
MIJN BEZOEK 
AAN HIDRODOE



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar Hidrodoe te gaan. In samenwerking met Hidrodoe en 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. 
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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 een activiteit 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. 

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.



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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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 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 helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en Hidrodoe 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 Hidrodoe. Dit is een interactief doe-centrum over alles wat met water te maken heeft in 

Herentals. Het is zoals een grote waterspeeltuin. Veel mensen vinden een bezoek aan Hidrodoe leuk. 

Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in Hidrodoe.

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

VERTREK

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

Hidrodoe.

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

gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar Hidrodoe om …….………… (uur). 

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

De stad Herentals is gelegen in 

de provincie Antwerpen. 

Herentals wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar Hidrodoe 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. 

VOORBEREIDING
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Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar Hidrodoe. 
Op sommige plekken in Hidrodoe kan het druk zijn.
Een koptelefoon kan me helpen als ik hier last van heb.  
Aan de inkombalie van Hidrodoe kan ik een koptelefoon vragen als ik al het 
geluid niet zo fijn vind.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?
IK GA MET 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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HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Ik ga met de trein naar Hidrodoe. 

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 Herentals. 

IK GA MET DE TREIN
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Als ik van de trein stap, moet ik nog een halfuur stappen tot de 
ingang van Hidrodoe.

Als ik deze borden zie, ben ik op het domein waar Hidrodoe is. 
Ik wandel verder.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Ik wandel verder naar de ingang van Hidrodoe. 
Ik volg de borden. 
Daarop staat hoe lang het nog wandelen en fietsen is.

IK GA MET DE TREIN
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Als ik dit zie, ben ik bijna bij Hidrodoe.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

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

IK GA MET DE AUTO

Als we bijna bij Hidrodoe zijn, zoeken we naar parking voor de 
auto.
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De rest van de weg naar Hidrodoe moet ik wandelen.  
Dat is ongeveer tien minuten.
Ik volg de borden. 
Daarop staat hoe lang het nog wandelen en fietsen is.

Als ik deze borden zie, ben ik op het domein waar Hidrodoe is. 
Ik rij verder.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Als ik dit zie, ben ik bijna bij Hidrodoe.

IK GA MET DE AUTO
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Opmerking voor de begeleiders: Aan de ingangspoort van Hidrodoe is ook een parking voor andersvaliden. 
Als ik een parkeerkaart heb voor personen met een handicap, dan mag ik daar ook parkeren. 
Als ik geen parkeerkaart heb voor personen met een handicap, dan kan ik daar niet parkeren. 
Als de kinderen het niet zien zitten om dat laatste stuk te wandelen, kan ik ook altijd tot aan de ingangspoort rijden 
met de auto om hen af te zetten en dan terug te rijden naar de parking.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

IK GA MET DE BUS
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Ik ga met de bus naar Hidrodoe. 

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

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

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

………………..…………………………………………………………... (bushalte).

Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer 15 minuten stappen ot 
de ingang van Hidrodoe. 

Als ik deze borden zie, ben ik op het domein waar Hidrodoe is. Ik 
wandel verder.

Ik wandel verder naar de ingang van Hidrodoe.
Ik volg de borden. 
Daarop staat hoe lang het nog wandelen is.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Als ik dit zie, ben ik bijna bij Hidrodoe.

IK GA MET DE BUS
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HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Ik ga met de fiets naar Hidrodoe. 

IK GA MET DE FIETS

14

Als ik deze borden zie, ben ik op het domein waar Hidrodoe is. 
Ik fiets verder.

Ik fiets verder naar de ingang van Hidrodoe. 
Ik volg de borden. 
Daarop staat hoe lang het nog fietsen is.

Als ik dit zie, ben ik bijna bij Hidrodoe.



HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Als ik aan Hidrodoe ben, zet ik mijn fiets in de fietsenstalling. 
Ik doe mijn fiets op slot.
Ik stap naar de ingang van Hidrodoe.

IK GA MET DE FIETS
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HOE GA IK NAAR HIDRODOE?

Ik ga te voet naar Hidrodoe.

IK GA TE VOET
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Als ik deze borden zie, ben ik op het domein waar Hidrodoe is. 
Ik wandel verder.

