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Tjakkie de specht

INLEIDING TJAKKIE LENTE

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 7 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
Nadat je het karretje met materiaal hebt opgehaald aan het wachtersgebouw, trek je ermee 
naar de educatieve tuin. Deze ligt links nadat je het wachtersgebouw hebt verlaten.



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 
Doe eens een specht na!

Wist je dat ...

• spechten nooit hoofdpijn krijgen?

• verlaten spechtenholen worden gebruikt door andere dieren? Materiaal
Spechtenhelm

Wij spechten zijn misschien 

wel de slimste van alle vogels. 

Wij hakken met onze snavel een hol in een 

boomstam. Daarbinnen zitten we altijd lekker 

warm en droog. Het vraagt heel wat werk om zo’n hol 

te maken.

Wil je zelf eens proberen hoe het voelt om met een

snavel te werken in plaats van met je handen? Zet

dan een “spechtenhelm” op en hak er maar op

los tegen één van de boomstammen!



Wist je dat ...

• er verschillende soorten nestkasten zijn?

• niet alle vogels een nestkast nodig hebben?

Sommige vogels zijn 

een beetje jaloers op ons.  

Ze zouden ook wel in zo’n holletje willen 

wonen. Soms helpen de mensen die vogels 

een beetje door nestkastjes in de bomen te 

hangen. Denken jullie dat het mee zou vallen om 

langs zo’n rond gaatje naar binnen te wippen? 

Of is een deur toch handiger? 

Probeer het maar eens uit!

OPDRACHT 2
Op bezoek bij Tjakkie

Materiaal
Grote nestkast

Wegbeschrijving
Steek het grasveld voor het wachtersgebouw over. Ga links en dan meteen rechts het bos 
in. Neem de eerste afslag links. 



OPDRACHT 3 
Maak je eigen nest

Zouden jullie ook 

eens graag een nest bouwen?  

Ga dan snel aan de slag met 

materialen uit het bos. Maak het groot 

genoeg zodat iedereen er in kan. Denk 

eraan: wij hebben respect voor de 

natuur, dus pluk niets en trek 

niets uit.

Wegbeschrijving
Verlaat het bos door 2 keer links tot aan de verharde weg te gaan en ga vervolgens naar 
rechts. Wandel op de centrale dreef rechts tot aan het standbeeld. Ga linksaf en volg de 
asfaltweg. Voorbij de gebouwen ga je rechtsaf. Ga op het volgende kruispuntje linksaf tot 
aan de brug.

 Wist je dat ...

• eekhoorns ook een 
nest bouwen?

• sommige vogels 
ook afval in hun nest 
gebruiken?

• sommige nesten 
heuse kunstwerkjes 
zijn?



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 onderzoeken.

EN/OF

Wie kan het snelste diertje vinden? Om dit 

uit te zoeken heb ik een kleine racebaan 

meegegeven. Zet de diertjes erin en geef 

het startschot! Wie wint?

OPDRACHT 4
Kriebeldiertjes zoeken

Wegbeschrijving
Je gaat rechtdoor tot aan de volgende brug. Voor de brug ga je rechtsaf. 
Volg het eerste pad links.

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 5 
Bloemen ontdekken

Materiaal
Bloemprenten

Wegbeschrijving
Wandel verder op het pad tot aan de rivier ‘het Schijn’. Ga naar links. Wandel verder naar 
het houten gebouw. 

Wist je dat ...

• niet alle bloemen even opvallend zijn?

• ze met hun geuren en kleuren veel insecten aantrekken?

• veel bloemen eetbaar zijn?

Mijn 

lievelingsspelletje is “ik zie ik 

zie wat jij niet ziet” Spelen jullie mee? 

Het gaat als volgt: iemand kijkt aandachtig 

naar een bloem. Vertel aan de anderen hoe 

ze eruit ziet. Denk aan de kleur, vorm,… Wie 

raadt over welke bloem het gaat?

Heb je alle bloemen geraden, dan kan 

je de tekeningen gebruiken.



OPDRACHT 6
Waterdiertjes scheppen

Ook in 

het water krioelt het van 

leven!  Gaan jullie samen met mij op 

ontdekking?  Vul eerst een bakje met water.  

Met het schepnetje kan je waterdiertjes vangen.  

De meeste diertjes leven aan de oppervlakte want 

daar is het warmer.  Schep dus niet te diep. Maak 

je netje leeg in het bakje en neem rustig de tijd 

om je vangst te bekijken.  Na je onderzoek 

zet je de diertjes terug bij hun 

vriendjes.

Materiaal
Bakje 
Schepnetje
Vergrootglas
Zoekkaart waterdiertjes

Wist je dat ...

• aan de hand van de soorten en het aantal waterdiertjes 
de waterkwaliteit kan bepaald worden?

• de waterschorpioen en de bloedzuiger ook in deze 
vijver leven?

Wegbeschrijving
Laat de vijver achter je en volg Tjakkie. Ga aan het volgende kruispunt rechtdoor. Bij de 
T-splitsing wandel je rechts en meteen weer naar links. Steek de parkweg over en wandel 
naar het grasveld achter het gebouw van de domeinwachters.



Wij spechten dragen 

nooit schoenen en voelen met 

onze pootjes daarom heel goed het zachte 

gras, mos, de harde takken en steentjes. Je kan 

aan de rand van het bos een blotevoetenpad maken 

met verschillende materialen zoals gras, mos, takjes, 

steentjes, modder, … Maak er een mooi tapijtje van! 

Doe je schoenen uit en voel met je blote voeten de 

verschillen. Als je je ogen sluit voel je nog beter! 

Vuile voeten kan je later, als je weer thuis 

bent, een lekker badje geven!

OPDRACHT 7 
Blote voeten in de natuur !

Materiaal
Wat je op de grond vindt in het 
bos: gras, mos, steentjes, takjes,…

Wist je dat ...

• je in de natuur ongelofelijk veel verschillende structuren 
kan vinden?

• je van je blotevoetenpad ook een vliegend tapijt kan ma-
ken? Naar waar vliegen jullie? Gebruik je fantasie! 



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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