
#ontdekkingtroef
Hoe bepaal je jouw wandelroute?

Dobbel op elk kruispunt
Gooi een dobbelsteen op elk

kruispunt. Het aantal ogen

bepaalt welke weg je inslaat:

je telt het aantal straten met

de wijzers van de klok mee.

Neem ‘straten’ niet te

letterlijk. Vaak is een klein

pad of ‘kerkwegel’ nog

interessanter!

Vink je bucketlist af
Steek al je

droombestemmingen in een

potje. Trek er eentje uit. Tik in

Google Maps je bestemming

in, zet het op ‘voetganger’ en

vertrek! Wandel tot je in je

verbeelding je bestemming

hebt bereikt.

Wandel zigzag
Maak een zigzagwandeling

door telkens af te wisselen

tussen links en rechts. De

bestemming is niet belangrijk,

de beleving onderweg wel!

Bezoek de mooiste
plekjes
Iedereen in het gezin denkt

na over zijn speciale plek in

de buurt. Welke boom bloeit

het mooist? Welk bankje

brengt je tot rust? Waar vind

je een beek? Ga samen op

pad en maak zo je eigen

‘hidden places’-wandeling.

Wandel het alfabet

Er zijn 26 letters in het

alfabet. Ga op zoek naar

straatnamen in de buurt waar

bij de eerste letter (of tweede

of derde…) het alfabet vormt.

Tot je alle letters hebt.

Steek je neus 
in de lucht
Volg je zintuigen. Op elk

kruispunt ga je op zoek naar

een geur. Volg de geur die je

het meeste aantrekt.
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Wandel zonder
schoenen
Misschien is er een blote

voetenpad in jouw buurt? Of

kan je een zanderige

ondergrond vinden om te

wandelen?

Wandel op 
het ritme van...
Iedere wandelaar bepaalt

één straat lang het ritme van

de tocht. Slenter zo traag als

een slak of loop zo rap als

een luipaard. Fantaseren

maar!

Volg een kleur

Kies een kleur en volg de

route met het meeste kleur. Je

laat je bijvoorbeeld leiden

door het meest aantal rode

zaken die je ziet. Of blauw, of

roze …

Wandel op trage wegen

Elke buurt heeft kleine

wandel- en fietspaden.

Misschien ken je ze nog niet

allemaal? Op de site van

trage wegen vind je ze terug.

Ook de Grote Route-paden

zijn vaak hele mooie paden!

Wandel op kompas

Wandel op kompas in één

bepaalde windrichting. Wie

wil, kan om het kwartier of

halfuur wisselen van

windrichting.

Volg de knooppunten

Wist je dat er ook

wandelknooppunten

bestaan? Start bij een

knooppunt in je buurt en volg

bijvoorbeeld alleen

knooppunten die hoger liggen

dan het vorige knooppunt. Of

misschien net lager. Wie weet

kan je wel knooppunten

volgen die dicht bij jullie

leeftijden liggen? Starten

maar!

Zelf een route uitstippelen?

Bekijk ons webinar met RouteYou via deze link:

https://www.youtube.com/watch?v=Lp90YyQPoQc

https://www.youtube.com/watch?v=Lp90YyQPoQc

