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HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar Stal ‘t Solleveld te gaan. In samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant 

stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze activiteit voor te bereiden. Hieronder lees je hoe je 

dit document kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Daarnaast 

heb je verschillende huifkarren en koetsen afhankelijk van de grootte van de groep. Je selecteert de pagina’s die 

voor jou van toepassing zijn. Met selecteren bedoelen we dat je een keuze maakt tussen welke pagina’s je in de 

volgende fase zal afdrukken. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niet 

mist. Ditzelfde kan je ook doen met het ‘Afsprakendocument’. Niet alle afspraken zijn nodig om te visualiseren 

voor jou of je kind. Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen.

Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. Je drukt ook de afspraken af als je hiervan 

gebruik wil maken. Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. Daarnaast 

moet je sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wanneer je op 

daguitstap zal gaan en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen in. Daarnaast 

zie je twee klokken in het begin. Je leest wat er onder staat en tekent dat uur op de klok.   

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast 

bent om het document door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit 

doe je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het ook al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook vaker 

doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als deze voorbereiding bedoeld is voor jon-

ge kinderen, dan neem je dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles 

correct interpreteren en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust 

meenemen tijdens je uitstap. Dit is echter geen vereiste om je uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en de provincie 

Vlaams-Brabant wensen je alvast veel plezier! Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het 

stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar Stal ’t Solleveld in Sint-Martens-Bodegem. Daar zal ik een tocht maken met een koets of 

huifkar die getrokken wordt door Belgische trekpaarden. Veel mensen vinden een bezoek aan Stal ‘t Solleveld leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in Stal ‘t Solleveld. Ik bekijk deze bundel goed op 

voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

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

Stal ‘t Solleveld. 

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar Stal ‘t Solleveld om 

…….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is 

geen probleem.

Sint-Martens-Bodegem is een 

deelgemeente van Dilbeek en 

is gelegen in het westen van 

de provincie Vlaams-Brabant. 

Sint-Martens-Bodegem  wordt 

op de kaart aangeduid met de 

rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Stal ‘t Solleveld 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. 

Als ik in de koets of huifkar zit, kan ik de hoeven van de paarden horen wanneer 
ze op straat stappen. Als ik niet zo goed tegen deze luide geluiden kan, kan ik 
altijd een koptelefoon meebrengen. 

ROUTE
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Tijdens de tocht kan het soms koud zijn. Daarom doe ik altijd warme kleren aan 
als ik een tocht met de koets of huifkar zal maken. Ook als het warm weer is, 
doe ik warme kleren aan.  



HOE GA IK NAAR STAL ‘T SOLLEVELD?
IK GA MET DE TREIN

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR STAL ‘T SOLLEVELD?

Ik ga met de trein naar Stal ‘t Solleveld. 

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van Sint-Martens-Bodegem 

IK GA MET DE TREIN

Als ik van de trein stap, moet ik ongeveer 10 minuten stappen 
tot aan de ontmoetingsplaats.
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De ontmoetingsplaats is het Dorpsplein van 
Sint-Martens-Bodegem. Daar is een parking. De huifkar of koets 
zal op ons wachten aan de parking. 



HOE GA IK NAAR STAL ‘T SOLLEVELD?

Ik ga met de auto naar Stal ‘t Solleveld. Ik ga niet met de auto 
op de foto, maar met onze eigen auto. We komen aan bij de 
ontmoetingsplaats. 

IK GA MET DE AUTO

De ontmoetingsplaats is het Dorpsplein van 
Sint-Martens-Bodegem. Daar is een parking. We parkeren de 
auto op de parking. De huifkar of koets zal op ons wachten aan 
de parking. 
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HOE GA IK NAAR STAL ‘T SOLLEVELD?

Ik ga met de fiets naar Stal ‘t Solleveld. 

