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ONTDEK HET JOSAPHATPARK!  
LEUK PARCOURS DOOR HET JOSAPHATPARK VOOR 

KINDEREN UIT HET 5DE EN 6DE LEERJAAR EN  

HET 1STE EN 2DE MIDDELBAAR 

INLEIDING VOOR LEERKRACHTEN, ANIMATOREN EN 

BEGELEIDERS. 

OPLOSSINGEN VAN HET ONTDEKKINGSPARCOURS. 
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Speelse verkenning van het Josaphatpark  
Dit ontdekkingsparcours nodigt de kinderen en hun begeleiders uit om kennis te maken met het 
Josaphatpark en zijn geschiedenis, bijzonderheden en dagelijks beheer. Met hun 
ontdekkingsboekje (vragenlijst) op zak trekken de kinderen door de verschillende delen van het 
park.  

Doelen 
Het Josaphatpark is een van de mooiste parken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  Het kreeg 
een plekje in de geschiedenis van de gemeente Schaarbeek zoals die in het begin van de 20ste 
tot ontwikkeling kwam.   

Wandelen over de paden, de standbeelden bewonderen, kunstenaars ontdekken, genieten van de 
pracht van deze natuur en het dagelijkse onderhoud ervan, zien wat er allemaal werd gerealiseerd 
om dit park aantrekkelijk te maken … Dit zijn enkele voorbeelden van de doelen die we nastreven.  
Het is de bedoeling dat iedereen dit stukje natuur met andere ogen gaat bekijken en er respect 
voor leert opbrengen.  

Praktische informatie 
Het ontdekkingsparcours werd opgesplitst in twee aanvullende delen. Beide delen kunnen na 
elkaar of op twee verschillende momenten worden uitgevoerd, afhankelijk van de beschikbare 
tijd. 

1. Het eerste deel focust op het historische park.   

Vertrek: aan Brasserie Le Lalaing in de Paul Deschanellaan 10, voor de wegwijzers.  

Openbaar vervoer: bus 55 en 66, halte Azalea. 

Einde: in het park, voor de Laiterie 

Duur: ca. 1.30 uur 

2. In het tweede deel verkennen de kinderen het Boogschuttersplein en het Jeugdpark.  

Vertrek: voor de Laiterie 

Einde: Boogschuttersplein  

Duur: ca. 1 uur 

Deelnemers 
Teams: het best in groepjes van 4-5 kinderen (aan te passen naargelang de leeftijd). 

Doelgroep: het 5de en 6de leerjaar en het 1ste en 2de middelbaar.  

De parcoursen zijn toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.  

Begeleiding 
Deze activiteit speelt zich volledig buiten af. De kinderen nemen zelfstandig deel. We raden aan 
dat begeleiders de kinderen omkaderen en verschillende ontmoetingsmomenten afspreken. Enkel 
het tweede deel van het parcours omvat een straat die twee keer moet worden overgestoken (Louis 
Bertrandlaan). 

Gelieve er alle deelnemers aan te herinneren hun afval in de vuilnisbakken te gooien.  
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Ontdekkingsboekje/vragenlijst  
Ieder kind heeft het best een eigen vragenlijst om actief aan het ontdekkingsparcours te kunnen 
deelnemen. Maar het is ook mogelijk om er één per team te gebruiken. In de vragenlijst staan 
aanwijzingen over de route, uitleg om voor te lezen door een aangeduide persoon, illustraties en 
uiteraard ook vragen en proeven. 

Herinner er de kinderen aan dat ze hulp kunnen vragen aan wandelaars als ze zelf het antwoord 
voor de vragenlijst niet vinden. 

Benodigd materiaal 
● Een vragenlijst om te kopiëren. 

● Een pen of potlood voor ieder kind. 

● Voor de begeleider: de antwoorden op de vragen (aan het einde van dit document). 

● Optioneel: kersenpitten of iets anders om aan het eind een kleine wedstrijd te houden (voor 
zover de coronamaatregelen dit toelaten). 

● Optioneel: per team de mogelijkheid om tijdens het parcours foto's te nemen. 

● Draag comfortabele, aan het weer aangepaste kledij (pet of hoedje voor de zon of regenkledij). 

Voor wie er niet genoeg van krijgt … 
Enkele nuttige links:  

● De dienst voor Openbare Netheid & Groene Ruimtes van de gemeente organiseert activiteiten 
over respect voor de natuur en openbare netheid voor scholen en Schaarbeekse vzw's. 
Informatie en inschrijvingen: pedagogie@schaerbeek.irisnet.be 

● Geschiedenis van het park: http://www.irismonument.be/pdf/nl/22405-Josaphatpark.pdf 

● Informatie over de beeldhouwwerken in het park: https://www.1030.be/nl/archief-de-
beeldhouwwerken-het-josaphatpark 

Veel ontdekkingsplezier! 
 

Copyright foto's van de vragenlijst: 

© Foto's: alle rechten voorbehouden. Volledige lijst op aanvraag.  

Dit ontdekkingsparcours werd door Geneviève van Tichelen uitgewerkt voor de dienst 
Erfgoed/Toerisme van de gemeente Schaarbeek. 

Contact: Colignonplein – 1030 Brussel – erfgoed@schaarbeek.irisnet.be – 02 240 34 90 – 
www.1030.be 
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Plan van het park  
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Oplossingen 
 

Q1 Tijger en slangengevechten 

Q2 Boomtak - laarzen - bijl - riemmantel - touw 

Snoeier 

Q3 Totaal = 20 francs – 0,5 € 

Q4 Quand on n’a que l’amour - Ne me quitte pas - Le plat pays – Amsterdam… 

Q5 150 jaar geleden 

Q6 Bruno – Eekhoornbont – pompoen 

Q7  

Bloemenweiden aanleggen 

De biodiversiteit beschermen en 
insecten zoals bijen, vlinders en 
lieveheersbeestjes aantrekken. 

Pesticiden verbieden 
Zorg dragen voor de planeet en 
onze gezondheid 

De vuilnisbakken legen met de 
hulp van paarden 

Vrachtwagens of auto’s uit het 
park houden 

 

Q8 Zo lok je ze en komen er steeds meer  

De voeding trekt ratten aan 

Q9 Colorado - Paravent 

Q10 Omdat hij zo sterk is - Omdat hij weinig plaats nodig heeft - Omdat hij minder 
eet dan een paard 

Q11 Philippe Baucq 

Q12 De verstedelijking van de wijk (Lambermontlaan ) 

Q13 Schildpad 

Q14 Molenbeek-Schaerbeek-Etterbeek 

Q15 Edmond Galoppin  

Q16 Het hoofd van het beeld ontbreekt 

Q17 Uitdaging op het fitnessparcours 



 
 
 
 

 

6 
 

Q18 Brusiliatoren– Sint- Servaaskerk– Koepel van de Koninklijke Sint-Mariakerk        

Q19 Verplichtingen : je hond aan de lijn houden, je vuilnis in de vuilnisbak gooien,... 

Verboden : schaatsen, bloemen plukken, de dieren voeren,... 

Q20 Lange schuilhut  met banken 

Q21 Pétanque terreinen 

Q22 Tennis - atletiek - voetbal - handbal - skate-board 

Q23 Kersenboom 

Q24 16 meters 

De dieren van het Josaphatpark 
 

 


