
Osje is dol op klauteren, kijken, 

springen, luisteren, genieten en rennen!  

 

Doe je met hem mee? 

Osje heeft palen met nummers in het 

bos gezet. Zo kun je niet verdwalen.

De route is ongeveer 1,5 km lang. 

Veel plezier!

Adres: Hoessenboslaan 51  5351 PB  Berghem  Er is voldoende gratis parkeergelegenheid
Voor meer info kijk op www.datisoss.nl/dat-is-osje  Volg Osje via www.facebook.com/datisoss

1
800 kilo!!! Weet je dat een Schotse hooglander 
wel 800 kilo kan worden? Dat is net zoveel als 10 
papa’s en mama’s bij elkaar! 

3

Verspringen. Een eekhoorn kan wel een meter 
ver springen en een konijn twee en een halve 
meter. Hoe ver spring jij? Neem een grote 
aanloop en… spring!

12
Sporen zoeken. In het bos lopen Schotse 
hooglanders, exmoorpony’s en taurossen.  
Kun jij hun pootafdrukken vinden in het zand?

4
Kleuren zoeken. In het bos zie je zoveel 
verschillende kleuren! Kun jij drie groene 
voorwerpen uit het bos vinden? 

13

Zoek de mooiste! Vind jij de bladeren, zaden en 
takjes ook zo mooi? Zoek de mooiste en doe 
deze in je emmertje. Je kunt er dan thuis nog 
eens naar kijken! 

5
Touwen. Zie jij deze touwen tussen de bomen? 
Kun jij de overkant bereiken zonder eraf te 
vallen? Probeer het eens!

14
Vleermuizen. Vleermuizen hebben net zoals jij 
eerst een melkgebit voordat zij een echt gebit 
krijgen. Grappig he?  

7
Libellen. Weet je dat er bij het Groot Ganzenven 
wel 31 verschillende soorten libellen zijn?

16
Ringen tellen. Ieder jaar krijgt een boom een 
nieuwe ring. Zoek een omgevallen boom en tel 
de ringen. Zo kun je zien hoe oud deze boom is!

8
Foto op Facebook. Zie jij het prachtige uitzicht? 
Maak hier een leuke foto en deel deze met ons 
op www.facebook.com/datisoss

17

Boomstammen. Een haas kan heel snel lopen. 
En komt makkelijk overal tussendoor. Beweeg 
jij net zo makkelijk als een haas? Je ziet hier 
een boomstam over de greppel liggen. Kun jij er 
overheen zonder te vallen? Wees voorzichtig! 

9
Paddenstoelen. Weet je dat sommige 
paddenstoelen giftig zijn? Daarom mag je nooit 
zomaar een paddenstoel plukken!

11

2
Luisteren. In een bos zijn er veel geluiden. Wees 
eens heel stil en..luister. Wat hoor jij allemaal?

Bomen voelen. Kun jij goed voelen? Doe je ogen 
dicht en vraag papa of mama om je naar een 
boom te brengen. Voel maar eens goed! Zet 
daarna een paar stappen terug en doe je ogen 
open. Kun jij de boom nog terugvinden? 

6
Bergklimmen. Zie jij deze berg? Klim snel naar 
boven en zie wat er achter ligt!

15

Zoeken. Weet je dat er soms wel 100.000 mieren 
in een mierennest leven? Hier vlakbij staat een 
boom met een heel groot mierennest ertegen 
aan. Kun jij deze boom vinden? 

10
Pauze! Heb je honger gekregen van het 
klauteren door het bos? Of wil je even uitrusten? 
Neem dan hier even pauze.  

G E Z O N D  L A N D S C H A P
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Neem een emmertje mee om spullen  

te verzamelen voor thuis.

Vanaf paal 6 is het pad te steil  

voor een rolstoel. Ga dan via het fietspad 

en de heide naar de picknickplaats  
(paal 13, 12, 11).

Laat alsjeblieft geen rommel,  

eten of drinken achter op het pad.

Trek lekker oude kleren en laarzen aan.

Maak de uitkijktoren niet kapot,  
wees er zuinig op.

In dit stuk van het bos 
mogen honden niet los lopen.

Blijf uit de buurt van de Schotse 

Hooglanders, Tourossen en Exmoor pony’s, 

zeker als de dieren jongen hebben.  Ze zijn 

niet gevaarlijk als je ze met rust laat. 

Het wandelpad van Osje start en eindigt  

bij het Klauterwoud (natuurspeeltuin).

Neem eten en drinken mee. 

Er is een gezellige picknickplaats  
met uitkijktoren.
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