IK GA MET DE FIETS

De ontmoetingsplaats is het Dorpsplein van 
Sint-Martens-Bodegem. Daar is een parking. Ik zet mijn fiets aan 
de kant. Ik doe mijn fiets op slot. De huifkar of koets zal op ons 
wachten aan de parking. Ik wandel naar de huifkar of koets. 
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HOE GA IK NAAR STAL ‘T SOLLEVELD?

Ik ga te voet naar Stal ‘t Solleveld.

IK GA TE VOET
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De ontmoetingsplaats is het Dorpsplein van 
Sint-Martens-Bodegem. Daar is een parking. De huifkar of koets 
zal op ons wachten aan de parking. Ik wandel naar de huifkar of 
koets. 



IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?
IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE HUIFKAR

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE KOETS
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

We zijn bij de ontmoetingsplaats. Daar staat Dirk met de huifkar 
op ons te wachten. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE HUIFKAR

Dit is Dirk. Hij is de bestuurder van de huifkar.  

Meestal is er ook een tweede bestuurder mee met de huifkar. Dit 
is meestal iemand op de foto’s hiernaast. Het kan zijn dat de 
tweede bestuurder niet op deze foto staat. Dat is oké. 

Daarnaast zijn er ook altijd 2 paarden die de huifkar voorttrekken. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Er zijn twee soorten 
huifkarren. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE HUIFKAR

Er is een grote huifkar voor ongeveer 14 tot 16 personen. 

Er is een kleine huifkar voor ongeveer 10 personen. 

Ik zal in de ……………….. huifkar 
zitten. Dit is de huifkar op de foto 
………………………………………………......... 
(links/rechts). Als het mooi weer 
is, kan het zijn dat Dirk het dak van 
de huifkar afdoet. Als ik dat liever 
niet heb, dan is dat oké. Ik zeg op 
voorhand aan Dirk dat het dak er op 
mag blijven staan. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Ik ga via de trap in de huifkar. Ik ga 
zitten. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE HUIFKAR

De kleine huifkar heeft zachte banken met een kussen. 

De grote huifkar heeft harde banken van hout. Ik kan wel op 
voorhand vragen om een kussen mee te nemen. Ik kan ook zelf 
een kussen meebrengen. 

Dirk en de andere bestuurder gaan vooraan zitten. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Iedereen zit in de huifkar. We vertrekken. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE HUIFKAR

Dirk zal tijdens de tocht vertellen over de dingen die we 
tegenkomen op onze tocht. Er is geen vaste route met de huifkar. 
Als ik de tocht ooit eens zou opnieuw doen, dan kan het zijn dat 
we andere dingen zullen zien. 

Als ik even wil stoppen dan is dat oké. Ik vraag aan Dirk om even te 
stoppen. Ik stap uit. Als ik klaar ben, dan stap ik terug in de huifkar 
en gaan we verder. 

Tijdens de tocht kan ik enkele geluiden horen. Het kan zijn dat de 
paarden hinniken. Ik hoor ook het geluid van de paardenhoeven 
op de straat. Als ik niet goed tegen harde geluiden kan, dan doe ik 
een koptelefoon aan. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Voor, tijdens en na de tocht kan het ook zijn dat ik iets zal ruiken. 
Het kan zijn dat de paarden kaka zullen doen. Dat kan een beetje 
stinken. Het kan ook zijn dat dit niet zal gebeuren. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE HUIFKAR

Op het einde van de tocht kan ik de paarden strelen. Als ik dat 
liever niet doe, dan is dat oké.

Ik kan ook een foto trekken met de paarden. Als ik dat liever niet 
doe, dan is dat oké. 

Een tocht met de huifkar duurt 
ongeveer 1 uur tot 2 uur.  Dit wordt 
op voorhand afgesproken. Mijn tocht 
zal ...............................……………….....
…………………………. duren. Het kan zijn 
dat mijn bezoek langer duurt als ik 
het zeer leuk vind. Het kan ook zijn 
dat mijn bezoek minder lang duurt 
als ik het minder leuk vind. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

We zijn bij de ontmoetingsplaats. Daar staat Dirk met de koets op 
ons te wachten. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE KOETS

Dit is Dirk. Hij is de bestuurder van de koets.  

