Aanbod natuurwandelingen
Meestal gaan de wandelingen door in het Eversambos te Stavele.
De Palingbeek, Sint-sixtusbossen of de Blankaart zijn ook mogelijke locaties.
Landschapswandelingen starten in Stavele, Beveren a/d ijzer, Roesbrugge ,
Elzendamme, Fintele of Eversambos. Gemiddeld duurt een wandeling 2u.

A. Algemene natuurwandelingen (het ganse jaar mogelijk)
Ik vertel over het ontstaan van het landschap, het belang van de soortenrijkdom
(biodiversiteit) en hoe daaraan kan gewerkt worden. Het bosbeheer wordt toegelicht. Wist je
dat dood hout doet leven? Hier en daar vertel ik over een eetbare plantensoort. Als het kan,
proeven we. We spitsen onze oren om vogelgeluiden te herkennen terwijl we ook iets leren
over hun gedrag. Samen zetten we onze speurneus op en zoeken naar sporen van dieren in
het bos. We (her)ontdekken wat het bos betekende voor onze voorouders en wat er nu nog
aan die tijd doet terugdenken....Een verhaal, legende of anekdote siert de wandeling.
Een mozaïek, voor ieder wat wils.

B. Themawandelingen
Hieronder een greep uit de verschillende wandelingen. Andere thema's altijd mogelijk na
afspraak. Vb Halloween met heks Metsa, kerst in het bos, enz.

1. Liefdeswandeling

Op een bankje in het woud,
stond geschreven in het hout,
hoeveel ik van je hou…

(mogelijk februari tot november)

Met Valentijnsdag geven geliefden elkaar extra aandacht.
Blijft een liefdesverklaring, anoniem geschreven op een boom,
daar eeuwig bewaard ?
Wordt de liefdesdrift aangewakkerd door sommige kruiden uit
het bos ? Welke planten wonen onder hetzelfde dak?
Onder welke boom verklaar je je liefde het best ?
Of welke boom plant je voor je uitverkorene ?
Welke struik zorgt ervoor dat je hartje sneller gaat slaan ?
Welke planten in het bos hebben zich onafscheidelijk aan elkaar
gekoppeld ?
In welke boom huist de godin Freya ? Zij die liefde en
vruchtbaarheid schept !
Welke dieren krijgen kriebels vanaf Valentijnsdag ?
Een liefdesdrankje maakt deze wandeling compleet ! (extra
kostprijs, op aanvraag)

2. Kikker en co (enkel mogelijk in het voorjaar maart-april-mei)
Kikkers, padden en salamanders ontwaken uit hun winterslaap en gaan
massaal op zoek naar de ideale plek om zich voort te planten.
Samen met de gids duik je in de poel met netjes en schepjes en ontdek je
er het wonderlijke leven. Je krijgt informatie over de verschillende
soorten en je verneemt meer over de levenswijze van deze amfibieën.
We leren werken met een zoekkaart om andere waterdiertjes op naam te
brengen.
Durf je de kikker te kussen? Messchien komt dan een prachtige prins
tevoorschijn!
Een kikkertje maken kan als crea toegevoegd worden. Dan houden we
een wedstrijdje welke kikker het verste kan springen. (kleine bijdrage, op
aanvraag)

3. Op stap met de seizoensfee ( elk seizoen )

De lentefee Dandelion ontwaakt uit haar winterslaap en
gaat op stap. In de zomer wordt ze opgevolgd door
zomerfee Soleiléé. Wanneer de blaadjes aan de bomen
verkleuren is het tijd dat herfstfee Hedera het gidsen
overneemt. Winterfee Yulé komt het licht terugbrengen in
de donkerste dagen. Wandeling met nadruk op wat er in
de natuur gebeurt doorheen de seizoenen. Gezinspubliek
gaat graag mee met de fee. Eventueel een zoektochtje op
aanvraag.

4. Culinaire heksenwandeling

Durf je mee op stap in het bos met heks ‘Metsa’? Ze leert je
haar wereld kennen en in haar heksenketel bereidt ze
toverachtige lekkernijen. Prikkende netelthee, giftige
paddenstoelensoep, geroosterde spinnekopjes,… of zou ze ook
lekkere hapjes bijhebben? Wat dachten jullie van
vlierbessentoverthee? Kom en proef van de culinaire
heksenkeuken.
Culinaire wandeling met vele hapjes uit de natuur. (extra kostprijs
per persoon met een max. aantal van 24 personen, op aanvraag)

