
 

Handleiding Klompenpad Kids in Harskamp d.m.v. een app 

 

Leuk dat je het Klompenpad Kids in Harskamp gaat 

bewandelen! In deze handleiding informeren we je over 

de praktische zaken. Het Klompenpad is vrij 

toegankelijk en daardoor zelfstandig, zonder 

begeleiding, te bewandelen. 

Cultura Erfgoed heeft samen met Stichting 

Landschapsbeheer GLD een nieuwe Klompenpad-Kids 

ontwikkeld waardoor kinderen kennismaken met het gebied van Harskamp. Op basis van de al 

bestaande klompenpadroute is een nieuwe (kortere) route uitgestippeld die (samen met het gezin) 

kan bewandelen. Op bepaalde punten op de route starten de jonge ontdekkers een animatievideo, 

waardoor kinderen op aansprekende manier kennismaken met het landschap en onderwerpen die 

bepalend zijn voor het landschap. De onderwerpen die aan bod komen zijn:  

- De landschapstypen in het gebied 

- Helene Kröller-Müller die als historisch figuur haar stempel heeft gedrukt op de 

ontwikkeling van het gebied 

- De architectuur van Berlage die het aanzicht van het landschap heeft doen veranderen 

- Het landschap als inspiratiebron voor kunstenaars 

- De waarde van biodiversiteit voor de natuur 

Let op! Het is noodzakelijk om voorafgaand aan de wandeling op telefoons of tablets de 

Klompenpad-route te downloaden (er is geen wifi-verbinding in de natuur). Lees hieronder de 

voorbereiding voorafgaand aan de klompenpad-wandeling.  

1. Download op je telefoons en/of tablet de Klompenpaden-App (voorafgaand aan de 

wandeling). 

2. Download binnen de klompenpaden app de route ‘Harskamp Kids’ (voorafgaand aan de 

wandeling). 

3. Na het downloaden van de route zal deze ook op het beeldscherm verschijnen zonder dat er 

wifi-verbinding nodig is.  

4. De route verschijnt op het scherm, maar deze wordt ook als bijlage toegevoegd aan deze 

handleiding (zie bijlage 1). 

5. Tijdens de route geeft de app zelf de punten aan waarbij de kinderen een animatievideo 

kunnen opstarten.  

Start van de route.  

1. Zie bijlage 1 voor de route van het Klompenpad 

Kids Harskamp. De start is bij de grote keien 

tegenover ‘speeltuinvereniging Harskamp’(zie 

afbeelding). De route zal rechts afslaan door de 

bomenlaan.  

 



 

Bijlage 1: route Klompenpad Harskamp kids 

 

 


