
MIJN BEZOEK AAN HET 
GRAVE RAVENPAD



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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. 

Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

Op de website van Toerisme voor Autisme kan je 2 andere versies terugvinden van het stappenplan:

- Een versie voor ouders met de praktische informatie.

- Een versie voor jonge kinderen die nog niet kunnen lezen. 
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In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar het Grave Ravenpad te gaan. 

Je kan met de bus gaan, met de auto… 

Je kiest de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Je kiest welke pagina’s in de volgende fase afgedrukt moeten worden.

Je kan dit opschrijven op een blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niets vergeet.

Je doet hetzelfde 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. 

Daarna 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. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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Daarnaast moet je in het stappenplan 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 van het stappenplan. 

Je leest wat er onder staat en tekent dat uur op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met je wandeling voor te bereiden. 

Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent om het stappenplan te lezen. 

Je leest het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt. Dit doe je minstens 1 keer. 

Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder lezen. Je kan het stappenplan ook vaker 

lezen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt.

Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge kinderen, dan lees je dit de eerste keer best samen 

met hen. 

Op die manier ben je zeker dat het kind alles goed begrijpt en kan hij/zij vragen stellen.

Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je uitstap. 

Dit is niet noodzakelijk om de uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je klaar om het stappenplan te lezen.

Toerisme voor Autisme en het Grave Ravenpad 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 het Gewestbos van Ravels. Daar zal ik een wandeling doen. Deze wandeling heet het Grave 

Ravenpad.  Veel mensen vinden een bezoek aan het Grave Ravenpad leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal 

zal doen en zien op het Grave Ravenpad. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

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

het Grave Ravenpad.

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

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Grave Ravenpad 

om …….………… (uur). 

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

Ravels is een gemeente in de 
provincie Antwerpen. 
Ravels is op de kaart aangeduid 
met de rode pin. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar het Grave Ravenpad 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 HET GRAVE RAVENPAD?
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 HET GRAVE RAVENPAD?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Ik ga met de trein naar Het Grave Ravenpad. 

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 Turnhout. 

Als ik van de trein stap, stap ik naar de bushalte van de bus met 
nummer 450.

Ik stap op de bus. 
Ik moet ongeveer 15 minuten meerijden met de bus. 
Ik stap af aan de halte Onze-Lieve-Vrouwstraat.



HOE GA IK NAAR HET GRAVE RAVENPAD?

IK GA MET DE TREIN EN DE BUS
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Als ik van de bus ben, moet ik ongeveer 20 minuten wandelen 
naar de start van het Grave Ravenpad. 

Ik kom aan bij het Gewestbos Ravels.

Ik kan de ingang van het domein herkennen aan dit 
informatiebord. 



HOE GA IK NAAR HET GRAVE RAVENPAD?

Ik ga met de auto naar het Grave Ravenpad. 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 

IK GA MET DE AUTO
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Ik kom aan bij het Gewestbos Ravels.

Ik kan de ingang van het domein herkennen aan dit 
informatiebord. 

Ik rij verder tot aan de parking van het Gewestbos.
Ik parkeer mijn auto op de parking. 



HOE GA IK NAAR HET GRAVE RAVENPAD?

Ik ga met de bus naar het Grave Ravenpad. 

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 het Grave Ravenpad.
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Ik kom aan bij het Gewestbos Ravels.

Ik kan de ingang van het domein herkennen aan dit 
informatiebord. 



HOE GA IK NAAR HET GRAVE RAVENPAD?

Ik ga met de fiets naar het Grave Ravenpad.

IK GA MET DE FIETS
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Ik fiets verder op de parking.

Ik kom aan bij het Gewestbos Ravels.

Ik kan de ingang van het domein herkennen aan dit 
informatiebord. 



HOE GA IK NAAR HET GRAVE RAVENPAD?

Ik kom aan bij een informatiebord.
Ik zet mijn fiets aan de kant. 
Ik doe mijn fiets op slot.

IK GA MET DE FIETS
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HOE GA IK NAAR HET GRAVE RAVENPAD?

Ik ga te voet naar het Grave Ravenpad. 

IK GA TE VOET
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Ik kom aan bij het Gewestbos Ravels.

Ik kan de ingang van het domein herkennen aan dit 
informatiebord. 



MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD
AANKOMST 

ROUTE

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD

GRAVE RAVENQUIZ

BEZOEKERSCENTRUM, HET BOSHUIS
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MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

Ik kom aan bij het Gewestbos van Ravels. 

AANKOMST

Ik kan kiezen om eerst een bezoek te brengen aan het 
bezoekerscentrum, het Boshuis. 
In het bezoekerscentrum kan ik naar het toilet gaan, een gratis 
boekje met de route van de wandeling en het verhaal nemen of 
een bolderkar lenen. 
Ik kan meer informatie lezen over het Boshuis vanaf pagina 32.

Als de boekjes aan het Boshuis op zijn, 
kan ik ook een boekje nemen bij het 
VVV-kantoor of bakker Dilen in Ravels. 
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Ik kan ook kiezen om meteen te starten met de wandeling.

Ik kan op voorhand het boekje met de route van de wandeling 
downloaden onderaan op deze website: 
www.graveraven.be/praktisch.html



MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

Ik kom aan bij een informatiebord. 

AANKOMST

Links van het algemene informatiebord kan ik meer lezen over het 
Grave Ravenpad.
Deze informatie staat ook in het boekje. 

Ik stap verder op het pad.
Op de splitsing ga ik naar links.
Dit is de start van het Grave Ravenpad. 
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Om naar de start van de wandeling te gaan ga ik verder langs de 
parking naar de ingang van het bos. 



MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

ROUTE
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Dit is de route van het Grave Ravenpad.
Dit plan kan ik ook in het boekje vinden.



MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

Het Grave Ravenpad is een wandeling van 2,5 kilometer lang.
Tijdens de wandeling ontdek ik het verhaal van De IJle Prijen en 
het Witte Raafje.

Voor snelle wandelaars duurt de wandeling ongeveer 45 minuten.
Voor rustige wandelaars duurt de wandeling ongeveer anderhalf 
uur. 

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD

Ik wandel over een stevige bosweg.
De bosweg is niet verhard. 

Tijdens de wandeling zal ik zwarte raven zien staan.
Deze raven tonen me de weg.
Ik volg steeds het pad waar ze met hun snavel naar wijzen. 

Op de wandeling kom ik 10 haltes tegen.
Ik kan de halte herkennen aan een vertelplaat.
Het nummer van de halte zie ik in de rechterbovenhoek van de 
vertelplaat.
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MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

Dit is een voorbeeld van een vertelplaat.
Op de vertelplaat kan ik het verhaal van De Ijle Prijen en het Witte 
Raafje lezen.

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD

In de linkerhoek van de vertelplaat staat een zwarte raaf met een 
tekstballon.
In deze tekstballon staat een opdracht die ik kan doen als ik dat 
wil.
Als ik de opdracht liever niet doe, dan hoef ik de opdracht niet te 
doen. 

Dit is vertelplaat 1.
Bij opdracht 1 staat:
Welke sporen vind jij in het zand?
Kan je zelf ook sporen maken?
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Op het volgende stuk van de wandeling zijn enkele sporen 
verstopt. 
Ik kan deze sporen zoeken als ik dat wil.



Ik kan zelf ook sporen maken in het zand dat ik tegenkom op dit 
stuk van de wandeling. 

Dit is vertelplaat 2.
Bij opdracht 2 staat:
Ga op zoek naar een goede stok en maak er jouw wilde-dieren-
wapen van!
Van een eikelhoedje maak je een geweldig alarmfluitje. 

Bij vertelplaat 2 kan ik kiezen welke weg ik volg. 
Beide wegen komen opnieuw samen na enkele meters.

Ik kan naar rechts gaan.
Dat is een veilige bosdreef zoals de weg die ik al gewandeld heb.
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Ik kan naar links gaan.
Dat is het domein van de wolf.

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD



Dit is het domein van de wolf.
Deze weg is een beetje ruiger.
Deze weg is minder gemakkelijk voor een gewone kinderwagen. 

In het domein van de wolf is geen echte wolf.
Ik kan wel doen alsof er een wolf is. 

Onderweg naar de volgende vertelplaat kan ik een tak zoeken. 
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Dit is vertelplaat 3.
Bij opdracht 3 staat:
Vind jij de nesten van de ijzeren zeug? Bouw je mee zodat haar 
biggetjes lekker kunnen slapen? 
Kan jij lawaai maken zoals de ijzeren zeug? 
Zoek een goede tak en sla maar heel hard op de deksels. 

