Kalletal/Osterhagen

Het project
“KinderErlebniswelt Natur”
Het natuurpark Teutoburger
Wald/Eggegebirge
heeft ook kinderen en jongeren een hoop te bieden!
Met het project „KinderErlebniswelt Natur“ is er een
nieuw recreatieaanbod ontwikkeld. Hiermee wordt getracht niet alleen insiders,
maar juist een breder publiek aan te trekken. Kinderen en jongeren kunnen hierdoor samen met hun ouders, opa’s, oma’s en vrienden
ervaring in de natuur opdoen. Het project wordt gefinancierd met subsidies van het Europees Fonds voor
regionale ontwikkeling.
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HET
BOS
ontdekken
De GPS-route „Wichtelsteig“
in Osterhagen / Kalletal

Mede mogelijk gemaakt door

www.naturpark-teutoburgerwald.de

„Dwars door het bos langs
de Wichtelsteig“

De heren
van de lucht

Welkom in het Kalletal! Het dal van de Kalle ligt „boven
in Lippe“. De IJstijd heeft ons een prachtig gebied met
bergen en dalen nagelaten: een heuvelachtig landschap
waar velden, weide en bossen in elkaar overlopen. Met
30% is het bosaandeel in het Kalletal dankzij de bodemstructuur en klimatologische omstandigheden relatief
hoog. Het bos heeft zijn soortenrijkheid te danken aan de
vele verschillende leefruimtes. Dit kunnen verschillende
„etages“ in een boom zijn, maar ook het uitgesproken
wortelnetwerk in de grond. Omgevallen bomen creëren
met hun boomstronken nieuwe leefruimtes, datzelfde
geldt voor overvloedige structuren langs de bosranden.

Woongemeenschap
boomstronk

Sporen op de veldweg:
wie was hier als laatste?

Schimmels in alle
omstandigheden
In het bos kan men
de stilte horen

Kom maar uit je
huisje, slak!
Het bos in de
kinderschoenen

P

Let op schild „Wichtelsteig“
op de straat K38

nde Kleding niet!

asse
Vergeet je stevige schoenen & bijp

Hier aan de voet van de 324 meter hoge Taller Wichtel
hebben leerlingen van de Jacobischule Kalletal in
2017/2018 een weg in het privébos van de familie Stock
verbreed en zo het bos voor iedereen toegankelijk gemaakt. Zij hebben samen met hun docent Oliver Droste
dichte struikgewassen weggesnoeid, trappen van zand
en steen aangelegd, zand voor het sporenpad aangeleverd en nog veel meer inspannend en tijdintensief werk
verricht.
Het bos door de seizoenen heen: temperaturen,
kleuren, geuren en klanken zijn steeds anders en
vormen de ideale ontdekkingstocht voor het hele
gezin!

De 2,2 kilometer lange rondweg start bij de wandelparkeerplaats aan de „Im Hagen“ in Osterhagen-Kalletal aan
de voet van de Taller Wichtel. De Wichtelsteig begint aan
de overkant in pad. Onderweg ontdek je in totaal zeven
virtuele informatiepunten met de leukste weetjes, raadsels en opdrachten. Je ontdekt niet alleen het beukenbos
en de aangrenzende velden, maar je komt ook nog eens
van alles te weten
over de planten- en
dierenwereld. Bovendien kun je hier
het communiceren
met vinken oefenen
en slakken uit hun
huisjes lokken. Wie
vuur wil maken zoals
in de steentijd, kan

onderweg een paar tips verzamelen. Er is ook een voorleesfunctie, zodat het aanbod ook voor blinden en
slechtzienden beschikbaar is. Het GPS-pad is vooral leuk
voor jongeren en gezinnen met kinderen. De route is
niet geschikt voor kinderwagens.

Gratis App
Met de gratis app kunt u zien waar u zich bevindt en
krijgt u via de smartphone of tablet automatisch een
bericht wanneer u een post bereikt.
Hiervoor moet u de QR-code scannen of
vooraf thuis de app downloaden (link voor
uw internet-browser: goo.gl/6JxGkg). Klik
daarna op de button „App downloaden“
(gratis).
De website wordt op uw telefoon opgeslagen en kan
onderweg offline worden gebruikt. De GPS-functie op uw
telefoon is genoeg.

