15 LEERPADEN
STUIF EENS IN
Over de samenwerking tussen bloemen en
bestuivers en een ruime kennismaking met
honingbijen.

LANDSCHAPPENTOCHT

TOVERPAD

ma.

KLEIN KONIJNENPAD
Harry Potter neemt ons mee naar zijn magische,
geneeskrachtige en rituele planten.

& 2 LESKOFFERS
Een kleine speurtocht naar mama van een klein
konijntje met een happy end.

LENTEKRIEBELS

Al gehoord van een meers, een weel of een
griend? Die komen we tegen op onze
landschappentocht.

OOGSTFEEST
We trekken met z’n allen het park in om de lente
op te snuiven!

WATERKOFFER

Een aantal valt meteen op, andere zijn net zo
onopvalllend. We trekken op onderzoek uit.

PADDENSTOELENTOCHT

In de boomgaard van Hof ter Saksen kan je fruit
plukken en kennis maken met de bewoners.

GROOT KONIJNENPAD
We speuren naar natuur! De houten konijntjes
vertellen ons hoe de wandeling verder gaat.

BLOEIENDE BOMEN IN DE LENTE

BODEMKOFFER

Een beek, een rivier, een vijver of een plas?
Daarin vinden we schatten met onze waterkoffer!

Noten, kersen en bessen kennen we allemaal,
maar vooraleer die er zijn, draagt de boom talrijke
bloemen.
Is de bodem voor jullie alleen iets om op te staan?
Dan is de bodemkoffer iets voor jullie!

NATUUREDUCTATIEF MATERIAAL
VOOR VERPLAATSING, ZELF AFHALEN

Gezinsrugzakje

PNEC Bastion VIII, Dendermonde

T 052 21 08 74
E Bastion8@oost-vlaanderen.be
P gratis

Gezinsrugzakje, leskoffers water en bodem,
veldwerkmateriaal

Provincie Oost-Vlaanderen | NEC De Kaaihoeve Meilegem

T 055 49 67 96
E dekaaihoeve@oost-vlaanderen.be
P 10 EUR per week per koffer (leskoffers water en bodem)
P gratis (gezinsrugzakje en veldwerkmateriaal)

Zoekkaarten, boeken, knuffeldieren &
onderzoekmateriaal

AC De Zaat, Temse

T 03 710 12 38
E groen@temse.be
P gratis

Prijs 60 EUR per groep voor max. 2 uur | 45% korting Beverse groepen
03 750 18 67 of natuurontwikkeling@beveren.be

Leerpaden en leskoffers
met gids in Hof ter Saksen of Kallo

Met schepnet en verrekijker in de hand trekken
we doorheen het natuurgebied rietveld Kallo.
Het brengt ons oog in oog met al wat leeft in en
rond het water.

RIETVELD KALLO

Doe jij ook mee met deze paddentaxi?
Padden overzetten betekent handen uit de
mouwen steken en een kikker, pad of salamander
veilig naar de overkant brengen.

PADDENOVERZET

ZADEN & VRUCHTENTOCHT
In oktober herbergt het park een schat aan
verschillende vruchten, elk met hun eigen
reisverhaal.

KABOUTERPAD
Met onze rode kaboutermuts verdwijnen we in de
wondere wereld van de paddenstoelen.

LIEVEHEERSBEESTJESPAD
We speuren naar allerlei kruipertjes, sluipertjes en
fladderaars.

WATERDETECTIVES

Hof ter Saksendreef 3A | 9120 Beveren
E natuurontwikkeling@beveren.be
T 03 750 18 72
Open
01|03 > 31|10: dagelijks van 10 tot 20 uur
01|11 > eind februari: dagelijks: van 10 tot 16.30 uur

DIENST NATUURONTWIKKELING

Dit is werk voor de allerbeste waterdetectives.
Maak kennis met eten en gegeten worden in de
poel.

INTERESSE?
CONTACTEER ONS!

HEEL WAT
TE BELEVEN
Hof ter Saksen is een van de mooiste kasteelparken in het Land van Waas. Sinds 1980 is het
park beschermd landschap en het kasteel een
beschermd monument.
Het 30 ha grote domein herbergt een arboretum,
hoogstamboomgaard, natuurtuin, beekvallei,
bufferbekken en speelbos.
In dit arboretum vind je bomen en struiken uit de
gematigde streken van de wereld: grote bomen,
nieuwe aanplanten, gazons en waterpartijen
wisselen elkaar af. Je vindt er ook een bijenhal ,
reuzenbijenkorf en een vleermuizenreservaat. De
natuurlijke vegetatie in de parkrand hoort bij de
associatie van het beuken-eikenbos met o.a. ook
tamme kastanje, lijsterbes, hazelaar, vogelkers en
hulst op een overwegend zandleembodem.
In de hoogstamboomgaard met typische Wase
fruitrassen doen schapen aan grasbeheer.
In de natuurtuin met Wase landschapselementen
zorgen afwisseling in hoogtes en laagtes voor een
gevarieerde vegetatie. De Beverse beek krijgt in het
domein de ruimte zich natuurlijk te ontwikkelen.
In dit veelzijdige park biedt Hof ter Saksen
activiteiten aan rond natuur en milieu.
Schoolgroepen of andere geïnteresseerden kunnen
met de natuurgids op stap langs één van de
15 leerpaden die NEC Hof ter Saksen rijk is.
2 materiaalkisten rond het thema water en bodem
vullen het aanbod aan. Het zomernatuurkamp
is een jaarlijkse topper. Regelmatig worden
tentoonstellingen georganiseerd rond een specifiek
natuurthema.
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Paddenoverzet**
Rietveld Kallo***
Oogstfeest
Groot konijnenpad
Klein konijnenpad
Kabouterpad
Waterkoffer
Bodemkoffer
Stuif eens in!
Lieveheersbeestjespad
Toverpad
Paddenstoelenpad
Zaden & vruchtentocht
Lentekriebels
Bloeiende bomen
Landschappentocht
Waterdetectives