4. Keltische bomenwandeling

Bomen waren heilig voor Kelten, Germanen,
Grieken en Romeinen. Meerdere
boomrituelen bleven tot op vandaag levend.
Verborgen onder een christelijk kleedje,
gekerstend, bleef de verering bestaan.
Bomen hadden voor oude volken een
bijzondere betekenis. Zo koppelden de
Kelten ieders geboortedag aan een
specifieke boom. De relatie tussen mens en
natuur is bijzonder. Zo zou elke boom die in
het teken staat van jou geboortedag jou
karakter omschrijven. Benieuwd of deze
kenmerken typerend zijn voor jou? We staan
stil bij het bijgeloof van onze voorouders en
duiken in een wereld van magie, sprookjes
en legenden.
Persoonlijke boomhoroscoop voor iedere
wandelaar. (op aanvraag)

5. Culinaire kruidenwandeling
Weet je dat de helft of meer van al het
(on)kruid in uw tuin eetbaar is? Waarom
wieden, als u het evengoed kan oogsten,
deze wilde groenten en kruiden? Een
ontdekkingstocht in Moeder Natuur die u
doet watertanden. We speuren de wegberm
af en zoeken in het bos naar eetbare
planten. Onderweg proeven we van moeder
natuur uit de lekkere voorraadmand van
Anja. Iedereen gaat naar huis met een aantal
recepten. Seizoensgebonden hapjes.

6. Ontdekking van de ijzervallei

Landinrichtingsplan Roesbrugge-fintele. Tien
jaar werd hieraan gewerkt met veel
verschillende realisaties . We verkennen het
jaagpad langs de IJzer en ontdekken de
inspanningen die gedaan werden. De ijzer in
al zijn grootsheid onder de loep genomen.
Tijdens de wandeling is historiek, cultuur en
natuur de rode draad. Afstand en startplaats
vooraf te bespreken. Eventueel met
molenbezoek onderweg.

7. Op stap met een rostekopje
Historische wandeling in het dorp van
Stavele. We gaan op zoek naar het
verdwenen kasteel en zijn beruchte
kasteelheer. Mythen en legenden
doorspekken de tocht.
Wie heeft dit al eens gehoord:
''t is een rosten, 't is ene van Stavel''!

8. Funeraire dorpswandeling Stavele

Het dorpje stavele staat hier in de kijker met
aandacht voor de oude begraafplaats bij de
kerk. Alle tekens op de graven hebben hun
eigen betekenis. De beplantingen op de
begraafplaats hebben al een héél oude
geschiedenis. Waarom sprak men vroeger
van 'kerkhof'? We gaan ook eens in de kerk
het mooie interieur aanschouwen.

9. Boerenatuur op scherp

Landbouw en natuur gaan hand in hand als
van beide kanten inspanningen worden
gedaan. We nemen alle initiatieven voor een
betere biodiversiteit op het platteland onder
de loep. Die inspanningen werpen hun
vruchten af voor iedereen.

10. In het spoor van de monniken van de eversamabdij

Historische wandeling op het gehucht
eversam. We wandelen langs bos, water en
veld op zoek naar sporen van onze
Augustijners die hier van 1091 tot +/- 1800
leefden. De abdij is verdwenen maar de
hoeve 'kleen eversam' is te bewonderen.
Wordt momenteel in fasen gerestaureerd.

11. Langs Stavelse velden, in het spoor van de oorlog
Verhalenwandeling met verschillende
mogelijkheden ivm afstand en
vertrekplaatsen. Stavele lag niet midden het
slagveld maar eerder iets achter het front
waardoor het overspoeld werd met
vluchtelingen en soldaten in rustperiode. De
plaatselijke wasserij bood veel
werkgelegenheid. We gaan op zoek naar het
heldenhuldezerkje en het prachtige
brandglas in de kerk van Stavele dat nog
herinnerd aan de grote oorlog. Onderweg
nog meer sporen te bespeuren. Met
plaatselijke verhalen is deze wandeling ook
voor kinderen toegankelijk. Zoektochtje
onderweg voor de kinderen.

12. Sprookjeswandeling
Sprookjeswandeling in het bos

Sprookjes in de natuur. Voor groot en klein
vertel ik de mooiste verhalen over het
ontstaan van een naam van een plant of een
dier. Al eens gehoord van het gevecht tussen
koning Hulst en koning Eik? Wist je dat elke
plant een elfenkind bij zich draagt? Pas op
want kaboutertjes bezoeken ook je
slaapkamer! Geniet en verbaas je over de
wondere sprookjeswereld. Elk seizoen
andere verhalen volgens de planten en
dieren die dan op hun mooist in de natuur te
bewonderen zijn.
Elfendiploma voor elk kind.

BIj interesse voor één van deze wandelingen, neem aub contact op voor meer info of
afspraak. Dank u.
Anja Goudeseune, Eversamstraat 9 te 8691 Stavele
057/400.339 of 0495/04.67.46
anja.natuurgids@live.be
Natuurgids, Landbouwgids, erkend bosgids, heks Metsa, sprookjesvertelster.

