
Welkom!
bij de Biggetjesroute 
     in het Sterrenburgpark

De Biggetjesroute is een 
wandelroute voor en door 'jong 
en oud'. Met leuke weetjes en 
opdrachten zodat je samen lekker 
kunt bewegen en ook nog nieuwe 
dingen leert!

Met de Biggetjesroute kom je niet alleen 
in beweging, je leert ook een heleboel 
over boerderijdieren. 
Leerlingen van IKC Het Kristal en 
bewoners van De Sterrenlanden hebben 
tekeningen voor de borden gemaakt. 
De namen van de kunstenaars en hun 
leeftijden staan op de borden.  
Als je een dobbelsteen meeneemt is de 
route iedere keer anders. Je mag ook 
een grote dobbelsteen lenen bij 
Het Tuinhuis. Rollen maar en kies de 
opdracht die hoort bij het getal dat je 
gegooid hebt. Vergeet de dobbelsteen 
niet terug te brengen. 
De route is ook geschikt voor ‘rolstoelers’ 
vandaar dat er ook ‘huppel of rij’ bij de 
beweegopdrachten staat.  
 
Heel veel beweegplezier in 
het Sterrenburgpark!



INFOBORD A (bij paal 1)  
* De Tuin van Sterrenburg, Jagerweg 1  
Het startpunt is bij het Biggetjespark 
Puur Natuur. Dit is een prachtige speeltuin 
voor alle kinderen. Ben je uitgespeeld of wil je 
een keer wat anders? Loop dan gezellig mee 
met de Biggetjesroute. Volg de dikke palen.

Goed om 
     te weten

Concept en uitwerking: Kidsbeweegroute

INFOBORD B (bij paal 3)   
Ingang Copernicusweg/Blaauwweg 
Je kunt bij paal 3 de route starten. 
Volg na paal 12, paal 1 en 2 en dan eindig 
je vanzelf weer bij paal 3.  
 
INFOBORD C (bij paal 8)  
Ingang Galileilaan/Blaauwweg 
Ook bij paal 8 kun je de route starten. 
Volg gewoon de palen t/m 12 en dan 
1 t/m 7 en dan eindig je weer bij paal 8.  
 
Als je de hele route wandelt, heb je 1 km 
gelopen, goed gedaan!  
Geniet lekker van het Sterrenburgpark 
en we hopen je snel weer terug te zien.
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