Ik wandel verder naar de ingang van Hidrodoe. 
Ik volg de borden. 
Daarop staat hoe lang het nog wandelen is.

Als ik dit zie, ben ik bijna bij Hidrodoe.



IK KOM AAN BIJ HIDRODOE: WAT NU?

Dit is de ingang van Hidrodoe.

AANKOMST

Ik wandel door de tunnel, niet over een gewone vloer, maar over 
een ijzeren rooster. 
Onder dit rooster is water. 
Dat is oké.
Ik zal er niet doorvallen. 
Wandelen over het rooster maakt ook een ander geluid dan 
wandelen over een gewone vloer. Dat is oké.
Ik moet niet zo lang wandelen over het rooster.

Ik ga door de schuifdeur op het einde van de tunnel.
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Ik kom in een grote inkomhal. 



IK KOM AAN BIJ HIDRODOE: WAT NU?

Links zijn de cafetaria, de kassa en de 
souvenirwinkel. 
Rechts zijn de toiletten en 
vestiaire.

AANKOMST

Ik ga eerst naar de kassa op het einde van de inkomhal. 
Ik  betaal mijn toegang of wacht tot mijn begeleiders de toegang 
betaald hebben. 

Als ik betaald heb, krijg ik een armbandje. 
Ik doe het armbandje rond mijn pols.

De armbandjes kunnen verschillende kleuren hebben.
De kleur is afhankelijk van de dag waarop ik Hidrodoe bezoek.  
Als ik mijn armbandje aan heb, begint mijn bezoek.
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IK KOM AAN BIJ HIDRODOE: WAT NU?

Als ik dat wil, kan ik mijn rugzak en jas in de kastjes van de 
vestiaire steken. 
De vestiaire is rechts van de ingang.

AANKOMST

Ik steek mijn materiaal in een  
kastje.
Ik steek een 1-euromuntje in de gleuf en doe het kastje op slot. 
Als ik het kastje terug opendoe, krijg ik het muntje terug.

Als ik met een hele grote groep ben, kan ik mijn rugzak en jas ook 
in de losstaande kasten stoppen.
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Een bezoek aan Hidrodoe bestaat uit drie delen:
 de Watermaker met een 4D-film, de Waterwereld en de 
Watertuin.
Ik kan kiezen in welke volgorde ik de delen bezoek, behalve als ik 
met een grote groep kom (bijvoorbeeld met school). 
Dan kan het zijn dat er al afspraken zijn gemaakt op voorhand 
over de volgorde. 
Mijn begeleiders zullen op voorhand de volgorde aan mij zeggen 
als die al vast ligt.



IK KOM AAN BIJ HIDRODOE: WAT NU?

Dit is de plattegrond van Hidrodoe. 
Ik kan de plattegrond in het groot downloaden op de website www.toerismevoorautisme.be.
In Hidrodoe kan het zeer druk zijn. 
Er zijn veel kinderen aan het spelen en er is veel lawaai.
In de Watermaker is het meestal rustiger.
Daar kan ik naartoe gaan als ik wat wil rusten. 

AANKOMST
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MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

In Hidrodoe is er heel veel te zien 
en te doen. 
Ik kan spelen met water, een film 
bekijken en iets leren over alles 
wat met water te maken heeft.

HIDRODOE

Een bezoek aan Hidrodoe duurt ongeveer drie uur. 
Dat is ongeveer zo lang als ik naar school ga op 
woensdagvoormiddag. 
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.

De Watermaker is rechts van de 
kassa, op het einde van de 
inkomhal. 
Daar leer ik meer over waar 
kraantjeswater vandaan komt.
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In de zaal van de watermaker is ook de ingang van de 4D-cinema. 
Ik ga naar rechts door de deur. 
Naast de deur staat wanneer de volgende film zal beginnen

Ik neem een 4D-bril uit de bak.

Ik kies een plaats.
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MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE

Ik zet de 4D-bril op en kijk naar de film. 
De film is in 4D. 
Dat wil zeggen dat het net lijkt alsof ik in de film zit. 
Soms lijkt het alsof dingen uit de film naar me toe komen. 
Dat is niet echt zo. 
Een 4D-film wil ook zeggen dat ik dingen zal voelen of zien tijdens 
de film die bij een gewone film niet kunnen zoals wind in mijn 
gezicht of lichtflitsen.



