
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVENSTEEN 

  



WAT GA IK DOEN EN WANNEER? 

 

Binnenkort ga ik naar het Gravensteen. Dit is een echte burcht in Gent. Veel kinderen vinden een 

bezoek aan het Gravensteen leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het 

Gravensteen. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid.  

 

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar het Gravensteen.  

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) gaan met mij mee. Ik 

doe mijn best om te vertrekken naar het Gravensteen om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een 

klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem. 

  

De route naar het Gravensteen duurt ongeveer …………………………………………………………….. (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal zijn. Dat is oké.   



HOE GA IK NAAR HET GRAVENSTEEN? 

IK GA MET DE TREIN  

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE TRAM 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

  



IK GA MET DE TREIN  

 

Ik ga met de trein naar het Gravensteen. Ik stap op in het station van 

…………………………………………………………………………………………………..  

Ik stap uit in het station van Gent-Sint-Pieters.  

 

Als ik van de trein stap, stap ik naar de uitgang van het station. Ik ga naar de tramhalte van tram 1.  

 

Ik neem tram 1 tot de halte ‘Gravensteen’. Daar stap ik af. Ik herken de halte omdat ze wordt 

afgeroepen en omdat ik het Gravensteen kan zien. De rit duurt ongeveer een kwartier. 



IK GA MET DE AUTO 

 

Ik ga met de auto naar het Gravensteen. Ik ga net met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

Als we in Gent zijn, zoeken we naar een parkeerplaats voor de auto.  

 

Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van het Gravensteen.  

  



IK GA MET DE BUS 

 

Ik ga met de bus naar het Gravensteen. Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). Ik 

stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.  

 

Als ik van de bus stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het Gravensteen.  

  



IK GA MET DE TRAM 

 

Ik ga met de tram naar het Gravensteen. Ik wandel naar de tramhalte van tram …………. 

(tramnummer). Ik stap op de tram. De rit duurt ongeveer ……….. minuten.  

 

Als ik van de tram stap, moet ik nog een klein beetje stappen tot de ingang van het Gravensteen.  

 

  



IK GA MET DE FIETS 

 

Ik ga met de fiets naar het Gravensteen. Als ik aan het Gravensteen ben, doe ik mijn fiets op slot en 

stap ik naar de ingang van het Gravensteen.  

  



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar het Gravensteen. 

  



IK KOM AAN BIJ HET GRAVENSTEEN: WAT NU? 

 

We komen aan bij het Gravensteen. Als de groene poort open is, dan kan ik naar binnen stappen. Als 

de groene poort dicht is, dan wacht ik nog even.  

 

De groene poort is open. Ik stap naar binnen. 

 



We gaan eerst naar de kassa van het Gravensteen. Ik wacht tot mijn begeleiders zeggen dat ik naar 

binnen mag.  

 

Naast de kassa is het toilet. Als ik naar het toilet wil gaan, dan ga ik nu. Dit zijn de enige toiletten in 

het Gravensteen. Als iemand anders naar het toilet moet, dan wacht ik.  

 

Er zijn veel dingen te zien in het Gravensteen. Het Gravensteen is een echte burcht. Ik kan er wapens 

en ridders zien. Ik kan wandelen langs de kantelen en zoveel meer.  



 

In het Gravensteen kan ik de route volgen door de nummers te volgen. Er zijn nummers van 1 tot en 

met 15. Ik probeer altijd de pijltjes te volgen naar het volgende nummer.  

 

In het Gravensteen is kamer 6 de Kamer van de graaf. Sommige kinderen vinden deze kamer een 

beetje eng. Sommige kinderen vinden deze kamer helemaal niet eng.  

 

Het volledige parcours duurt ongeveer 40 minuten. Dit is ongeveer zo lang als een lesuur. 



 

Dit is de plattegrond van het Gravensteen. Er is geen plattegrond waar ik mee kan rondlopen. De 

plattegrond kan ik wel in elke kamer aan de muur vinden. De rode stip toont waar ik op dat moment 

ben.  

 

Dit is de start van het parcours. Ik stap de trap op en zie nummer 1. 



 

In het Gravensteen zijn veel trappen. Als ik alles wil zien, zal ik dus veel moeten stappen.  