Meestal is er ook een tweede bestuurder mee met de koets. Dit is 
meestal iemand op de foto’s hiernaast. Het kan zijn dat de tweede 
bestuurder niet op deze foto staat. Dat is oké. 

Daarnaast zijn er ook altijd 2 paarden die de koets voorttrekken. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Dit is de koets. In de koets is er plaats voor 4 personen. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE KOETS

Ik ga via het trapje in de koets. Ik ga zitten. 

De koets heeft zachte banken met een kussen. 

Dirk en de andere bestuurder gaan vooraan zitten. Iedereen zit in 
de koets. We vertrekken. 
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IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Dirk zal tijdens de tocht vertellen over de dingen die we 
tegenkomen op onze tocht. Er is geen vaste route met de koets. 
Als ik de tocht ooit eens zou opnieuw doen, dan kan het zijn dat 
we andere dingen zullen zien. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE KOETS

Met de koets kan het zijn dat we soms over veldwegen rijden. Dat 
wil zeggen dat het een hobbelig parcours zal worden. Dan word 
ik soms een klein beetje heen en weer geschud in de koets. Dat is 
oké. Als ik dat liever niet heb, dan zeg ik dat op voorhand aan Dirk. 

Als ik even wil stoppen dan is dat oké. Ik vraag aan Dirk om even te 
stoppen. Ik stap uit. Als ik klaar ben, dan stap ik terug in de koets 
en gaan we verder. 

Tijdens de tocht kan ik enkele geluiden horen. Het kan zijn dat de 
paarden hinniken. Ik hoor ook het geluid van de paardenhoeven 
op de straat. Als ik niet goed tegen harde geluiden kan, dan doe ik 
een koptelefoon aan. 

22



IK KOM AAN BIJ STAL ‘T SOLLEVELD: WAT NU?

Voor, tijdens en na de tocht kan het ook zijn dat ik iets zal ruiken. 
Het kan zijn dat de paarden kaka zullen doen. Dat kan een beetje 
stinken. Het kan ook zijn dat dit niet zal gebeuren. 

IK ZAL EEN TOCHT MAKEN MET DE KOETS

Op het einde van de tocht kan ik de paarden strelen. Als ik dat 
liever niet doe, dan is dat oké.

Ik kan ook een foto trekken met de paarden. Als ik dat liever niet 
doe, dan is dat oké. 
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Een tocht met de koets duurt 
ongeveer 1 uur tot 2 uur.  Dit wordt 
op voorhand afgesproken. Mijn tocht 
zal ...............................……………….....
…………………………. duren. Het kan zijn 
dat mijn bezoek langer duurt als ik 
het zeer leuk vind. Het kan ook zijn 
dat mijn bezoek minder lang duurt 
als ik het minder leuk vind. 

TOT



WAAR VIND IK HET TOILET?

Bij Stal ’t Solleveld is geen toilet. Als ik naar het toilet moet, ga ik 
best voor mijn bezoek.

HET TOILET
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EINDE VAN HET BEZOEK

De tocht is gedaan. We zijn terug bij de ontmoetingsplaats.

EINDE

Ik of mijn begeleiders betalen aan Dirk voor de tocht. Dit bedrag is 
op voorhand afgesproken. 

Ik neem afscheid van Dirk en van de paarden. 
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

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. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar het treinstation van Sint-Martens-Bodegem. 
Het is ongeveer 10 minuten wandelen.  

IK GA MET DE TREIN

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

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

Ik stap van de ontmoetingsplaats naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze 
eigen auto.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

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

naar ………………………………………………………………. (activiteit).  
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DE TERUGWEG

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

IK GA TE VOET
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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. 
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