
MIJN BEZOEK AAN HET 
GRAVE RAVENPAD



BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR OUDERS
Leuk dat je hebt besloten om het Grave Ravenpad te bezoeken. In samenwerking met Erfgoed Noorderkempen 

stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze wandeling voor te bereiden. In dit stappenplan kunt 

u veel informatie terugvinden over deze wandeling gaande van de bereikbaarheid, prikkelervaring en dergelijke 

meer. 

Een bezoek aan het Grave Ravenpad kan bestaan uit 2 delen: de wandeling over het Grave Ravenpad en een 

bezoek aan het bezoekerscentrum, het Boshuis.

Het Grave Ravenpad is een wandeling van 2,5 kilometer met 10 haltes waar je opdrachten kan uitvoeren. Het pad 

van deze wandeling is niet verhard, waardoor een gewone kinderwagen op sommige plaatsen niet geschikt is. 

 - Op twee plaatsen tijdens de wandeling (i.e. halte 2 en halte 7) kunt u kiezen tussen een ruige en 

 gemakkelijkere bosweg. 

 - Op twee plaatsen tijdens de wandeling (i.e.halte 3 en halte 10) kan het drukker zijn. Bij halte 3 kunnen  

 de bezoekers op kookpotdeksels slaan. Halte 10 is de laatste halte, waardoor vele wandelaars hier even  

 uitrusten. 

Het Boshuis is een bezoekerscentrum op enkele meters van de start van het Grave Ravenpad. Daar kan ik naar het 

toilet gaan, een gratis boekje met de route van de wandeling en het verhaal nemen of een bolderkar lenen. Als de 

boekjes aan het Boshuis op zijn, kan ik ook een boekje nemen bij het VVV-kantoor of bakker Dilen in Ravels.

Ik kan op voorhand het boekje met de route van de wandeling downloaden op deze website: 

www.graveraven.be/praktisch.html

Het Boshuis is geopend op zondag van 11 uur tot 18 uur en de laatste woensdag van de maand van 13 uur tot 17 

uur. Het toilet is ook open buiten de openingsuren. Het boekje kan ik ook buiten de openingsuren nemen.

Tijdens de wandeling langs het Grave Ravenpad kunnen oudere kinderen een quiz doen bij elke vertelplaat. 

Hiervoor hebben ze enkel hun smartphone nodig.

Op sommige momenten kan het druk zijn op het Grave Ravenpad. Dat is vooral in het weekend en tijdens warmere 

vakantieperiodes. 

Meer praktische informatie over wandeling kan je steeds terugvinden op deze website:

 www.graveraven.be/praktisch.html
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Tijdens de wandeling zullen de zwarte raven met hun snavel het vervolg van de route 

tonen. 


