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Handleiding: 

 Wil je de speurtocht onderweg op je mobiel bekijken? Download dan dit bestand. 
 Wel handig om het kaartje en het antwoordblad te printen. 
 Start de speurtocht op de Haagse Markt en volg deze         routepijlen. Drie keer splitst de 

route zich. Die paden komen vanzelf weer bij elkaar. Volg daar als het kan de pijl op het 
kaartje. 

 Kijk op het kaartje waar je een vraag moet beantwoorden. 
 De nummer van de vraag vind je terug op het antwoordblad.  
 Rechts van het nummer kun je het antwoord opschrijven. 
 Welke zin kun je van boven naar onderen lezen? 

 

Meer weten?: 

www.plukroute-

princenhage.nl  en 

Facebook: 

@heelprincenhageplukt 

Wil je op de hoogte 
blijven van 

Plukroutenieuws? Mail 
naar 

heelprincenhageplukt@
outlook.com 

 

 

http://www.plukroute-princenhage.nl/
http://www.plukroute-princenhage.nl/
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Antwoordblad speurroute 

         1             

         11             

       10               

          !            

        14              

      12                

13                      

      20                

         4             
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         16             

         6             

   7                   

        2              

         17             

         18             

        9              

         19             

     8                 

         21             

      22                

Veel plezier!                
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1. Hier staan kornoelje en krentenbomen in boombakken. In de herfst en winter smullen vogels 

van de krenten van de krentenbomen Wist je dat jij de krenten ook kunt eten (als ze zwart en 

rijp zijn)? Ze zijn lekker! Kijk maar of je ze ziet. 

Hoeveel bakken met krentenbomen staan hier?  

Z =  vijf  

K = zes 

S = zeven 

 

 

 
2. In het Kerkepad zijn eetbare bessen geplant. Deze vogel lust ze ook graag. Hoe heet deze 

vogel? 
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3. Deze plant heeft op het informatiebord nr. 36 en nr. 46. Zoek de plant maar eens. Knijp een 

blaadje fijn. Waar ruikt het (een beetje) naar?  

 

 

4. Om de bijen te helpen zijn hier veel hotelkamers      . Die kamers zijn rietstengels en gaatjes 

in hout. De bijen leggen er eitjes in en metselen ze dicht. Er zijn veel soorten bijen. Alleen 

bijen die alleen leven (en niet steken) leggen hier eitjes. Honingbijen leven in grote groepen 

en zul je hier niet zien. Schat in hoeveel dichtgemetselde gaatjes je ziet (blijf je op de 

paadjes?): 

N= tussen de 50 en 100 

S = tussen de 100 en 250 

K = tussen de 250 en 500 
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5. De larve van een lieveheersbeestjes ziet er best vraatzuchtig uit, vind je niet? 

Dat klopt wel want dan eet hij wel 160 bladluizen per dag! Hoeveel luizen eet een 

lieveheersbeestje ongeveer in zijn leven? 

U = 500 

O = 2000 

E = 4000 

 

 

 

6. In de speeltuin kun je klimmen op een web van sterke touwen. Voel maar eens hoe sterk ze 

zijn!  

Een spin bouwt ook een web maar dan van héél dun draad. Als het spinnendraad even dik 

zou zijn als de speeltuintouwen zou het nog veel sterker zijn. Spinnendraad is namelijk bijna 

het sterkste materiaal van de wereld!  

S = 2 x sterker dan een staaldraad van dezelfde dikte  

i = 5 x sterker dan een staaldraad van dezelfde dikte  

Z = 10 x sterker dan een staaldraad van dezelfde dikte 
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7. Wist je dat je hier in het najaar noten kunt rapen? Hoe heet deze noot? 

