Maar ook in de bodem 

onder takken en bladeren zijn diertjes te vinden. 

Gaan jullie mee op zoek naar diertjes? Ik heb een aantal 

spulletjes meegegeven om ze te vinden en om ze te on-

derzoeken.

EN/OF 

Wie kan het snelste diertje vinden? Om dit uit te zoeken 

heb ik een kleine racebaan meegegeven. Zet de 

diertjes er in en geef het startschot. 

Wie wint?

Wegbeschrijving
We gaan over de brug en wandelen rechtdoor tot we aan de vijver komen. Voor de vijver slaan 
we linksaf en wandelen een hele tijd door met de vijver aan onze rechterkant. De volgende 
opdracht is aan het kruispunt met de bruggen.

Materiaal
Zoekkaart kriebeldiertjes
Potloepje
Wit laken
Bakje
Vergrootglas
Racebaan

Wist je dat...

• de struiken ook vol 
leven zitten? Leg 
het laken onder een 
struik en schudt eens 
zachtjes met de tak-
ken … 

• de pissebed familie 
is van de kreeften en 
garnalen?



OPDRACHT 4
Watervogels spotten

Mijn lievelingsspelletje 

is “ik zie ik zie wat jij niet ziet”.  

Spelen jullie mee? Het gaat als volgt.  

Iemand kijkt aandachtig naar de vijver. Zie je een 

watervogel? Vertel aan de anderen hoe hij eruit ziet. 

Denk aan de kleur, vorm van de snavel, …  

Wie raadt over welke vogel het gaat?

Heb je alle vogels op de vijver geraden,  

dan kan je de foto’s gebruiken.

Wist je dat...

• sommige 
vogels enkel in de 
winter op deze vijver 
te zien zijn?

• eendjes en ganzen 
ziek worden van 
brood te eten?

Wegbeschrijving
We wandelen van de vijver weg, aan het kruispunt gaan we naar links. Aan het volgende kruispunt 
gaan we naar rechts. Bij de 1ste T-splitsing gaan we naar rechts en bij de 2de gaan we naar links. 
We steken de grote weg over en gaan rechtdoor. Rechts ga je de educatieve tuin binnen.

Materiaal
Foto’s watervogels



Zien jullie de paadjes in 

het gras? Ze kunnen ons helpen om de 

juiste naam van een boom te vinden.  

Ik heb voor jullie tasjes gemaakt met daarin een blad en 

een vrucht. Begin bij de start en volg de paadjes tot je een 

vraag tegen komt. Die vraag moet je dan beantwoorden met 

“ja” of “nee”. Het pijltje bij het antwoord dat je koos duidt aan welk 

paadje je verder moet volgen.  

Kunnen jullie zo de juiste naam van de boom vinden?  

Het overzichtskaartje zet jullie op weg.

EN/OF

Neem een blaadje papier. Druk het tegen de stam van 

de boom en ga er even met een wascokrijtje over. 

Nu heb je een mooie schorsafdruk!

OPDRACHT 5 
Bomendoolhof

Materiaal
Tasje met bladeren en vruchten
Overzichtskaartje
Wascokrijtje
Papier

Wist je dat...

• elke boom uniek is? 

• elke soort zijn eigen 
blad- en schors-
structuur heeft? 

• de oudste bomen in 
het park 250 jaar oud 
zijn en wel 45 meter 
hoog?



Ziezo zangvogeltjes,  

dit was onze afsluiter.

Het materiaal kan je terug binnenleveren 

op de wacht. Hopelijk vonden jullie het 

prettig en leerrijk om in mijn bos te 

komen wandelen. 

TOT ZIENS !
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