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Ben jij
een kind?

JA

NEE

Ben jij vanbuiten
een grote mens
maar vanbinnen
nog een kind?

NEE

AF EN TOE
JA

Je wil wel
die speelnatuur in
maar ….

je wil weten
waar dat
precies ligt?

Hou jij
van leuke
verrassingen?

Hou jij van ravotten,
vuil worden of je
stilletjes verstoppen?

JA
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DUHUH?

Zeker?

JA

DAN IS
DIT BOEK
ÉCHT IETS
VOOR JOU !

je vraagt je af
of je er iets kan
drinken en of er een
picknickbank staat?

JA
Wil je weten met
welke blaadjes
je het best je
poep afveegt?

dan wel goed
voorbereid!

Lekker Buiten is een gids met meer
dan 20 speelnatuurplekken in
Vlaanderen, gedetailleerde
omschrijvingen en alle praktische
informatie die je als (groot)ouder
krijgen wil. Voor Snuiters staat het tjokvol
handige en minder handige maar-tochgoed-om-weten tips en ideetjes.
Kortom, een boek dat je moet doen.

- 10 -

NATUURBELEVING
IS EEN
ZANDMODDERGRONDRECHT!
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Lekker Buiten is een product van Snuit,
het nieuwsgierige, ondeugende kind van
Natuurpunt. Met Snuit zet de grootste
natuurvereniging van Vlaanderen volop
in op speelnatuur, kleine en grote avonturen
in het groen, tips en inspiratie voor het hele gezin.
Want natuurbeleving is essentieel voor
de ontwikkeling van elk kind. En de bomenklimmers
en diertjesscheppers van vandaag zijn
de natuurbeschermers van morgen.
Koen Kohlbacher, professor in boomklimkunde
en gekke vogels en ravotterologe Floortje Vantomme
(beide verbonden aan de Hogeschool van
Tak en Plas) schreven dit mooie boek dat vuil
mag worden. Neem het mee op al je expedities
want Lekker Buiten is gemaakt voor de rugzak,
niet voor de boekenkast.
Floortje Vantomme en Koen Kohlbacher

SNUIT.be
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TREK
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EN VOLG
JE
SNUIT!
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POOTJEBADEN
IN HET BOS

MALDEGEMVELD,
MALDEGEM

HERTEN
POOTJEBADEN
VLIEGTUIGEN

Neem je kompas en marcheer naar het uiterste
noord-westen van Oost-Vlaanderen. Dat ligt in het
westen van het noord-zuiden maar dan linksaf.
In die uithoek bots je op het grootste bos van de
provincie: het Drongengoedpark. Helemaal in het
noorden van dat bos ligt het Maldegemveld, een
mengeling van heide, gewoon bos en speelbos.
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MALDEGEMVELD, MALDEGEM

Speel als een koning
Wat mag je doen in het speelbos?
Simpel: alles!
Jij bent hier de koning, jij bepaalt zelf wat je doet.
Zolang je respect hebt voor de planten,
de dieren en de andere kinderen geldt hier
maar één wet: de jouwe.
Betekent dit dat je mag pootjebaden in de poel?
Ja! Meer zelfs: je mag erin zwemmen.
Zwemkledij meenemen is dus een goed idee.
Ben je dat vergeten? Geen probleem, je blootje
heb je altijd bij.

Eet van de natuur
Heb je na een flinke herfstwandeling een
hongertje, maar vergaten de grote mensen een
koek mee te brengen? Dan is er goed nieuws:
het speelbos staat vol hazelaars. Vanaf eind
augustus tot begin oktober kun je hier lekker
hazelnoten plukken.
Heb je nog nooit hazelnoten gegeten
en twijfel je of je ze lust? Ga dan maar
eens snuffelen in de kast, op zoek naar
de chocopasta die je graag eet. De kans
is heel groot dat die met hazelnoten is
gemaakt. Wedden dat je de smaak
meteen herkent?

Wandelen, maar dan plezant
Aan het speelbos is er een avonturenpad. Ga zelf
maar ontdekken wat daar zo avontuurlijk aan is.
Ook de knuppelpaden – een soort houten bruggen
die laag boven het moeras hangen – zijn altijd een
belevenis om over te rennen. Of om er net heel
voorzichtig over te stappen, want dan zie je de
meeste dieren. Vooral op zonnige dagen liggen
hagedissen er graag te zonnebaden. Roetsj,
zie je ze wegspurten?
Ook fijn: van april tot en met december kun je vrij
wandelen tussen de koeien, schapen en geiten.
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MALDEGEMVELD, MALDEGEM