Dit is het muziekinstrument dat bij vertelplaat 3 staat.
Hiermee kan ik lawaai maken.

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD



Dit is vertelplaat 4.
Bij opdracht 4 staat:
Kan jij heel snel wegrennen van de zeug? 
Wie geraakt het snelst bij de reeën en kan erop springen? 
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Ik zoek een tak.
Met deze tak mag ik op de deksels slaan.
Zo kan ik muziek maken.

Bij vertelplaat 3 kan er veel lawaai zijn.
Dat is oké.
Als ik hier niet zo goed tegenkan, kan ik een 
koptelefoon meebrengen tijdens de wandeling. 

Ik klim niet op de muziekinstrumenten.

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD



Dit zijn de zeugen.
Ik loop zo snel mogelijk van de zeugen naar de reeën.
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Dit zijn de reeën.
Als ik aan de reeën ben, stop ik met lopen.
Ik wacht geduldig op de andere mensen van mijn groep.

Ik doe mijn best om niet op de reeën en 
zeugen te gaan zitten. 
Zo zal ik mezelf niet pijn doen aan de scherpe 
zeugen en maak ik de reeën niet kapot. 

Ik loop rechtdoor van de zeugen naar de reeën via dit bospad. 

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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Dit is vertelplaat 5.
Bij opdracht 5 staat:
Kan jij de bramenstruik vinden? Kijk eens goed, wat zie je 
allemaal?
Durf jij aan de prikkers te voelen? Doe het wel heel voorzichtig.

Ik volg het pad aan de rechterkant van de weg met de vertelplaat.

Langs dit pad staan bramenstruiken.
Ik kan voelen aan de prikkers van de bramenstruiken als ik dat wil.

Dit is vertelplaat 6.
Bij opdracht 6 staat:
Heb jij ook zin in een dutje? Ga maar liggen op het bosbed en doe 
je oogjes lekker dicht. 
Wat voel je allemaal? Hoor je de vogeltjes? Ruik je de bomen? Zie 
je de takken boven je hoofd? Steek je tong maar uit en proef het 
bos!

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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Ik kan naar rechts gaan.
Dat is een veilige bosdreef zoals de weg die ik al gewandeld heb.

Bij vertelplaat 7 kan ik kiezen welke weg ik volg. 
Beide wegen komen opnieuw samen na enkele meters.

Dit is het bosbed.
Ik kan op dit bosbed gaan zitten of liggen om naar het bos te kijken 
en luisteren. 

Dit is vertelplaat 7.
Bij opdracht 7 staat:
Kijk eens goed rond op het pad. 
Kan jij de witte pluimen vinden?

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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De weg via het hobbelige pluimenpaadje is minder gemakkelijk 
voor gewone kinderwagens.

Langs het hobbelige pluimenpaadje kan ik op zoek gaan naar grote 
pluimen die verstopt zijn tussen de bomen.

Langs de veilige bosdreef zal ik geen pluimen zien. 
Dat is oké.

Dit is vertelplaat 8.
Bij opdracht 8 staat:
Kan jij ook een mooi cadeau vinden voor het witte raafje?
Kijk maar eens goed rond. In het bos vind je veel verborgen 
schatten!

Bij vertelplaat 8 kan ik op zoek gaan naar bosschatten zoals mooie 
eikels, gevallen blaadjes... 
Ik doe mijn best om geen bloemen of planten te plukken.

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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Onderweg naar de volgende 
vertelplaat kom ik enkele obstakels 
tegen.
Ik kan wandelen over de obstakels.
Ik kan ook het pad ernaast volgen.
Ik kan zelf kiezen. 

Dit is vertelplaat 9.
Bij opdracht 9 staat:
Kan jij een mooie naam bedenken voor het witte raafje?
Schrijf hem hier maar in de zandbak!

Bij vertelplaat 9 is een zandbak.

Ik kan met mijn vingers schrijven in het zand.
Ik kan ook met een stok schrijven in het zand.
Ik kan kiezen. 

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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Ik ben bij de laatste vertelplaat van de wandeling.
Soms is het bij deze vertelplaat iets drukker.
Dat is oké.

Dit is vertelplaat 10.
Bij opdracht 10 staat:
Vier jij mee? Heb je zin om een dansje te doen of een liedje te 
zingen?
Iedereen mag meedoen!

