
 Ateliers

Bosmuseum

L AG E R  O N D E R W I J S

Kinderen blijven geboeid door de natuur. Al geeft het internet 
hen op bijna alles een antwoord, het echte zien en beleven van 
de natuur is toch nog iets anders. Ze staan open voor wat rond 
hen leeft en trekken graag de natuur of het bos in. 

Het woongebied van planten en dieren verkennen en leren 
begrijpen met de hulp van een begeleider? Het kan. Hiervoor 
maken wij gebruik van bos- en poel-koffers, zoekkaarten, 
loepen en binoculairs. Wij helpen jullie op weg om alles nadien 
te integreren in een uitgebreider klasproject.

Het kan ook minder schools: de natuur spelend verkennen en 
natuurmaterialen creatief verwerken.

Kom je graag een ganse dag naar het bosmuseum, dan kan je 
de ateliers en leerpaden ook combineren met crea-activiteiten 
zoals vetbollen smelten, nestkasten maken, enz. 
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Ga mee op avontuur met de boskabouter. Op een speelse manier 
leer je hoe boskabouters wonen en leven en maak je kennis met hun  
dierenvriendjes. En misschien... ontmoet je ook een boskabouter...

Konijnenpad

Samen met een boskonijntje maken we een grote tocht in het bos.  
Sprinter, Kontje, Snufje en de andere konijntjes tonen ons hoe ze leven. 
Willen jullie voor één dag ook een konijntje zijn?

Rein en de dieren

We gaan op stap met Rein. Hij vertelt hoe de dieren in het bos leven. 
Sommigen hebben scherpe ogen, anderen  moeten het hebben van hun 
neus. Met kleine opdrachten nemen de kinderen de rol van de dieren over. 
Zouden zij ook zo goed overleven?

Drama in het bos

Een kleine jongen trekt het bos in, kijkt om zich heen, snuift vreemde 
geuren op. Een drama in het bos!  Als echte speurneuzen trekken we het 
bos in op zoek naar sporen. Allerlei opdrachten brengen ons dichter bij de 
ontknoping! 

Ontdekkingsreiziger

In de 17de-18de eeuw trokken vele plantenjagers met enorme schepen 
naar verre landen. Ze waren uit op avontuur maar wilden vooral hun 
steentje bijdragen tot de wetenschap. Speciale bomen brachten ze tot in 
onze streken. Wil je hun avonturen eens opnieuw beleven en op zoek gaan 
gaan naar zo’n speciale boom? Ons Arboretum is daarvoor de geschikte 
plaats. 

Dood hout brengt leven in het bos – bodemdieren 

Een dode boom is als één groot flatgebouw met vele kamertjes. Heel wat 
dieren nemen er voor korte of langere periode “kamer met ontbijt”. 
Al eens de ganse cyclus van gezonde boom tot humus onder de loep 
genomen? 

Leven in de poel en waterkringloop

Zonder water geen leven. Sommige dieren brengen het  grootste deel van 
hun leven door in het water. Is een leventje in het water echt zo mooi? 
Welke beestjes kunnen we er allemaal vinden?

Dag bomen 

Hoe groeien bomen? Welke vorm hebben ze? Worden ze oud en groot? 
Geuren ze? Je komt het allemaal te weten. Met zoekkaarten vinden we de 
juiste naam voor elke boom. 

Het arboretum van Groenendaal, meer dan 100 jaar oud is hiervoor zeer 
geschikt. We leren hoe het volume van een boom te berekenen, de boom-
hoogte, de oppervlakte van de kroon  enz.

Wonen in het bos

Je moet al veel geluk hebben om tijdens een wandeling meer dan vo-
gels te zien of te horen. Dat er toch andere dieren zijn, merk je al vlug.  
Bij voortbewegen, eten en slapen laten ze herkenbare sporen na. Die leer 
je zoeken en herkennen.

Roofvogels en braakballen

Dat roofvogels grote slokoppen zijn wist je allang. Wat er allemaal op 
hun menu staat, ontdek je pas door het uitpluizen van braakballen en de 
inhoud te bekijken onder de binoculair.

Paddestoelen

Kom je in het gepaste seizoen, wanneer het vochtig is en nog niet  
vriest, dan zie je overal paddestoelen uit de grond opschieten. Er valt heel 
wat over te vertellen en met een goede zoekkaart kan ook jij ze op naam 
brengen

VOOR WELK LEERJAAR IS DIT ATELIER?
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Het bosmuseum bevindt zich middenin het Zoniënwoud, 
gekend om zijn imposante beukenkathedralen. Iedereen 
kan zich hier laten rondleiden in de leefwereld van het 
bos en zijn bewoners. Je kan er kennis maken met de 
principes van het bosbeheer. Ook de  
geschiedenis, geologie, flora en fauna 
van het Zoniënwoud komen aan bod. 

Door de unieke ligging is het bos-
museum een ideale uitvalsbasis 
voor wandelingen en fietstochten 
doorheen het grootste loofbos 
van Vlaanderen.

 Het bosmuseum ligt op enkele minuten wandelen van het station 
van Groenendaal, in hetzelfde gebouw als de opleidingsorganisatie 
Inverde: opleidingen bos-, groen- en natuurbeheer vzw. 

 Aan het station van Groenendaal stopt ook bus 830 (druivenlijn).

 Kom je met de wagen, dan neem je de grote ring rond Brussel, 
richting Waterloo. Voorbij Welriekende dreef, uitrit ‘Ukkel, 
Watermaal-Bosvoorde, St.-Genesius Rode’. Nog even rechtdoor 
de spoorwegbrug onder en dan onmiddellijk  rechts (volg bordje 
Bosmuseum). 

 alle activiteiten duren een halve dag

 alle activiteiten starten aan het bosmuseum  
Jan van Ruusbroec te Groenendaal

 alle activiteiten vinden plaats in het Zoniënwoud 

 blijf je een ganse dag, dan brengt iedereen een piknik mee

 graag 4 weken vooraf reserveren

Goed om weten ...
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Het bosmuseum is het ganse jaar open 
(behalve tussen kerst en nieuwjaar) 

Openingsuren
van woensdag t/m zondag  

van 13 tot 17uur    toegang gratis

De natuurateliers en de leerpaden  
kunnen ook op maandag en dinsdag 

worden georganiseerd

Deze natuureducatieve activiteiten zijn een initiatief van Inverde vzw met de medewerking  
van Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Gemeenschapscommisie.

Een activiteit aanvragen? 
Contact

Mia Brankaer
T & F  02-688 06 53

mia.brankaer@telenet.be

of download 
het online aanvraagformulier 

op www.inverde.be 