De film die ik zal zien, is ‘Teruggespoeld’. 
Deze film gaat over het avontuur van Spetter, Drip en Drup. 
Zij vechten tegen Smos en zuiveren het kraantjeswater. 
Deze film duurt ongeveer 17 minuten. 
Tijdens de film zijn er speciale effecten. 
Telkens als de druppels door de ultravioletfilter gaan in de film zijn 
er lichtflitsen. 
Op het einde zijn er ook lichtflitsen. 
Op sommige momenten wordt er wind in mijn gezicht geblazen. 

Als de film gedaan is, ga ik weg 
langs de rechterkant van de zaal. 
Dat is een andere kant dan langs 
waar ik binnenkwam. 
Ik volg de pijl met ‘uitgang’.

Ik doe de bril in de bak en wandel uit de cinemazaal.
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Een tweede deel van mijn bezoek aan Hidrodoe is de 
Waterwereld. 
De ingang van de Waterwereld is rechts in de inkomhal, achter de 
toiletten.

MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE



Dit is de Waterwereld. 
Ik kan vrij rondstappen in de Waterwereld.
Er is geen route om te volgen.

In de Waterwereld is een donkere kamer. 
Daar kan ik naar binnen gaan via deze opening.
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In die donkere kamer zie ik wat 
mensen van vroeger tot en met 
nu hebben gedaan met water. 
In die donkere kamer hoor ik ook 
luide geluiden.

Elke 30 minuten wordt de ruimte donker en start een onweer. 
Dit is geen echt onweer, maar ik zal wel donderslagen horen en 
bliksemflitsen zien. 
Ik zal geen regen voelen. 
Dit is oké. Het onweer duurt niet lang. 
Op het einde van het onweer wordt het terug lichter en hoor ik de 
vogeltjes fluiten.

MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE



In de Waterwereld is er ook een muur waar ik kan voelen aan  
verschillende vormen van water. 
Er is een stuk muur met ijs. 
Er is een stuk muur met lopend water. 
Er is een stuk muur met stoom.

Er zijn ook computerschermen in de Waterwereld. 
Ik mag de schermen aanraken.
Op de computer kan ik soms spelletjes spelen of meer te weten 
komen over iets.
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Aan het einde van deze baan staan witte huisjes. 
Ik kan de huisjes volledig onder water zetten door te spelen met 
de sluizen. 
Als dat gebeurt, hoor ik een alarmsignaal en lichten de huisjes 
rood op. 
Dat is oké. 
Er zal niets gebeuren. 
Als ik de sluizen terug open zodat het water weer doorkan, stopt 
het alarm en worden de huisjes terug wit.

MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE

In het midden van de 
waterwereld staat een lange 
waterspeelbaan. 
Als ik aan de andere kant wil zijn, 
kan ik er langs stappen of via het 
bruggetje over de waterbaan 
stappen.



In het Aqua Station van de Waterwereld hangt een bordje met 
huisregels. 
Deze huisregels zijn fantasieregels. 
Het zijn mopjes. 
Ik moet deze regels niet volgen in het Aqua Station.

Via de Waterwereld kan ik ook 
naar de Watertuin. Dat is het 
derde deel van mijn bezoek. 
De Watertuin is buiten. 
Als het mooi weer is, is de 
Watertuin open.
Als het geen mooi weer is, is de 
Watertuin gesloten.
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MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE

Hier kan ik ook zeer nat worden. 
Dat is oké.

In de Watertuin kan ik veel spelen 
met water.



In Hidrodoe kan ik veel dingen zelf 
doen en proberen.

De uitleg van de activiteit staat er altijd bij. 
Ik lees de uitleg. 
Als ik de uitleg niet goed begrijp, kan ik altijd vragen aan mijn 
begeleiders of aan de mensen die in Hidrodoe werken om me te 
helpen.
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Als ik weer naar binnen wil, ga ik via deze deur.

MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE



Het kan zijn dat sommige voorwerpen of spelletjes in Hidrodoe 
stuk zijn. 
Dan kan ik er niet mee spelen. 
Dat is oké. 
Dan ga ik op zoek naar iets dat niet kapot is.

Soms staan voorwerpen in Hidrodoe hoger.
Dan zie ik iets misschien niet zo goed. 
In Hidrodoe staan bankjes. 
Ik mag daarop staan als ik beter wil zien.
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HIDRODOE

In Hidrodoe is veel water. 
Het kan zijn dat ik nat word. 
Dat is oké. 
Het kan zijn dat er water op de grond ligt. 
Dan kan het glad zijn. 
Daarom is het belangrijk dat ik niet loop als ik binnen ben. 
Als ik stap, zal ik minder snel vallen en me geen pijn doen.

Soms worden nieuwe zalen gemaakt in Hidrodoe. 
Dan kan het zijn dat ik ergens niet naar binnen kan. 
Dan ga ik gewoon naar een andere zaal.



Via het Aqua Station ga ik uit de 
Waterwereld. 
Ik ga door de glazen deur. 
Ik ben opnieuw in de grote 
inkomhal.
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MIJN BEZOEK AAN HIDRODOE

HIDRODOE
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In het Hidrodoegebouw is er een toilet. 
Het toilet is tegenover de kassa aan de rechterkant van de 
inkomhal.

HET TOILET

Als ik naar het toilet moet, kan ik daar gaan. 
Ik vraag altijd aan mijn begeleiders of ik naar het toilet mag.



DE CAFETARIA
IK ZAL IETS ETEN IN DE CAFETARIA VAN HIDRODOE 

IK ZAL NIETS ETEN IN HIDRODOE
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Bij Hidrodoe is er ook een cafetaria. 
De cafetaria is links van de kassa.

Ik kan iets eten en/of drinken in de 
cafetaria.
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN HIDRODOE

IK ZAL IETS ETEN IN DE CAFETARIA VAN HIDRODOE

Ik mag mijn eigen picknick opeten 
in Hidrodoe. 
Dan koop ik wel iets om te drinken 
in de cafetaria.

In de cafetaria is een standje waar ik kraantjeswater kan nemen. 
Ik koop een beker aan de kassa. 
Als ik een beker heb, kan ik zelf kraantjeswater nemen.
Ik mag zoveel kraantjeswater nemen als ik wil.



Als ik klaar ben met eten en/of drinken, dan ruim ik zelf af.

Bij de cafetaria is ook een speelplein buiten. 
Daar mag ik spelen.
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN HIDRODOE

IK ZAL IETS ETEN IN DE CAFETARIA VAN HIDRODOE
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN HIDRODOE

IK ZAL NIETS ETEN HIDRODOE

Bij Hidrodoe is er ook een cafetaria. 
De cafetaria is links van de kassa.
Ik zal niets eten of drinken in deze restaurants.
Dat is oké.



DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In Hidrodoe is een souvenirwinkel. 
In die winkel mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ....................... euro is. 
Ik betaal aan de kassa.
Ik doe mijn best om zoveel mogelijk met bancontact te betalen.

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In Hidrodoe is een souvenirwinkel. 
Ik zal niets kopen in de souvenirwinkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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EINDE VAN HET BEZOEK

Het bezoek aan Hidrodoe is 
gedaan.
Ik ga naar de vestiaire en haal mijn 
materiaal uit de kasten. 
Ik neem ook mijn euromuntje 
terug.

EINDE
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Ik ga door de schuifdeur door de tunnel.

Ik ga naar links en verlaat Hidrodoe. 

Ik ga naar ......................................................................(activiteit).

Ik ga uit de tunnel.



EINDE VAN HET BEZOEK

Afval doe ik in de vuilbak.

EINDE
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DE TERUGWEG
IK GA MET 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 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 station van Herentals. 
Het is ongeveer een halfuur 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 Hidrodoe naar de parking waar mijn auto geparkeerd 
staat.

IK GA MET DE AUTO
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Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.



DE TERUGWEG

Ik stap van Hidrodoe naar de bushalte van de bus met nummer 

…………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. 
Ik zoek mijn fiets. 
Ik doe mijn fietsslot open. 
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Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  



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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