
Natuurbeleving
‘Een speciale Prokkel voor kinderen 
met een ernstig meervoudige 
handicap. Samen met kinderen van 
de basisschool nemen zij deel aan 
een natuurbelevingtocht.’

Samen de natuur beleven met al je zintuigen: ruiken, 
zien, horen, voelen en proeven. Een ochtend vol 
spannende opdrachten en nieuwe ontmoetingen.
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Natuurbeleving
•    Zet een route uit door het bos met leuke opdrachten voor de 

kinderen, zoals een konijn op schoot nemen of paprika proeven.

•    Bedenk een verhaaltje voor de route. Bijvoorbeeld: De 
Prokkelmannen wonen nog maar net in het bos en hebben 
allemaal een plek gevonden langs het Prokkelpad. Maar zij voelen 
zich er nog niet helemaal thuis. Door opdrachten uit te voeren 
kun je hen helpen wennen aan hun nieuwe bos.

•    Betrek middelbare scholieren bij het maken van de Prokkelborden 
met opdrachten (maatschappelijke stage).

‘Langs het pad staan Prokkelholen. In ieder hol woont 
een Prokkelmannetje. Open het deurtje van het huisje en 
lees de boodschap voor. Zo help je het Prokkelmannetje.’

•    Maak gebruik van bestaande rolstoelpaden.

•    Loop de route vooraf met een rolstoel om te weten hoe lang de 
wandeling – zonder opdrachten – duurt.

•    Zorg voor slecht weer accommodatie, bijvoorbeeld partytenten. 

•    Verschoonruimte in de buurt is handig bij ongelukjes.

•    Zorg voor voldoende parkeerruimte.

‘Staatsbosbeheer werkte spontaan mee en stelde 
opgezette dieren ter beschikking om te voelen.  
Na afloop kreeg iedereen een rugzakje met leuke 
spulletjes over de natuur en over het rolstoelpad.’

•    Werk samen met scholen, gemeente, Staatsbosbeheer en 
natuureducatie organisaties.

•    Vraag een reguliere vervoerder om extra ritten te sponsoren.

•    Betrek oudere leerlingen, bijvoorbeeld uit het mbo, om te helpen 
bij het uitdelen van eten en drinken aan de deelnemers en 
vrijwilligers.

•    Houd iedereen op de hoogte via een eigen blog, dan kan gratis bij 
blogspot.com.

‘We bouwden een eigen website: http://prokkel-emmen.
blogspot.com. Daarmee konden we ouders, deelnemers 
en samenwerkingspartners op de hoogte houden. En ook 
de sponsoren vonden het interessant.’

Variaties

*    Een ontdekkingsroute door de buurt is ook mogelijk. Of een route 
in het park. 

www.prokkel.nl