 

 

  

 

8. Wat heeft een kers als hij op de grond valt       ? 

 

 

 
 

+ 

  
 

+ 

 

  b=d  as=ing 
 

 

 

9. Hier bloeit van juli tot oktober de gele Zonnehoed.  Welk insect komt daar graag op af? 
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10. De bast van deze boom heeft diepe groeven. Er staan veel van deze bomen in dit park.  Kun 

je er een vinden? Voel er maar eens aan. Wat is zijn naam? Hint: kijk even of je er nootjes of 

vruchtjes onder de boom vindt…  

 

 

11. Soms zie je deze zeldzame vogel hier visjes vangen.  Kijk of je hem ziet maar let op: hij vliegt 

heel snel! In zijn naam zit iets wat je heel lekker vindt... Hint: en ik sta ook op een 

informatiebord in de buurt. 
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12. Het beekje wat hier loopt geeft ook het park zijn naam. Hoe heet het park? 

 

 

 

 
 
 

+ 
 

 
 
 

+ 
 

ij=ie  p=l   t=p 
 

h=p 

 

 

 

13. Kun je deze plant vinden? Als je hem niet ziet dan voel je hem soms wel... au! Veel vlinders 

leggen hun eitjes alléén maar in deze plant.  Hoe heet deze plant?  
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14. Mijn nestje bouw ik hier 

Aan een stengel in het riet, 

Maar je ziet me bijna niet 

Want ik ben zo klein en vlug 

Vliegensvlug eet ik een mug 

Bij vorst vlieg ik naar Afrika, 

Knap hè,   

wie doet mij dit na? 

Karekiet karekiet,  

Zo zing ik mijn lied, 

Wie ben ik?  

 

 

15. Mollen graven hier gangen van wel 200 meter lang. Het zand duwen ze omhoog in 

molshopen. Welke lekkernij vindt een mol in zijn gangen?  
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16. De molen “De Hoop” is een rijksmonument en is in 1899 gebouwd. Het is de hoogste molen 

van het land. Hoe hoog schat je dat hij was toen er nog wieken aanzaten? 

T: 37 meter 

E: 47 meter 

O: 57 meter 

 

 
Prentbriefkaart, Serie 50 nr 7, coll. (Fotoarchief NSR) 
 

 

17. Dit is kleefkruid. De plant verspreid zijn zaden doordat die aan de vacht van dieren blijven 

hangen. Slim hé! Als je goed kijkt vind je het plantje misschien wel hier. Hihi, het blijft ook 

aan andere dingen hangen…   

Wat is uitgevonden door goed naar kleefkruid te kijken? 

N = klittenband 

S = plakband 

R = lijm 
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18. Als je over de stapstenen naar het speeleilandje springt kom je zonder natte voeten aan. 

Reigers zijn niet bang voor natte voeten. De grote vogel kan met zijn lange poten goed door 

ondiep water waden en zo visjes vangen.  Zie je er een? Ze zitten hier vaak.  Hoe groot 

(hoog!) is een reiger: 

V = Zo groot als een kip 

P = Zo groot als een schaap 

B = Groter dan een schaap 

 

 

 

19. Egels scharrelen hier ’s nachts tussen het groen en eten graag insecten en slakken. Een appel 

die op de grond gevallen is vinden ze ook lekker! Een egel kan harder rennen dan je denkt. 

Ren de afstand  tussen de 20 stoeptegels. Hoe snel kun jij het? De egel kan het in: 

O = 3 sec.  

A = 6 sec  

U = 10 sec 
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20. Waar mag je peren niet mee vergelijken? 

 

 

 

21. Báh! Het lijkt wel of iemand hier zijn kauwgum uitgespuwd heeft. Maar het is een klein 

"plantje" of beter gezegd: een schimmel die samenleeft met een wier of alg. Samen zijn ze 

korstmos en ze kunnen wel 100 jaar oud worden. 

Als je goed kijkt, van héél dichtbij, is het eigenlijk best mooi.  

Ze groeien: 

i. ongeveer 0,1 mm per jaar 

M. Ongeveer 1 mm per jaar 

N. Ongeveer 1 cm per jaar 

 

 
  

 

22. Wat is groen en cool?  

 

   -d+         -e   +      
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