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Schotse Hooglander. Een Schotse Hooglander
krijgt meestal een kalfje in de lente of zomer.
Maar heel soms ook in de winter. Gelukkig is
dat geen probleem, want de koe en het kalfje
hebben allebei een hele dikke vacht!
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Luisteren. In de koude maanden is het heel stil
in het bos, of lijkt dat maar zo? Luister eens heel
goed… wat hoor jij allemaal?
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Pony’s. De pony’s in dit bos hebben in de winter
een dubbele vacht. Dan zijn ze extra beschermd
tegen de regen en kou buiten. Lekker, zo’n
warme vacht!
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Boom zoeken. Een eekhoorn houdt geen
winterslaap. Hij maakt in de herfst al een
wintervoorraad met eten. Slapen doet hij
6 meter hoog in een nestje in de boom.
Zie jij zo’n hoge boom?
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Touwen. Zie jij deze touwen tussen de bomen?
Kun jij de overkant bereiken zonder eraf te
vallen? Probeer het eens!
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Bergklimmen. Zie jij deze berg? Klim snel naar
boven en zie wat er achter ligt!
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Schaatsen. Wist je dat als het gevroren heeft,
je op het Groot Ganzenven kunt schaatsen?
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Sneeuw. Als het vriest, veranderen kleine
waterdruppels in kleine ijsnaaldjes.
Dat noem je sneeuw! Kun jij van sneeuw
een mooi Osje maken?

12

Lindebomen. Schotse Hooglanders eten
in de winter graag de bast van bomen.
Vooral Lindebomen vinden ze lekker.
Zie jij er eentje staan?
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Egels. In de herfst eet een egel zoveel dat hij
een dikke vetlaag krijgt. Deze zorgt ervoor dat
hij tijdens zijn winterslaap tot wel 6 maanden
zonder eten kan!

14

Mieren. Wist je dat mieren in de winter geen
winterslaap houden? Ze houden zich schuil in
hun nest en komen af en toe naar buiten, zelfs
als het vriest!

15

Geweien. Mannetjes herten hebben een gewei.
Wist je dat hij deze iedere winter verliest? Er
blijven dan twee kleine stompjes over. In de
lente en zomer groeit het gewei weer aan.

16

Bladeren. In de winter heeft een boom niet
genoeg water en laat hij zijn blaadjes vallen.
Zo blijft de boom leven in de winter. Zie jij nog
een boom met blaadjes aan de takken?

17

Boomstammen. Je ziet hier een boomstam over
de greppel liggen. Kun jij er overheen lopen
zonder te vallen? Wees voorzichtig, vooral als
het gevroren heeft!

Winter is een echte feesttijd. Met

Foto op Facebook. Zie jij het prachtige uitzicht?
Maak hier een leuke foto en deel deze met ons
op www.facebook.com/datisoss
Paddenstoelen. Er zijn ongeveer 5.000
verschillende soorten paddenstoelen. Ook in
de winter groeien er paddenstoelen. Kun jij
een mooie, grote paddenstoel vinden? Maar
pas op! Je mag hem niet plukken! Sommige
paddenstoelen zijn giftig.
Pauze! Heb je honger gekregen van het
klauteren door het bos? Of wil je even uitrusten?
Neem dan hier even pauze.

Osje Winter Route
gezelligheid, cadeautjes, etentjes en
veel drukte. In de natuur is dat net
omgekeerd. Daar is het juist heel stil,

GEZOND LANDSCHAP

of lijkt dat maar zo? Wat gebeurt er
allemaal tijdens de koude maanden
in het bos?

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
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GOED OM TE WETEN
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, Taurossen 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.

PICKNICKPLAATS
‘DE UITKIJK’

