
Mijn bezoek aan Kabouterberg



Hoe gebruik ik het stappenplan?
Leuk dat je hebt besloten om naar Kabouterberg te gaan. In samenwerking met de Toerisme Provincie 

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

je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

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

verschillende mogelijkheden om naar Kabouterberg te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto ... 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 niets mist. Hetzelfde 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 in het stappenplan 

sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin 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 van het stappenplan. 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 stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. 

Dit doe je minstens één keer. Als je wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

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 klaar om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en de Toerisme Provincie Antwerpen 

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 Kabouterberg. Dit is een bos in Kasterlee. In dit bos kan ik vrij wandelen of een 

kabouterwandeling met tablet maken. Veel mensen vinden een bezoek aan Kabouterberg leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien op Kabouterberg. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. 

Zo ben ik goed voorbereid. 

Vertrek

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

Kabouterberg.

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

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar Kabouterberg om 

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

geen probleem.

Kasterlee is een gemeente in de 

provincie Antwerpen. 

Kasterlee is op de kaart 

aangeduid met de rode pin. 

Route
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Wat ga ik doen en wanneer?

De route naar Kabouterberg 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. 

Route



Hoe ga ik naar Kabouterberg?
Ik ga met de trein en de bus

Ik ga met de auto

Ik ga met de bus

Ik ga met de fiets

Ik ga te voet
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Hoe ga ik naar Kabouterberg?

Ik ga met de trein en de bus
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Ik ga met de trein naar Kabouterberg. 

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 ……………………………………………………. 

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte van de bus met 

nummer …………………………….

Ik stap op de bus. Ik moet ongeveer …………………… minuten 

meerijden met de bus. 

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



Hoe ga ik naar Kabouterberg?

Ik ga met de trein en de bus
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Als ik van de bus ben, moet ik ongeveer ………………… minuten 
wandelen naar de ingang van Kabouterberg. 

Ik kom aan bij Kabouterberg.



Hoe ga ik naar Kabouterberg?

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

Ik ga met de auto

Ik kom aan bij Kabouterberg.
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Ik parkeer mijn auto op de parking in de Kabouterstraat.



Hoe ga ik naar Kabouterberg?

Ik ga met de bus naar Kabouterberg. Ik wandel naar de 

bushalte van bus …………. (busnummer). Ik stap op de bus. 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

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

Ik ga met de bus

Als ik van de bus stap, moet ik nog …………….. minuten stappen 
tot de ingang van Kabouterberg. 
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Ik kom aan bij Kabouterberg.



Hoe ga ik naar Kabouterberg?

Ik ga met de fiets naar Kabouterberg.

Ik ga met de fiets

Ik kom aan bij Kabouterberg.
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Ik fiets naar het begin van het pad.

Daar is een fietsenstalling. Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling. 
Ik doe mijn fiets op slot.



Hoe ga ik naar Kabouterberg?

Ik ga te voet naar Kabouterberg. 

Ik ga te voet
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Ik kom aan bij Kabouterberg.



Mijn bezoek aan Kabouterberg
Wandeling over Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes met tablet en filmpjes
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Mijn bezoek aan Kabouterberg

Dit is Kabouterberg. 

Wandeling over Kabouterberg

Op Kabouterberg kan ik veel wandelen.

Ik kan een vaste route volgen of ik kan zelf kiezen langs waar ik 
wandel. 
Als ik de vaste route volg, dan start ik aan het doolhof.
Ik kan het doolhof herkennen aan deze paddenstoel.
De vaste route is ongeveer een wandeling van anderhalve 
kilometer.

Als ik onder de paddenstoel stap, zie ik een plaat.
In deze plaat zitten grote gaten.
Kinderen kunnen hun hoofd door deze gaten steken voor een foto.
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Mijn bezoek aan Kabouterberg

Als ik liever niet door het doolhof ga, kan ik een ander pad volgen.
Dan volg ik de pijl naar het pad aan de rechterkant van het 
doolhof.

Wandeling over Kabouterberg

Dit is het pad aan de rechterkant van het doolhof.

Als ik dit pad volg, kan ik mijn hoofd niet door de gaten in de plaat 
steken.

