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Kids-Doe-Wandeling Molenbeekpark 

 

Mospot 

- Leg een moslaagje op de bodem 

- Een leuk label kiezen en aan je pot knopen 

- Je kan je pot dragen aan een touw rond de hals van de pot 

- Onderweg vul je de pot aan met gevonden schatten: gevallen takjes, gevallen blaadjes, noten, zaden, 

steentjes, pluimpjes, … 

- Zo heb je straks een leuk aandenken 

 

 

Route  

Steek het kruispunt met de N70 veilig over langs het zebrapad. 

Volg het fietspad in de richting van Zwijndrecht tot aan de parking van het ontmoetingscentrum. 

We gebruiken de route aangeduid met rode streepjes op het plan.  Deze is gedeeltelijk onverhard, maar wel vlot 

begaanbaar. 

Start met het pad te nemen achter de parking,  parallel met de N70 richting Zwijndrecht. 

Ga net vóór het einde van dit pad (vlak vóór het bord van het geboortebos) rechts, parallel met de Ponjaardwegel. 

Gebruik het onverharde pad door het gras rechts achter het geboortebos om door te steken richting de verkaveling. 

Volg het verhoogde pad links naar de speeltuin. 

Ga voor de tweede brug naar rechts het verharde pad aan de Molenbeekweg op. 

Volg de Molenbeekweg, houd rechts aan op de parking, vervolg helemaal tot na de bocht tot aan de basketring. 

Neem daar het bruggetje over de Molenbeek. 

Langs het doorsteekje en de Rudolph Esserstraat geraak je terug tot je vertrekpunt. 
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Opdrachten: 

1. Welk verkeersbord vind je hier? 

a. Verboden toegang voor iedereen 

b. Verboden toegang voor bestuurders 

c. Opgepast voor overstekende padden 

d. Opgepast voor overstekende herten 

 

2. Er zijn verschillende houtwallen gemaakt in het loofbos.  Wat is hun doel? 

a. Verstopplaatsen voor kinderen 

b. Brandstapels 

c. Schuil- en overwinterplaats voor onder meer egels 

d. Houtvoorraad voor de kachel 

 

Ben je in speel-modus?  Hier mag je verstoppertje spelen. 

 

3. Voor welke dieren is de hoge smalle toren (sun-hive) geplaatst?   

a. Spinnen 

b. Kevers 

c. Wespen 

d. Bijen  

 

Pimp je mospot met een leeg slakkenhuisje, te vinden in een plastic pot onder het infobord. 1 per persoon 

 

4. In het waterbekken kan je misschien kikkervisjes spotten.   Wat is de juiste volgorde in de ontwikkeling van 

eitje tot kikker? 

a. Kikkervisje met staart, ontwikkeling achterste poten, ontwikkeling voorste poten, verlies van staart 

b. Kikkervisje met staart, ontwikkeling voorste poten, ontwikkeling achterste poten, verlies van staart 

c. Kikkervisje met staart, verlies van staart, ontwikkeling voorste poten, ontwikkeling achterste poten 

d. Kikkervisje met staart, ontwikkeling achterste poten, verlies van staart, ontwikkeling voorste poten 

 

Heb je ze gezien?  Maak van vreugde een rondje om de plas springend als een kikker.  Geen geluk 

vandaag? Laat je teleurstelling horen door te kwaken als een kikker.  Je kan ze misschien ook zien in het 

bufferbekken aan de hondenweide. 

 

5. Er groeien veel  paarse bloemen die niet prikken, al lijken ze op brandnetels.  Hoe worden ze genoemd? 

a. De paarse blinde netel 

b. De paarse brave netel 

c. De paarse luie netel 

d. De paarse dove netel 

 

 

 

De jonge blaadjes van alle netels kunnen gebruikt worden voor lekkere, niet-pikante soep.   

 

6. Welke vorm heeft de bocht in de Molenbeek wanneer je op de brug staat en kijkt in de richting van de 

dichtstbijzijnde huizen? 

a. Een letter C 

b. Een letter Z 

c. Een letter S 

d. Een letter U  
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7. In welke richting stroomt de Molenbeek? 

a. Weg van de Grote Baan N70 

b. Naar de Grote Baan N70 

c. Ik weet het niet want het water staat stil 

d. Ik weet het niet want de beek staat droog 

 

Vul je mospot aan met een veertje, te vinden in een plastic pot aan de brug.  1 per persoon 

 

8. Langs de Molenbeekweg zijn veel zomereiken aangeplant.  Welke foto is een afbeelding van een zomereik?   

 

 

 

 

a   b   c   d 

Maak een rooster met 4 afgevallen takken.  Zoek 5 eikendopjes en 5 eikels,  speel 3 op 1 rij,   de winnaar 

neemt een leuke pose aan als boom die waait in de wind. 

 
9. De zwarte els heeft opvallende zaden.  Hoe noemt men ze? 

a. Hondjes en katjes   

b. Katjes en kogels 

c. Proppen en poezen  

d. Katjes en proppen 

 

10. Hoeveel bruggen over de Molenbeek ben je tegengekomen? 

a. Geen enkele  

b. 4 bruggen 

c. 5 bruggen 

d. Ontelbaar veel  

 

Wil je graag lid worden van Natuurpunt? 

Dat kan via onze website www.natuurpunt.be/beveren. Lid worden kost 30 euro. 

 

Het Natuurpunt Waasland team – kern Beveren 

http://www.natuurpunt.be/beveren

