Struinkids Puzzeltocht
Lieve kinderen, in deze speurtocht krijg je vragen over je omgeving: het
Haarlemmermeerse bos. Als je bij alle vragen het juiste antwoord hebt
gevonden, kun je met de 13 letters twee woorden maken.
Heel veel succes!
Start: voor de poort van voormalig restaurant Vork en Mes (Paviljoenlaan 1)
(dit gebouw staat in het water)
Loop naar het water in het noordoosten.
1. Je loopt over een pad met aan beide kanten zandhopen.
Welke diertjes zorgen hiervoor?
● Mollen
K
● Eekhoorns
U
● Mieren
L
Loop door. Houdt rechts aan. Daarna rechts af tussen de houten gebouwtjes door.
Neem het eerste zandpad rechts. Loop door tot de stenen.
2.
●
●
●

Welke watervogel zou je kunnen zien op het water? Hij is zwart met een witte kop.
Wilde eend
W
Meerkoet
B
Muskuseend
A

Loop verder over de stenen.
3. Hoeveel e’s zijn er gegraveerd? Kijk op het plaatje
hiernaast om te zien welke letter hierbij hoort.
Loop verder over de stenen langs het water.
4. Maak een grappige foto met de
beeldengroep. ..
Loop verder langs het water. Zoek de bomen die
je ziet op de foto hiernaast.
5.
●
●
●

Hoe heet deze boomsoort?
Beuk
B
Blauwe spar
C
Berk
J

Sla bij deze bomen linksaf en struin over het grasveld richting het schelpenpaadje. Sla
rechtsaf het bos in. Blijf rechts aanhouden.
Leef je uit op alle klim en klauter toestellen.

6. Klim in een toren helemaal naar boven. Je bent nu bijna even groot als de bomen.
Hoe hoog is de grootste boom in Nederland?
● 20-40 meter
F
● 40-60 meter
K
● 60-80 meter
N
Loop over het schelpenpaadje verder, steek over, onder de 2 poortjes door.
7. Op deze poortjes staat de naam van deze
speelroute, “Reem Remmelraah”. Wat is het
omgekeerde hiervan? Gebruik de 6de letter
Loop verder langs of over de speeltoestellen.
8.
●
●
●

Je loopt langs een boomstronk. Wat zit daar op?
Kabouterhuisjes
Z
Smurfenmutsen
D
Elfenbankjes
K

Loop verder over het schelpenpad tot de kruising. Ga hier rechtsaf.
9. Houd hier een kleine pauze. Onderzoek het fort, en maak de onderstaande
woordzoeker. Alle woorden gevonden? Gebruik de 17e overgebleven letter.

Ga
verder
richting het water. Ga onder het bruggetje door. Zoek hoog in de boom een blauw/groen

vervallen vogelhuisje.
10. Wat staat er op de zijkant van het huisje? Gebruik de laatste letter van het woord,
dus de derde letter.
Ga na de boom met het huisje linksaf en steek over. Loop rechtdoor.
11. Je loopt langs grote hopen met takken. Dit heet een takkenril. Is dit voor kleine
diertjes om zich te verstoppen?
●

Ja → ga rechtsaf bij de t-splitsing

●

Nee → ga linksaf bij de t-splitsing

Ga “de lucht in” door over het speeltoestel te klauteren.
12. Wat zie je elke avond in de lucht en is soms vol en soms nieuw? Gebruik de 2de
letter in het woord.
Als je beneden bent gekomen, loop dan onder het toestel door en ga rechtdoor. Sla aan het
einde van dit pad links

13. Je ziet op de grond allemaal “propjes”. van welke boomsoort komt dit?
● Els
K
● Wilg
U
● Eik
G
Loop van het water weg. Sla af het houten pad op.
14. Hoe heet het gebied waar je nu doorheen loopt?
● Heide
I
● Strand
Z
● Moeras
S
Sla aan het einde linksaf.
15. Op dit pad zie je allemaal scheuren. Waardoor komt dit?
●

Door kleine aardbevinkjes → ga rechtsaf bij de volgende kruising

●

Door wortels van bomen → ga rechtdoor bij de volgende kruising

●

Door bevriezing → ga linksaf bij de volgende kruising

Ga linksaf bij het eerste geasfalteerde pad. Ga over het water.
Sla linksaf. Ga rechtsaf het schelpenpaadje op.
16. Naast je zie je een paar gele bloemen bloeien. Wat zijn
dit voor bloemen? (dit is de letter E)
Loop naar de groep van 6 berken toe, ze staan hiernaast. Ga het
pad in met de rode tak ernaast.
Loop vervolgens richting de autoweg. Ga het eerste pad links.
Als je nu rechtdoor loopt kom je op de parkeerplaats en zie je
het “ruimteschip” al liggen (het startpunt).

Oplossing speurtocht:
Tijdens de speurtocht hebben jullie allemaal letters moeten verzamelen. Nu is het tijd om
van die letters twee woorden te maken. Vul de letters in de vakjes hieronder in, en zie wat
de oplossing van de speurtocht is.

Vul hier de gevonden letters in en maak er twee woorden van.

Woord 1

Woord 2

De oplossing van de speurtoch is:

…………………………………………………………………………….