Ik kan de route van de wandeling op de Kabouterberg volgen door 
de kabouterborden te volgen. 
De kabouter wijst naar waar ik verder moet wandelen.
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Mijn bezoek aan Kabouterberg

Tijdens mijn wandeling zal ik 
enkele plaatsen tegenkomen 
waar ik kan spelen als ik dat 
wil.
Als ik dat liever niet doe, kan 
ik ook verder wandelen.

Wandeling over Kabouterberg

Tijdens de wandeling zal ik af en toe omhoog en omlaag moeten 
stappen.

Op sommige plaatsen in het bos staan banken.
Hier kan ik even op zitten om uit te rusten als ik dat wil.

Tijdens de wandeling kom ik een uitkijkpunt tegen. 
Ik kan met de trap naar boven om op het platform te staan.
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Mijn bezoek aan Kabouterberg

Tijdens de wandeling kom ik enkele picknickhutten tegen.
Hier kan ik picknicken als ik dat wil.

Wandeling over Kabouterberg

Op het einde van de wandeling kom ik een grote hut tegen.
Dit is het Kabouterhuis.

In dit Kabouterhuis staan enkele tafels.
Ik kan aan deze tafels gaan zitten als ik dat wil.
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Bij de grote hut ga ik naar links.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

Wandeling over Kabouterberg

Ik ben op een grote zandvlakte.
Ik stap verder naar de overkant van de zandvlakte.
Daar is het einde van de wandeling.
Ik kan ook nog even spelen in het zand als ik dat wil.

Ik stap verder als ik deze paddenstoel en kabouters zie.
Vanaf hier let ik goed op.
Hier kunnen auto’s en fietsers rijden.

Ik volg de pijl ‘Start Kaboutervertelling’ om terug naar het begin 
te gaan.
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Daarna ga ik naar links.
Ik volg het voetgangerspad.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

Aan de splitsing ga ik naar links.

Wandeling over Kabouterberg

Op het einde van het pad kom ik terug aan bij de start van de 
wandeling.
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Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes

Ik reserveer op voorhand een tablet bij de toeristische dienst van 
Kasterlee.
Ik haal de tablet af in het toeristisch kantoor.
Het adres van de toeristische dienst is Markt 42, 2460 Kasterlee.
Dit is ongeveer 15 minuten wandelen van de start van de 
kabouterwandeling.
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Dit is Kabouterberg. 

Op Kabouterberg kan ik veel wandelen.

Ik zal een wandeling doen met een tablet. 
Deze wandeling heet ‘Grote Kabouterverhuis’.
Via deze tablet kan ik leuke filmpjes zien over de kabouters die 
wonen op Kabouterberg.
Deze wandeling is voor kinderen van 3 tot 7 jaar, maar ook voor 
oudere kinderen kan de wandeling leuk zijn.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

Ik ga naar binnen in het gebouw van de toeristische dienst.
Daar is een balie. 

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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Ik betaal 10 euro voor de tablet.

Ik geef mijn identiteitskaart af aan de medewerker.
De medewerker zal een kopie maken van mijn identiteitskaart.
Dit wordt gebruikt als waarborg voor de tablet.
Daarna krijg ik mijn identiteitskaart terug.

Ik wacht geduldig tot een medewerker van de toeristische dienst 
komt.
Ik zeg aan de medewerker dat ik een tablet gehuurd heb.
Ik zeg ook mijn naam.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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Mijn wandeling kan nu beginnen.

Mijn wandeling start bij het doolhof. 
Ik herken het doolhof aan deze grote paddenstoel.

Als ik onder de paddenstoel stap, zie ik een plaat.
In deze plaat zitten grote gaten.
Kinderen kunnen hun hoofd door deze gaten steken voor een foto.

Als ik liever niet door het doolhof ga, kan ik een ander pad volgen.
Dan volg ik de pijl naar het pad aan de rechterkant van het 
doolhof.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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Tijdens mijn wandeling zal ik af en toe kleine kabouters zien.
Dat wil zeggen dat ik de tablet moet gebruiken.
Ik kies op mijn tablet hetzelfde nummer als op de buik van de 
kabouter staat. 
Bijvoorbeeld ‘kabouter 1’. 
Ik kijk en luister na het filmpje. 
Daarna ga ik verder op mijn wandeling.

