Joekelbos
SPELEN IN DUINENGORDEL
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WELKOM IN HET JOEKELBOS
Het Joekelbos is een speelbos. Hier kan je ravotten, avonturen
beleven, mag je je vuil maken en je uitleven! Hutten bouwen, water
pompen, graven in het zand, klimmen en klauteren, ... het mag
allemaal. Als je durft, zelfs op blote voeten.
Ga op zoek naar de dieren die zich in dit bos verstoppen! Langs het
halfverharde pad krijg je tips om hen te spotten. Het zijn er negen
in totaal: het icarusblauwtje, de buizerd, de haas, de vos, de reiger, de
oehoe, de gladde slang (ongevaarlijk!), de wolf en het everzwijn.

Vanaf de ingang start een halfverhard pad dat berijdbaar is door
rolstoelen, kinderwagens en kinderen tot 12 jaar op de fiets.
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Langs het halfverharde pad vind je ook een bostoilet.
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mikado / klimberg

Schuilen kan in twee schuilhutten: eentje in de buurt van de
lange tafel bij de landduin, de andere vlakbij de zitarena en de
waterspeelplek.
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totemplek

Verlaat je de lus van het halfverharde pad, dan loopt dit via een
onverhard pad naar de duin.

Het Joekelbos is ook een ideale plek om les te geven in de openlucht.
Vlakbij de ingang ligt de zitarena en bij de duin vind je een lange tafel, Veel plezier en geniet van het bos en de duin!
ook ideaal voor een picknick!

www.duinengordel.be
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Zone bestemd voor spel
door jongeren (-18j) en hun
begeleiders of jeugdwerk
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Honden zijn welkom,
maar steeds kort
aangelijnd.
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grote tafel
Gemotoriseerde
voertuigen zijn
niet toegelaten.
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Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door
cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit
middelen van Vlaanderen en de provincie Limburg.
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Vuur (kampvuur, fakkels)
hoort niet thuis in de
natuur, is gevaarlijk en
dus verboden.

Fietsers, mountainbikers, ruiters en
menners zijn niet toegelaten.
Kinderen (<12 j.) mogen wel met
hun fiets op het halfverharde pad.

Verantwoordelijke uitbater:
Gemeente Oudsbergen
Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen
Iets kapot of te melden, stuur je
bericht naar info@oudsbergen.be.
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