Stoerparcours Hertberg – najaar 2020
Didactische fiche voor de leerkracht: richtleeftijd
2e graad lager onderwijs
Midden in het mooie bos van Hertberg kan je klimmen, klauteren, springen, vliegen, kruipen, bouwen en
nog veel meer. We willen gezond buitenspelen stimuleren met ons natuurbelevingspad: Het
Stoerparcours.

Het stoerparcours is geïntegreerd in het reliëf en het aanwezige groen. Het maakt gebruik van zand,
water en boomstammen, aangevuld met nieuwe speeltoestellen.
Wist je trouwens dat elk toestel gebaseerd is op een specifieke bewoner uit het bos? Tijdens deze
wandeling kom jij veel meer te weten over deze dieren!
Buiten leren was nog nooit zo leuk! Combineer een wandeling in de frisse buitenlucht met kennis,
sport en spel. We zullen je uitdagen en je kennis testen in een quiz!
Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Hertberg, ontvangstplein tegenover Mie Maan,
Diestsebaan 28, 2230 Herselt
Deelname is gratis, maar verwittig je komst via hertberg@provincieantwerpen.be
Zo zijn we zeker dat het domein niet overspoeld wordt en iedereen kan genieten van de uitstap. Elke
mail wordt beantwoord.
Periode: van 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021

Afspraken:
Maak duidelijke afspraken vooraf:





Slecht weer bestaat niet, slechte kledij wel! Zorg voor aangepaste wandel- en speelkledij.
Vraag de kinderen om wandelschoenen of laarzen te dragen!
Blijf op het pad en loop niet zomaar in het bos. 1 uitzondering is het speelbos!
Pluk geen bladeren, vruchten of paddenstoelen. Gebruik alleen wat los op de grond ligt.
Maak vooral plezier en geniet van het herfstige bos!
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Duur: De wandeling bestaat uit 6 haltes, duurt 2u en is ongeveer 4 km lang.
Route:
Volg de witte pijl met daarop Stoerparcours – loop onder het startbord
door tot aan de volgende bareel – daar vind je de code om je weg te
vinden in het bos. Onthoud deze goed (of neem er een foto van ).
Kom je geen bordje meer tegen? Dan liep je verkeerd! Keer terug naar
het vorige punt. Als alles goed gaat, kom je 6 avontuurlijke speeltuigen
tegen en eindig je op hetzelfde punt waar je begon!

Bij elke halte vind je info over het dier en een quizvraag. Bij de volgende halte staat de oplossing.
Lees eerst de tekst voor en speel de quiz met je leerlingen.
Laat daarna de kinderen het speeltoestel uittesten. Beperk de ‘speeltijd’ tot ongeveer 10 à 15
minuten zodat je voldoende tijd hebt om het volledige parcours af te leggen.
Materialen zelf te voorzien: rugzak met water en een tussendoortje.
Een sanitaire stop kan je maken VOOR of NA de wandeling bij taverne Mie Maan.
Schuilen en picknicken: kan onder de shelters in het speelbos. De shelters blijven staan tot midden
november. Daarna worden ze verwijderd om schade door hevige regenval, storm of sneeuwbuien te
voorkomen.
Je kan bij Mie Maan een openlucht picknick plaatsje reserveren. Ze vragen wel om dan een drankje
aan te kopen.
Ontdek ook:



You versus wild (2e + 3e graad lager onderwijs): start aan het speelbos, Diestsebaan 28, 2230
Herselt
Hertberg-ganzenbord (kleuters + 1e graad lager onderwijs): start ter hoogte van speelbos
tegenover Mie Maan, Diestsebaan 28, 2230 Herselt

Voor meer info over onze andere wandelingen, check onze website:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dvt/hertberg.html
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