Ik kan de route volgen door de kabouterborden te volgen. 
De kabouter wijst naar waar ik verder moet wandelen.

Dit is het pad aan de rechterkant van het doolhof.

Als ik dit pad volg, kan ik mijn hoofd niet door de gaten in de plaat 
steken.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes

24

Op mijn wandeling zal ik 
enkele plaatsen tegenkomen 
waar ik kan spelen als ik dat 
wil.
Als ik dat liever niet doe, kan 
ik ook verder wandelen.

Tijdens de wandeling zal ik af en toe omhoog en omlaag moeten 
stappen.

Op sommige plaatsen in het bos staan banken.
Hier kan ik even op zitten om uit te rusten als ik dat wil.

Tijdens de wandeling kom ik een uitkijkpunt tegen. 
Ik kan met de trap naar boven om op het platform te staan.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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Tijdens de wandeling kom ik enkele picknickhutten tegen.
Hier kan ik picknicken als ik dat wil.

Op het einde van de wandeling kom ik een grote hut tegen.
Dit is het Kabouterhuis.

In dit Kabouterhuis staan enkele tafels.
Ik kan aan deze tafels gaan zitten als ik dat wil.

Bij de grote hut ga ik naar links.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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Ik ben op een grote zandvlakte.
Ik stap verder naar de overkant van de zandvlakte.
Daar is het einde van de wandeling.
Ik kan ook nog even spelen in het zand als ik dat wil.

Ik stap verder als ik deze paddenstoel en kabouters zie.
Vanaf hier let ik goed op.
Hier kunnen auto’s en fietsers rijden.

Ik volg de pijl ‘Start Kaboutervertelling’ om terug naar het begin 
te gaan.

Daarna ga ik naar links.
Ik volg het voetgangerspad.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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Aan de splitsing ga ik naar links.

Op het einde van het pad kom ik terug aan bij de start van de 
wandeling.

Ik ben klaar met de wandeling.
Ik breng de tablet terug naar de toeristische dienst. 

Als de toeristische dienst gesloten is, kan ik de tablet in de 
brievenbus leggen.
Dit is de brievenbus.
Bovenaan de brievenbus is een klep die ik kan openen.
Daar leg ik de tablet in.



Mijn bezoek aan Kabouterberg

De grote Kabouterverhuis - Wandeling met tablet en filmpjes
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De wandeling is ongeveer anderhalve kilometer lang.
De wandeling duurt ongeveer 1 uur.



Waar vind ik het toilet?

Het toilet

Bij Kabouterberg zijn toiletten. 
Deze toiletten zijn open tijdens mijn bezoek.

De toiletten zijn aan de start van de wandeling.
Dit is het gebouw van de toiletten.
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Ik ga naar binnen door deze deuren.

Hier kan ik naar het toilet gaan als ik dat wil.



Einde van het bezoek

Einde

Mijn bezoek aan Kabouterberg is gedaan.
Ik ga terug naar de start van de wandeling.
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De terugweg
Ik ga met de bus en de trein

Ik ga met de auto 

Ik ga met de bus

Ik ga met de fiets

Ik ge te voet
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De terugweg

De terugweg

 Ik doe mijn best om te vertrekken aan Kabouterberg om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem. 

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar huis. 

Het kan zijn dat we iets minder lang of langer onderweg zijn. Dat is oké. 
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De terugweg

Ik ga met de bus en de trein
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Ik stap van Kabouterberg naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

Ik stap op de bus. Ik stap uit aan het station van 

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

De rit duurt ongeveer ………. minuten.

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



De terugweg

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

Ik ga met de auto
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Ik ga met de auto naar 

...…………………………………………………………………………..(bestemming).

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



De terugweg

Ik stap van Kabouterberg naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

Het is ongeveer ……….. minuten stappen.

Ik ga met de bus

Ik stap op de bus. 

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

De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………
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De terugweg

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

naar ……………………………….....………………………………. (bestemming).  



De terugweg

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

Ik ga met te voet
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn bezoek aan Kabouterberg er uit zien. Het kan zijn dat er dingen ver-
anderen. Dat is oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we 

er samen een fijne vakantie van. 
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