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Bomenwandeling PP – najaar 2020 
(Coronaproof-aanbod herfst 2020) 

 

Je hoeft geen bomenknuffelaar te zijn om te weten dat in een bos 
verbazingwekkende dingen gebeuren. Op deze bomenwandeling ontdek je 
fascinerende verhalen over de ongelooflijke vaardigheden van bomen. Want net als 
ons wonen bomen samen met hun kinderen, communiceren ze met elkaar en 
zorgen ze voor elkaar. Ontdek het verborgen leven van bomen en bekijk het bos 
met andere ogen. 

Buiten leren was nog nooit zo plezant! Combineer een wandeling in de frisse 
buitenlucht met taal, rekenen, wereldoriëntatie, muzische vorming en gebruik 
daarbij al je zintuigen. 

Deze wandeling vol leuke weetjes en opdrachten is ongeveer 3 km lang en voor 
iedereen toegankelijk! 

Start ter hoogte aan de speelzones(zandbak) aan het STARTBORD en volg de rode 
pijltjes met een blad op.  

Doelgroep: voor iedereen die kan rollen, lopen, rennen, springen en weer opstaan! 

Plaats van afspraak: Provinciaal Groendomein Prinsenpark, Kastelsedijk 5, 2470 Retie 

Gratis deelname. Inschrijven niet nodig. 

Periode: gans schooljaar, permanente opstelling 

 

Info voor de leerkracht: 

Duur: De wandeling bestaat uit 8 haltes, duurt ongeveer 2 uur en is ongeveer 3 km 
lang. 

Info: Bij elke halte vind je bijzondere bomeninformatie en leuke opdrachten. 
De wandeling is zowel geschikt  voor volwassenen als kinderen. De weetjes en/of 
opdrachten op kindermaat staan op de achterzijde van elke paneel.  

Richtleeftijd = 2e en 3e graad lageronderwijs 

Materialen zelf te voorzien: wit papier + wasco’s, enkele meetlinten, groot blad 
papier of sjaal of doek, handdoek, loep of loepenpotje 
Leuke zoekkaarten kan je hier eventueel downloaden: 
https://webwinkel.ark.eu/gratis 
Verzamelbakjes of enkele spiegeltjes om naar de onderzijde van paddenstoelen te 
kijken zijn ook altijd leuk om bij te hebben. 

Sanitaire stop: Er zijn toiletten aan het onthaalgebouw. Deze worden dagelijks 
gepoetst door het aanwezige personeel, maar worden ook door de dagelijkse 
bezoekers gebruikt. 
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Schuilen en picknicken: kan onder de shelters aan het onthaalgebouw, schuilhutten 
onderweg. 

Ontdek ook 

 Speelroute en wist je dat pad 
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