 

In het Gravensteen zijn veel informatieborden. Op de informatieborden kan ik meer informatie lezen 

over het Gravensteen en de voorwerpen in de kasten. Als ik dat wil, vraag ik aan mijn begeleiders om 

de tekst voor te lezen.  



 

Soms is er een ridder in het Gravensteen. Hij is er niet altijd. Ik kan met de ridder op de foto als ik wil.  

 

Als ik helemaal bovenaan ben bij nummer 4, dan kan ik over de kantelen kijken. Dan heb ik een mooi 

zicht op de stad. 

 

Als ik niet goed over de kantelen kan kijken, kan ik altijd op het verhoog gaan staan. Ik kan ook 

vragen aan een begeleider om me op te tillen.  



 

Op het dak van het Gravensteen staat een verrekijker. Deze werkt als ik er geld in steek. Ik spreek af 

met mijn begeleiders of ik dit mag doen of niet.  

 

Soms zijn er ook grote gaten in de muur van de omwalling. Dit zijn kijkgaten. Ik kan hierdoor kijken. 

Dan zie ik wat er aan de andere kant gebeurt.  

 

Soms kan ik boten zien passeren door de kijkgaten.  



 

Bij nummer 12 ga ik eerst naar boven. Veel mensen vergeten dit. Daarom is het daar rustig. Daar kan 

ik boven op de toren staan. Dan heb ik een mooi zicht op de stad. Als ik klaar ben, ga ik terug naar 

beneden met de trap. Ik volg de pijl.  

  



WAAR VIND IK HET TOILET? 

 

Naast de kassa is het toilet. Als ik naar het toilet wil gaan, dan ga ik nu. Dit zijn de enige toiletten in 

het Gravensteen. Als iemand anders naar het toilet moet, dan wacht ik.  

  



IK ZAL PICKNICKEN IN HET GRAVENSTEEN  

 

Ik picknick in het Gravensteen. Mijn eten eet ik op aan de picknicktafels buiten.  

  



DE SOUVENIRSWINKEL 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

  



IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

 

In het Gravensteen is een souvenirwinkel. Deze kan ik vinden in de Grote Zaal. Dit is nummer 1 van 

het parcours. In die winkel mag ik iets kopen op het einde van het bezoek. Ik mag iets kopen dat 

minder of gelijk aan ………………… euro is.  

  



IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRSWINKEL 

 

In het Gravensteen is een souvenirwinkel. Ik zal niets kopen in de souvenirwinkel.  

  



EINDE VAN HET BEZOEK 

 

Het bezoek is gedaan. Ik volg de blauwe pijl op het hek naar buiten.  

  



DE TERUGWEG 

IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS 

IK GA MET DE TRAM 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET 

 

  



 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit. Het kan zijn 

dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké.  

  



IK GA MET DE TREIN 

 

Ik neem terug tram 1 tot de halte ‘Station’. Daar stap ik af. Ik herken de halte omdat ze wordt 

afgeroepen en omdat ik het station kan zien. De rit duurt ongeveer een kwartier. 

 

Als ik van de tram stap, stap ik naar het treinstation Gent-Sint-Pieters. 

 

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. Ik stap op in het station van Gent-Sint-Pieters.  

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………………………………………….  



IK GA MET DE AUTO 

 

Ik stap van het Gravensteen tot de parking waar de auto geparkeerd is.  

 

Ik ga met de auto naar …………………………………………………………………………………………………..(activiteit). 

Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.  



IK GA MET DE BUS 

 

Ik stap van het Gravensteen naar de bushalte van de bus met nummer ……………..  

 

Ik stap op de bus.  

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

  



IK GA MET DE TRAM 

 

Ik stap van het Gravensteen naar de tramhalte van de tram met nummer ……………..  

 

Ik stap op de tram. 

Ik ga met de tram naar ……………………………………………………………….……………………………………. (activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

 

  



IK GA MET DE FIETS 

   

Ik ga naar mijn fiets. Ik doe mijn slot open. Ik ga met de fiets naar 

………………………………………………………………. (activiteit).   



IK GA TE VOET 

 

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. (activiteit).  



 

Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen 

veranderen. Dat is oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit 

schema. Zo maken we er samen een fijne dag van.  

 

 

 

 

 

 

 


