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Week van het Bos 2020
Tussen 11 en 18 oktober is het traditiegetrouw tijd voor de Week van het Bos. Het wordt een week vol 

natuur- en spelplezier! Dit jaar brengen we jullie naar RAVOTland. Want ravotten en op avontuur gaan 

in de natuur maakt ons gezonder én creatiever. Dit jaar is er naast een educatief pakket voor de lagere 

school opnieuw een educatief aanbod voor de kleuters. De week van het bos wordt georganiseerd door 

het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met BOS+.

Naar goede gewoonte zorgen we voor educatieve pakketten én komt er een Week van het Bos - wedstrijd. 

Meer info: www.weekvanhetbos.be.

Voor de educatieve pakketten van de vorige jaren zie www.natuurenbos.be/week-van-het-bos/vorige-

edities.
 

Waarom buiten spelen belangrijk is!
Kampen bouwen, groene knieën en de geur van gras, klimmen in bomen, springen over beken, rollen in 
het zand, … bossen vormen de ideale speelomgeving voor kinderen! Ravotten in het groen is dan ook van 
alle tijden en spreekt tot de verbeelding van jong en oud.

Goed nieuws voor al die speelvogels; ravotten is niet enkel leuk, maar ook nog eens nuttig. De lichamelijke 
én geestelijke gezondheid van kinderen die vaak in bos en natuur spelen blijkt beter dan die van hun 
leeftijdsgenootjes die minder buiten spelen. Zo hebben ze doorgaans minder last van overgewicht en 
luchtwegeninfecties. Ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer uithoudingsvermogen.

Ravotten in het groen is bovendien ook bijzonder leerrijk. Spelen en leren in het bos 
en de natuur prikkelt de fantasie en stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. 
Kinderen komen zelfstandig tot ontdekkingen en inzichten en raken ‘verwonderd’ 
door hun omgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur komen, bouwen er 
eveneens een band mee op.  Daardoor zullen ze ook als volwassenen meer geneigd 
zijn om de natuur te beschermen.

Ondanks deze voordelen raken steeds meer kinderen vervreemd van bos en natuur. Ze brengen veel 
minder tijd buiten door dan vorige generaties. Tegen 2050 zal 75 procent van de wereldbevolking in 
stedelijk gebied wonen. De kloof tussen kinderen en de natuur wordt zo steeds groter. Kinderen spelen 
steeds minder buiten, gaan minder het bos in om zich te verstoppen, te ravotten of kampen te bouwen. 
Onderzoeksjournalist Richard Louv stelt dat de samenleving nadelige gevolgen zal ondervinden als een 
complete generatie jongeren het contact met de natuur verliest.  Daarom willen we via de Week van het 
Bos zoveel mogelijk kinderen weer naar buiten krijgen. Jong geleerd, is oud gedaan? Het bos in, denken 
wij dan!

Je bent jong en je wil spelen in het bos. Dat kan, in speelzones! Speelzones zijn stukken natuurreservaat 
of bos waar kinderen, jongeren en hun begeleiders vrij kunnen spelen en daarbij de paden mogen 
verlaten. Je mag er kampen bouwen of zelfs een touwenparcours aanleggen, zolang je na de activiteit 
alle constructies weer verwijdert en het bos in zijn oorspronkelijke staat achterlaat.

Zie www.natuurenbos.be/spelen voor meer info over de speelzones.



Wedstrijd
De wedstrijd voor de lagere school is dit jaar gekoppeld aan de ‘Ravot je Rot’ fiches. Elk van deze 6 fiches 

helpt je om jouw Ravot je Rot route uit te stippelen. Bekijk de omgeving eens door een groene bril, zoek 

op een verrassende manier je weg, ontdek wat je allemaal met een tak kan doen en zoveel meer! 

Hoe doe je mee aan de wedstrijd? Volbreng minstens één opdracht uit minstens drie verschillende 
fiches. 

Maak een fotoverslag om dit te bewijzen en verstuur dit via het 

online wedstrijdformulier. Alle deelnemende klassen krijgen een 

ravot-je-rot gadget opgestuurd!

Bovendien maken jullie zo kans op de hoofdprijs: je eigen (klas)bos 

komen aanplanten in aanwezigheid van één van de boswachters 

en een special guest. 

Of misschien is jouw klas wel één van de 5 klassen die een boek 

rond de figuur van Alexander Von Humboldt ontvangt. Voor alle 

deelnemers is er bovendien een leuk ravot-je-rotgadget voorzien.

Alle info en het wedstrijdreglement vind je op www.weekvanhetbos.be/indeklas/lager-wedstrijd.

Educatief pakket: Ravot-je-Rot Route
Kennen jullie Pienter nog? Deze slimme kraai neemt ook dit jaar de kinderen van de lagere school op 

sleeptouw. Samen maken jullie een echte Ravot-je-Rot route.

 

Er zijn 6 fiches, elk in een ander thema. Elke fiche symboliseert namelijk een deeltje van de route. Beginnen 

doe je natuurlijk in de klas. Je bekijkt (kaarten van) de omgeving en zoekt naar groene stapstenen. 

Daarna ga je op stap. En omdat het eens wat anders dan anders mag zijn, hebben we tal van leuke ideeën 

verzameld om de tocht net een tikkeltje anders te maken. In het bos ontdek je wat je allemaal kan doen 

met een tak en welke bodemhelden zorg dragen voor onze natuur. Met de één tegen allen fiche kan de 

klas het ook opnemen tegen de leerkracht: slaagt de klas erin om alle uitdagingen binnen de tijd tot een 

goed einde te brengen? Tot slot geven we nog heel wat tips om zelf te vergroenen: plant eens enkele van 

die verzamelde kastanjes, of ga voor een vergroening van de buurt.

Materiaal:
6 Ravot-je-Rot fiches

Natuurlijk materiaal te vinden in een groene omgeving

Doelgroep:
Lagere school



Werkwijze: 
Neem de fiches op voorhand eens door. Het is niet noodzakelijk om ze allemaal af te werken, en je hoeft 

je ook niet aan de volgorde te houden. Misschien kan je enkel met de één tegen allen aan de slag? Of wie 

weet is er vooral interesse in het avontuurlijk uitstippelen van de route?

Opgelet: voor een deelname aan de wedstrijd verwachten we wel dat er uit minstens drie verschillende 

fiches opdrachten werden volbracht. Bekijk dus zeker welke fiches het best aansluiten bij de interesse 

van je leerlingen en jezelf. En we hopen uiteraard dat je deelneemt aan de wedstrijd!

 