Bij deze vertelplaat is een zithoek.
Ik kan zitten in de zithoek.
Ik kan ook zingen en dansen in de buurt van de zithoek.

Bij de vertelplaat van opdracht 10 is een diepe gracht.
Ik let op dat ik niet in de gracht val. 

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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Ik ben op het einde van de wandeling.

Ik ga naar links.

Ik kom opnieuw uit bij het infobord van het begin van de 
wandeling.

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

WANDELING OVER HET GRAVE RAVENPAD
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In de rechterhoek van elke vertelplaat zie ik een QR-code.
Ik scan deze code met mijn smartphone.

Ik scan de code met mijn smartphone.
Ik zie een website.
Op deze website staat een vraag met een meerkeuzeantwoord.
Ik onthoud de eerste letter van het juiste antwoord.

Tijdens de wandeling langs het Grave Ravenpad kan ik een quiz 
doen.
Ik heb enkel mijn smarthpone nodig om de quiz te doen.
Bij elke vertelplaat kan ik een quizvraag beantwoorden.

Als ik alle vragen van de Grave Ravenquiz heb beantwoord, kan ik 
met alle beginletters de hoofdvraag oplossen. 
Als ik dat wil, kan ik het antwoord opsturen naar de makers van de 
quiz via het contactformulier op deze website: 
www.graveraven.be/praktisch.html

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

GRAVE RAVENQUIZ
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Bij het Grave Ravenpad is een bezoekerscentrum.
Dit bezoekerscentrum heet het Boshuis.
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.

Dit is het Boshuis.

Het Boshuis ligt op enkele meters van de start van het Grave 
Ravenpad.

Aan de linkerkant van het Boshuis 
is een fietsenstalling en parking 
voor auto’s. 

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

BEZOEKERSCENTRUM, HET BOSHUIS



In het boekje staan de route van het Grave Ravenpad en het 
verhaal van De IJle Prijen en het Witte Raafje.

33

Bij het Boshuis staan enkele picknickbanken.
Hier kan ik picknicken als ik dat wil.

Bij het Boshuis zijn toiletten.
Deze toiletten zijn altijd open, ook als het Boshuis gesloten is.

Aan de muur naast de toiletten hangen bakjes.
In deze bakjes zitten boekjes.
Ik kan gratis een boekje nemen als ik dat wil.

MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

BEZOEKERSCENTRUM, HET BOSHUIS



MIJN BEZOEK AAN HET GRAVE RAVENPAD

Bij het Boshuis is een tuin.

BEZOEKERSCENTRUM, HET BOSHUIS
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In het Boshuis kan ik gratis een bolderkar lenen om te gebruiken 
tijdens de wandeling. 
Ik kan de bolderkar lenen in het Boshuis tijdens de openingsuren.

Ik mag rondwandelen in de tuin als ik dat wil.



WAAR VIND IK HET TOILET?

HET TOILET

Bij Het Grave Ravenpad zijn toiletten. 
Deze toiletten zijn open tijdens mijn bezoek.
Ik kan de toiletten vinden bij het bezoekerscentrum, het Boshuis.

Om van het Grave Ravenpad naar het Boshuis te gaan, wandel ik 
langs de straat rechts van de parking.
Het Boshuis is enkele meters verder aan de linkerkant.

35

Ik kom aan bij het Boshuis.
Ik stap verder op de oprit.

Ik kom op een grote binnenplaats.



WAAR VIND IK HET TOILET?

HET TOILET

De toiletten zijn aan de linkerkant van de binnenplaats.
Hier kan ik naar het toilet gaan.

Na het toilet was ik mijn handen aan de wasbak.
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EINDE VAN HET BEZOEK

EINDE

Mijn bezoek aan Het Grave Ravenpad is gedaan.

37

Na mijn bezoek aan het Grave Ravenpad ga ik naar 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................



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 GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

 Ik doe mijn best om te vertrekken aan het Grave Ravenpad 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 het Grave Ravenpad naar de bushalte van de bus met 
nummer 450. 

Ik stap op de bus.
Ik stap uit aan het station van Turnhout.  
De rit duurt ongeveer 15 minuten.

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



DE TERUGWEG

Ik stap van het Grave Ravenpad 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 het Grave Ravenpad 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 TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn bezoek aan het Grave Ravenpad 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 vakantie van. 
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