SEIZOEN

HOF TER SAKSEN

NATUUREDUCATIEF AANBOD VOOR SCHOLEN

Kortom, ons park is een bezoekje waard!

** OC Kallo en Kwarikweg ***Melseledijk Kallo
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? Leerlingen maken kennis met geneeskrachtige

L

planten.

NAT

zich in de lente voordoen in de natuur.

 2e en 3e kleuterklas, LO en SO
 Lente

SPEELBOS

? Kleuters en leerlingen van het 1ste leerjaar maken

PADDENSTOELENTOCHT

 3e kleuterklas en 1e graad LO, ook voor jonge
leeftijdsgroepen van het bijzonder onderwijs

 Maart tot juni of september tot november
BLOEIENDE BOMEN IN DE LENTE

? Leerlingen maken kennis met verschillende bloeiende bomen en honingbijen.

 2e en 3e graad LO en SO
 Lente

? Leerlingen leren kijken naar waterdieren, bodem-

 2e en 3e graad LO
 Februari - maart

 2e graad LO
 April tot juni of september tot oktober

RIETVELD KALLO

dieren en rondvliegende insecten. Ze maken kennis
met de voedselketen.

WATERDETECTIVES

? Leerlingen maken kennis met eten en gegeten
bedoeld voor ASO-wetenschappen.

 Maart tot oktober
? Leerlingen maken kennis met honingbijen en
andere bestuivers en hun drachtplanten.

 LO en SO
 Herfst

 3e graad LO en SO
 Maart – oktober

KABOUTERPAD

LANDSCHAPPENTOCHT

 3e kleuterklas en 1e graad LO
 Herfst

? Leerlingen maken kennis met het rietveld en de
fauna en de flora in het bijzonder

LESKOFFERS

 3e graad LO en SO
 Hele jaar door

worden in de poel.

 3e graad LO en 1e en 2e graad SO, maar niet

STUIF EENS IN

paddenstoelen, en met de sprookjessfeer
die rond deze organismen hangt.

zomerverblijfplaatsen.
Met een bezoek aan de paddenoverzet,
paddentunnel en de expo Kikkerblues en
paddencruise.

LIEVEHEERSBEESTJESPAD

? Leerlingen maken kennis met verschillende soorten

? Kinderen maken kennis met het thema

EG

? Kennismaking met amfibieën en hun winter-en

 LO en SO
 Herfst

ZADEN & VRUCHTENTOCHT
vruchten en hun reisverhaal.

RES
W

PADDENOVERZET

voorkomen en hun belang.

 2e en 3e kleuterklas en 1e graad LO
 September- oktober

aantal algemene aspecten van de natuur. De inhoud
wisselt naar gelang het seizoen.

EXP

LEERPADEN
KALLO

? Leerlingen maken kennis met paddenstoelen, hun

kennis met de boomgaard.

? Kinderen beleven, op een speelse manier, een

 3e graad LO en 1e graad SO
 April - november
? Leerlingen maken kennis met de veranderingen die

OOGSTFEEST

GROOT KONIJNENPAD

E34

LENTEKRIEBELS

EEK

 Peuters en 1e en 2e kleuterklas
 Lente en herfst
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herfst. Zintuigen worden geprikkeld: voel, luister,
kijk (vorm en kleur) en beweeg.
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LEERPADEN
HOF TER SAKSEN

PADDENOVERZET KALLO

T
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RIETVELD KALLO

? Leerlingen maken kennis met de verschillende
landschapstypes uit het Waasland.

 3e graad LO en SO
 Hele jaar door

WATERKOFFER

? De leerlingen maken, via allerhande proefjes, kennis
met de biologische, chemische en natuurkundige
aspecten van water.

 3e graad LO en SO. Inhoud verschilt naar gelang
doelgroep.

 Hele jaar door
BODEMKOFFER

? Leerlingen maken, via allerhande proefjes, kennis
met bodemdiertjes en bodemsoorten.

 2e en 3e graad LO en SO. Inhoud verschilt naar
gelang de doelgroep.

 Hele jaar door

Ben je vooral geïnteresseerd in een van de 4 500 plantensoorten van het park? Of wil je meer weten over het parkbeheer?
Diverse themawandelingen kunnen aangevraagd worden.

? Kennismaken met de plantenverzameling, ecologie of natuurbeheer.

 Gespecialiseerde groepen tuinbouw (SO, bachelor of master),
onderwijsopleidingen of beroepsmensen

 Hele jaar door

