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Limburg 
 

Volop proeven van de natuur in de rolstoel 
 
Prikkelpad voor kinderen met functiebeperking  
 
Het pas geopende Prikkelpad aan het bezoekerscentrum De Watersnip in Koersel moet de 
natuurbeleving door personen met een handicap verhogen. 
 

Natuurpunt Beringen ontwierp met de hulp van partners en met 
steun van het Streekfonds 'Een Hart voor Limburg' (7.500 
euro), een Prikkelpad langs het bestaande rolstoelpad De 
Coorselse Bergen aan 't Koersels kapelleke. Het rolstoelpad is 
2,5 km lang en volledig verhard. 
 

'De belangrijkste doelstelling is de natuurbeleving voor kinderen 
en jongeren met een meervoudige handicap te verhogen', zegt 
Jan Kenens, medewerker van Natuurpunt.  
 

'Dat kan door hen extra te prikkelen met geuren, geluiden, 
kleuren, structuren en beweging. Zintuigen spelen een centrale 
rol in de ontwikkeling van kinderen. Vrijwilligers en 
professionelen hebben zich met hart en ziel ingezet om de 
twaalf belevingselementen te ontwikkelen. Zo hebben we een 
tuintje waarin de kinderen kunnen voelen en ruiken aan de 
planten, een klanklab met bamboestokken en touwen, een 
zwevende steen, een voelsteen, een vogelnestschommel, 
voelkastjes, een uitgeholde boomstam, een zogenaamde wiglo 
- een iglo met wilgen, die een baarmoedereffect geeft -, een 
kijkgat en een boomtelefoon, die geluiden doorgeeft.' 
 

Alle belevingselementen situeren zich op ooghoogte van de 
persoon met een handicap. Opvallend is ook de 'gezamenlijke' 
zitbank: in de zitbank zitten openingen voor rolstoelgebruikers: 
zij zitten niet tegenover, maar bij de 'validen'. Het Prikkelpad is 
er ook niet alleen voor rolstoelgebruikers, maar ook voor 
blinden en slechtzienden. 'Het moet een groene 
ontmoetingsplaats worden, waar de integratie bevorderd 
wordt', zegt Jan Kenens.  
 

Het Prikkelpad is toegankelijk tijdens de openingsuren van het 
bezoekerscentrum (Iedere dag behalve maandag van 13 tot 17 
uur, nvdr.) of na afspraak. Er is een begeleidend boekje met 
tips voor begeleiders.  
 

Meer info: Vlaams Bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe 
Steenstraat 7/2 in Koersel: 011-45.01.91.  
www.dewatersnip.be en  www.natuurpuntberingen.be. 
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