
Ontdekkingsreis door het Veeningerbos 

RA→ Betekent rechts af 

LA← Betekent links af 

Vetgedrukte letters is de route! 

Hoi ik ben Boris de bosmuis, gaan jullie mee op ontdekkingstocht door het bos? De start is 

bij het dorpshuis `t Markehuus en onderweg krijg je allemaal vragen en leuke opdrachten. 

Veel plezier en kom maar mee.    

 START                                                              

Je komt het dorpshuis uit dan RA → 

Voor de speeltuin RA → 

Tussen de pannakooi en de school, pad volgen en op zoek gaan naar meneer de uil 

(gelukkig is hij van hout want uilen eten muizen zoals ik) langs de uil het bos in. 

1. Wat eet de uil nog meer? 

Weetje: Uilen zijn vooral `s nachts actief. Omdat ze zo stil zitten, moet je heel goed kijken om 

ze te zien. Vaak ontdek je ze gemakkelijker aan poepspatten en braakballen die onder de 

boom liggen. Een uil jaagt op muizen en slikt deze zonder te kauwen in één keer door. Na 

vertering in de maag spuugt hij de braakbal uit. Daarin zitten de harde resten zoals botjes, 

schedel en vacht van de muis. 

Bij splitsing RA →Dan links aanhouden<<< Daarna rechts aanhouden>>>                                                                                                                                 

 

 

Naar beneden pad volgen en aan het eind RA→ 

Dan LA ← smal bospaadje in  

2. Welke soorten bomen zie je hier? ( mmm ik zie ook  dennenappels en beukennootjes, 

lekker) 

Rechtdoor lopen dan bij splitsing RA → 



Weetje: In het bos wonen ook vossen. Het liefst woont de vos in holen van andere dieren 

zoals van een konijn. Hij maakt er dan zijn eigen huisje van. De vos is de sluipkampioen, hij 

heeft kussentjes onder zijn poten en kan onhoorbaar door het bos lopen. Ziet de vos een 

sappig vogeltje of konijntje, besluipt hij deze stil en voorzichtig. Op het laatste moment 

springt de vos er verrassend snel bovenop. 

●   Aan de rand van het bos is het tijd voor een spel 

 

●  Spel: sluipen als een vos 

1 speelt prooidier en zit geblinddoekt of met de ogen dicht gehurkt met de rug naar de rest. 

De andere spelen jagende vossen. Zij staan op ongeveer 10 meter stil achter de prooi. 

De spelleider wijst een `vos` aan, die de prooi zo zachtjes mogelijk besluipt. Zodra de prooi 

een geluid van een sluipende vos hoort, springt de prooi meteen op, totdat alle vossen aan 

de beurt zijn geweest. Degene die het dichts bij de prooi is gekomen is de beste vos! 

Als jullie het een leuk spel vinden mogen alle deelnemers één keer de prooi zijn. 

Maak je eigen bosportret. Daarna smal bospad in en deze volgen. 

Komen jullie mee de wigwam in? Ik wil jullie namelijk wat vragen: 

3. Hoeveel poten heeft een insect? 

4. Hoeveel stekels heeft een egel ongeveer? 

5. Hoe heet de beroemde paddenstoel rood met witte stippen? 

a. Rood met witte stippen paddenstoel 

b. Vliegenzwam 

c. Rode zwam 

6. Hoeveel soorten paddenstoelen zijn er in Nederland te vinden? 

a. 30 

b. 300 

c. 3000 

7. Zet in de goede volgorde: Vlinder-ei-rups-pop  

Vanuit de wigwam RA → pad volgen. 

Bij splitsing LA ← 

8. Hoe ruikt het bos? 

●   Ren 2 x door het pad met de vakken. 

●   Loop langs het touw het blindenpaadje, daarna aan het einde van het touw LA ← 

(wie durft met de ogen dicht!) 

Bij kruising RA →  

Eerste pad LA ← 

Weetje: In het bos zijn ook veel spinnen. Een spinnenweb bestaat uit spaakdraden en 

wieldraden. De wieldraden zijn kleverig, zodat insecten er aan vast blijven zitten. De 

spaakdraden niet. Anders zou de spin zelf vast komen te zitten. 

●   Spel: Iemand speelt als vlieg. De rest maakt een spinnenweb na met een dichte kring. 

Pak elkaars handen vast en plaats je voeten tegen elkaar. De vlieg probeert voorzichtig, 



zonder de spelers van de kring aan te raken, in en weer uit deze kring te komen. Toch 

aangeraakt? Van rol wisselen! 

Pad volgen  

9. Wie maakt de gaten in de boom? Pak maar eens een takje. Wroet eens tussen de 

bladeren en kijk ook bij oude bomen.  

10. Welke diertjes vind jij allemaal hier?  

11. En welke dieren vinden wat jij gevonden hebt lekker? 

Uit het bos gekomen ga je LA ← 

12. Zie je ook andere dieren? 

13. Waarom moet je altijd plastic meenemen naar de prullenbak? 

Voor het grote houten landhek LA← het bos in. 

Loop naar de boomhut, klim erin en kijk naar de oostkant en daarna naar de westkant 

(oostkant is de kant waar de zon opkomt)  

14. Wat zie je daar? 

Vanaf de hut RA → 

15. Welk hotel zie je daar?  

16. En welke dieren kom je tegen? 

Wat heb je goed je best gedaan, zeg! De antwoorden kun je vinden op 

www.ddveeningen.nl  
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