KIKKERTJE HUP

Ontdek de planten en dieren van het bos,
de heide en de hooilanden. Speur naar
waterdiertjes in de vijver, de Warmbeek en
de poelen en geniet van een prachtig uitzicht
over de blauwe bessenplantage.

Dankzij de sterke spieren in zijn achterpoten
kan een kikker ver springen. Wist je dat de
heikikker bijvoorbeeld tot 1,5 meter ver kan
springen? Kan jij ‘m verslaan? Vertrek aan de
eerste boomstam. Iedere volgende boomstam
ligt 30 centimeter verder. Zo kan je meten
hoe ver jij kan springen.

Het Beverpad kan soms erg nat zijn.
Trek je laarzen aan als je je voeten droog wil houden.
Echte durvers gaan op blote voeten op pad!

OPDRACHTJE VOOR THUIS
Vouw van een stuk papier een springende
kikker. Zet de kikker op zijn achterpoten.
Duw op de vouw in het midden en laat los
om hem te laten springen!

Beleef
domein De Bever
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VOLG HET
AVONTUUR
OP
HET BEVERPAD

Met deze kaart ontdek je al spelenderwijs
het valleigebied rondom domein De Bever.
Het parcours is 2 km lang en je passeert heel
wat belevingselementen. Voer de opdrachtjes
uit aan de binnenzijde van deze kaart!
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LAAT DE KIKKER
SPRINGEN DOOR
HIER TE DUWEN!

WAT ZIT ER
IN DE POEL?
Neem een schepnetje mee op pad en ontdek
welke diertjes er allemaal in deze poelen leven!
In de lente trekken kikkers en padden massaal naar de poelen om
hun eitjes te leggen. Ken jij het verschil tussen kikkerdril en paddeneitjes? Kikkerdril is een glibberige massa doorzichtige bolletjes met
een zwart puntje. Elke klomp bevat 700 tot 4500 eitjes.
Een pad zet haar eitjes af in een snoer die 3 tot 4 meter lang is
en die rond waterplanten, rietstengels of drijvende takken wordt
gebonden. Elk snoer is goed voor 2000 tot 6000 paddeneitjes. Waw!

Belevingsparcours — 2 km
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DOE DE BIJENDANS
Hommels en bijen zijn verzot op het stuifmeel
en de nectar van de bloemen in dit hooiland
en op de bloemen van de blauwe bessen in de
plantage. Werksterbijen ‘dansen’ op verschillende
manieren om soortgenoten duidelijk te maken
waar voedsel is. Ze zorgen voor de bestuiving
en zo kunnen wij van juli tot september
genieten van sappige blauwe bessen!

DOE JIJ OOK DE BIJENDANS?
De rondedans: Dans 3 keer in een rondje.
Draai je dan om en dans hetzelfde rondje
in de tegenovergestelde richting.
Als er verder weg eten te vinden is doen de
werksterbijen de kwispeldans: Dans linksom
een rondjes en kwispel aan het einde met je
achterste! Dans nu rechtsom een rondje tot
je een 8 gemaakt hebt! Hoe sneller de bijen
dansen, hoe dichterbij het eten is.
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IN DE PAARTIJD KLEURT
HET MANNETJE BLAUW
OM EEN VROUWTJE TE
STRIKKEN.

ONTDEK DIEREN
IN DE STERREN
Heb jij wel eens op een heldere avond
omhoog gekeken? Wat een sterren!
Veel sterrenbeelden hebben de naam van een dier. Zo heb je
de Grote beer, de Kleine beer, de Zwaan, de Draak, de Haas, …
Er bestaat ook een ster die Castor wordt genoemd, wat in het
Grieks en Latijn ‘Bever’ betekent! Welke sterren je kan zien,
hangt af van het seizoen.

SPOT JIJ
DIT KEVERTJE
IN DE POEL?

BOSBEEKJUFFER

GEELGERANDE
WATERTOR
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HEIKIKKER
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De Warmbeek is één van de zuiverste waterlopen van Vlaanderen.
Er komen hier heel wat zeldzame dieren en planten voor.
Ga op je buik liggen op de vlonder en misschien zie jij dan
wel een zeldzame beekprik, kopvoorn of serpeling in het water!
Op de bladeren van de bomen en struiken op de oevers kan
je met een beetje geluk bosbeekjuffers zien zonnebaden.

MAAK ZELF EEN STERRENBEELD
VAN JE FAVORIETE DIER!
Teken een sterrenhemel met heel veel sterren door elkaar.
Teken nu je favoriete dier door sterren met elkaar te verbinden.
Hoe heet jouw sterrenbeeld?

ONTDEK DE
DIEREN IN DE BEEK
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BEEKPRIK

START HIER!
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BOS
KUNST
Maak een
boskunstwerk
met spulletjes
die je in het bos
hebt gevonden.

Horeca
de Bever

VIND DE STILTE
Er is veel geluid om ons heen, maar er zijn
nog plekken waar het stil is. Vooral in de
natuur natuurlijk! Ook als het niet helemaal
stil is, is het leuk om even stil te zijn.
Vertel na een minuut wat je gehoord hebt.
Iedereen hoort weer andere geluiden.

ROODBORSTJE