RARE
VOGELS
Overnachten
in het bos
Vlak naast het speelbos ligt een
bivakzone en dat wil zeggen: kamperen!
Jawel, hier mag je een tentje opstellen
en een nacht blijven slapen, midden
in de natuur. Zorg wel dat je al je afval
weer meeneemt. Geen enkel dier mag
merken dat jij hier bent geweest.n

Niet schrikken! Als je je een weg baant door het Drongengoedbos, kan er opeens een groot, brommend ding voorbijvliegen.
Verscholen in de bossen ligt er namelijk een vliegveld voor
sportvliegtuigjes. Je ziet ze vlak voor je neus opstijgen
en landen. Niet erg natuurlijk, wel heel cool. Wil je de metalen
vogels zien? Ga dan in het weekend of op feestdagen, de rest
van de week is het stil boven het bos.
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Kleine en grote bambi’s
In het Drongengoed lopen opmerkelijk veel reeën en damherten
rond. Vooral bij valavond of ’s morgens heel vroeg kun je plots
oog in oog staan met deze prachtige dieren. Een ree en een
damhert behoren tot dezelfde familie, die van de herten.
Hun jongen zien er ongeveer hetzelfde uit: wankel op hun
pootjes, grote bruine ogen, witte stippen. Juist: net als Bambi,
het tekenfilmhertje.
Bij reeënkalfjes verdwijnen de witte stippen na vier maanden,
bij damherten blijven die hun hele leven staan. Huppelt er
een wel erg grote Bambi voor je neus? Dat is een damhert.
Sommige mensen vinden dat damherten niet echt thuishoren
in onze natuur, maar het is wel spectaculair om ze tegen
te komen.

LIJK
MANNE RT
DAMHEwitte stippen, ,
r,
ei
grote
nd gew
e
k
k
e
w
indruk
t
staar

ren.
je ha dat
n
i
t
e
og om
eg ni
Ik vli maar 1 o t grappig
b
a
Ik he kenaar d k ik.
n
de te vond, de

Dwergvleermuis
Als je hier bij valavond vleermuizen boven je
hoofd ziet fladderen, zijn dat hoogstwaarschijnlijk
dwergvleermuizen. In rust is die vleermuis
zo klein dat hij in een luciferdoosje past, maar
wanneer hij zijn vleugels uitslaat, heeft hij een
spanwijdte van wel twintig centimeter. En terwijl
jij soms een hele nacht een vervelende mug
probeert dood te meppen zonder haar
te raken, vangt die vleermuis per
nacht 300 muggen en andere insecten.
Straf voor zo’n klein dier!
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kleiner, wit achterste,
klein gewei, geen staart

MALDEGEMVELD, MALDEGEM

DE BEESTJES
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De kabouterzwam
Waaraan denk jij bij het woord
‘paddenstoel’? Toch wel aan zo’n
mooie rode paddenstoel vol met
witte stippen? Waarop het liefst
een klein kaboutertje op en neer
zit te wippen? Wel, die paddenstoel
hebben ze hier: de vliegenzwam.
Niet van eten of aanraken, hoor! Hij is giftig.

Pas op voor de piemelzwam!
In dit bos kom je in de herfst een heel vieze zwam tegen:
de grote stinkzwam. Zijn Latijnse naam luidt Phallus impudicus
en je raadt nooit wat dat betekent: vieze piemel. Echt waar!
En het klopt nog ook, want als die paddenstoel zich helemaal
heeft opgericht, lijkt hij erg op een piemel. Alsof dat nog niet
genoeg is, stinkt hij heel hard naar rottend vlees. Charmant.

MALDEGEMVELD, MALDEGEM

PADDENSTOELEN
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WANDELEN IS
STOMS LEUK

Adres

straten
tussen de
Speelbos
eide en
, Kleitkals
Booneveld
at
Doornstra

Met de wagen

Bij de Krakeelparking in het hart van het bos
vertrekken twee wandelingen:

HET KRAKKEPAD
HET WASTINEPAD

3,5 KM
8 KM

WANDELTIP

Zoek griezelgezich
ten
in bomen.

Eten en
drinken

PARKEREN
* Kleitkalseide 192b, 9990 Maldegem,
250 meter stappen naar het speelbos
* Krakeelparking, Drongengoedweg 11, 9910 Ursel,
iets verder maar midden in het bos

PICKNICKEN
Picknicktafels aa
n de kampeerwe
ide bij het speelb
HORECA
os
* Cafetaria Spor
thal De Berken, Kle
itkalseide 109a,
9990 Maldegem
* Het Jagershof,
Drongengoedweg
11, 9910 Ursel
* Drongengoedh
oeve, Drongengoe
dweg 9, 9910 Urse
l
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MALDEGEMVELD, MALDEGEM

SAAIE DINGEN
VOOR GROTE MENSEN

