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Hidrodoe is gelegen in een prachtig bos. 
Tijdens de wandeling kom je langs enkele 
bijzondere plekjes en ontdek je wie er in 

in het bos leeft.  

Veel wandelplezier, 

Hidrodoe
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Inleiding
Professor Tack is professor in 
‘bos en hei’. Hij zit vaak in het 
bos bij Hidrodoe om proefjes en 
experimentjes uit te voeren. 
Ook vandaag zou hij op onderzoek 
gaan, maar dat zal niet lukken.
Hidrodoe heeft een brief gekregen 
van de professor…
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Dag collega’s van Hidrodoe,

Professor Tack hier. Ik was van plan vandaag nog wat te gaan

experimenteren in de natuur, maar ik heb gisteren mijn dikke 

teen gebroken. Nu lig ik met een grote witte windel in bed.

Kennen jullie kinderen die slim en handig zijn en die me uit de 

nood kunnen helpen? Dat zou ik heel fi jn vinden!

Alles wat jullie moeten weten staat in het boekje. Al het 

materiaal zit in het rugzakje.

Dankjewel en veel plezier,

Professor Tack.
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Totale lengte: 
1,20 kilometer.
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Routebesc hrijving
1. Als je Hidrodoe buitenkomt, sla dan onmiddellijk linksaf en 
wandel tot bij het bijenhotel aan de personeelsparking. Hou 
hier halt om het bijenhotel van dichtbij te bekijken. 
 
2. Loop verder langs de straat tot aan de bocht en sla linksaf 
het bos in. Op deze plek kan je kriebelbeestjes zoeken.
 
3. Sla daarna onmiddellijk linksaf en loop verder tot je op de 
eerste splitsing komt. Hier is het tijd voor “hard en zacht”. 

4. Ga rechtdoor tot je op een T-splitsing komt. Hier vind je 
dennenappels voor een spelletje bosbowling. 
 
5. Sla linksaf en sla op de volgende T-splitsing rechtsaf. Volg 
het pad tot aan het einde van het veld aan je linkerkant. Op 
deze splitsing kan je bosmemory spelen. 

Sla linksaf en nog een keertje linksaf zodat je langs het veld 
wandelt en op het laatste rechte stuk richting Hidrodoe 
aankomt.

6. Bij het bankje is er plaats voor de laatste opdracht.

Klaar! Wandel terug naar Hidrodoe.

* Aangepaste schoenen zijn noodzakelijk. 
 Niet toegankelijk voor kinderwagens of rolstoelen.
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Bijen

Bzzzzzzzzzzzzzzz……. 

Wat is dit? Het is een écht bijenhotel. Je kent vast de bijen 
die honing maken. Die lekkere kleverige brei die heerlijk 
zoet smaakt. Wel, er zijn ook bijen die geen honing maken: 
de wilde bijen.

Zij vinden niet zo makkelijk een eigen huisje in de natuur, 
omdat de mensen overal huizen bouwen. Als de wilde bijen 
geen huisje meer vinden kunnen ze in de lege gaatjes van 
een bijenhotel gaan wonen. Als alle gaatjes dicht zijn, is er 
geen plaats meer in het hotel.

Ze zijn meer dan welkom in het hotel want ze doen niemand 
pijn!

Kijk of er nog lege gaatjes in het bijenhotel zijn. 
Gaatjes gevonden? Goed zo!
Dan is er nog plaats voor nieuwe bijtjes.
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Kriebelbeestjes

In het bos leven veel dieren. Hele grote dieren, maar ook 
piepkleine kriebelbeestjes, die je bijna niet kan zien. Allemaal 
samen zorgen ze goed voor het bos. Kijken jullie of jullie 
kriebelbeestjes vinden?  

Zoek een kriebelbeestje in spleetjes, onder blaadjes,
in het gras of onder dode takken. Vang het heel voorzichtig en zet 
het op de kriebelbeestjeskaart.

Hoeveel pootjes heeft het? Heeft het vleugeltjes? Welke kleuren 
heeft het?

Weet je welk beestje het is? 
Bedenk een leuke naam voor dit kriebelbeestje.

Zet het beestje daarna voorzichtig terug waar je het gevonden 
hebt.

Nodig: kriebelbeestjeskaart.
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Hard en zac ht

In het bos kan je alles vinden: hout, steentjes, mos, 
bladeren, takken, … 

Soms zachte dingen, soms harde. Dieren gebruiken wat ze 
kunnen vinden om hun huizen te maken. 

Zoeken jullie ook harde en zachte voorwerpen in het bos? 
Zet je per twee. Eén kind sluit de ogen. De andere zoekt 
een hard en een zacht voorwerp.

Strijk met het harde voorwerp voorzichtig over de handen 
van je vriendje. Kan die zonder te kijken voelen wat het is?

Leg nu het zachte voorwerp in z’n handen. Voelt die 
opnieuw wat het is?

Zoek andere voorwerpen en draai de rollen om. 
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Bosbowling

Wist je dat dennenappels jullie kunnen 
vertellen of het mooi weer wordt? 
Staan de schubben open? Dan wordt 
het een mooie dag. Gaat het regenen? 
Dan gaan de schubben dicht. Net zoals 
jullie bij regenweer jullie jas dicht doen!

Eekhoorns zijn gek op dennenappels! De zaadjes van de 
dennenappel zijn voor hen een echte lekkernij. 

Tijd voor een spelletje bosbowling!

Verzamel dennenappels. Maak een kring van takjes en gooi zoveel 
mogelijk dennenappels in de kring. 

Hoeveel dennenappels gooi jij in de roos? 
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Bosmemor y

Professor Tack gaat graag op zoek naar voorwerpen die in het bos 
te vinden zijn. Helpen jullie mee? 

Als je van elk voorwerp twee exemplaren vindt, kan je zelfs 
een spelletje bosmemory spelen. Zorg ervoor dat ze onder een 
bekertje passen (bv. steentjes, blaadjes, dennenappels, ...) 
Verzamel elk 3 verschillende voorwerpen uit het bos. 

Maak een speelveldje in het zand. Verstop alle voorwerpen onder 
de bekers. 

Elk kind mag nu om beurt twee bekertjes omdraaien om te kijken 
wat er onder zit. De eerste die twee gelijke voorwerpen vindt, 
mag die bekertjes weghalen en de voorwerpen bijhouden. Elk duo 
is één punt waard. Verdien jij de meeste punten?

Nadien leg je de voorwerpen terug in het bos.

Nodig: ondoorzichtige bekers.
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Boomsc hor s

De schors van een boom is zoals een jas. Die beschermt 
de boom tegen uitdrogen en knabbelende diertjes. 
En als de boom dikker wordt, dan barst de schors. 
Daarom ziet schors er vaak geribbeld uit.

Je kan een boom herkennen aan zijn schors. 

Leg een blad tekenpapier tegen een boom en 
kleur met de lange kant van het wascokrijtje over 
het blad. Let op dat je de boom niet meekleurt!

Zie je de schors verschijnen? Proficiat! Je hebt nu je 
eerste bomenkunstwerk gemaakt. 

Nodig: wit papier, wascokrijtjes.
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Ver stoppertje
Goed gewerkt! Heel erg bedankt voor jullie hulp.

Hebben jullie nog tijd over voor een spelletje verstoppertje in het 
bos? Kan je je verstoppen achter één dikke boom? Hoeveel kindjes 
kunnen er zich achter één boom verstoppen?
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www.hidrodoe.be
open van 9.30 uur tot 17.00 uur

gesloten op woensdag en zaterdag
In juli en augustus alle dagen geopend
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