
HASSELBRAAMTOCHT
ZOEK DE EGELS



HASSELBRAAMTOCHT
GROEP 6 TOT EN MET 8

Zoek de egels 1 tot en met 16.
Op de kaart kun je zien waar je ze ongeveer kunt vinden in 
het Hasselbraampark (Speeltuin Pottenbakkerstraat). 
Bij elk nummer staat een vraag in je boekje. 
Het antwoord kun je achter op het boekje invullen. 

LET OP: 
VUL HET ANTWOORD IN BIJ HET GOEDE NUMMER.
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NUMMER 2

In dit perk staan 3 kweepeerbomen. Kijk maar eens! 
Achterin het perk staan veel planten met stekels. Daar kunnen 
dieren veilig wonen. Het is goed om blad op de grond te laten 
liggen in de herfst. Tussen de bladeren kunnen ook dieren 
schuilen. Het blad gaat rotten en dan wordt het mest voor de 
planten. Zo’n bodem houdt ook gemakkelijker regenwater vast. 

WELKE NUTTIGE DIEREN OVERWINTEREN IN DE GROND? 

NUMMER 1

Wanneer er grote regenbuien vallen ontstaan er vaak grote 
plassen en dus wateroverlast. Dat komt onder andere omdat we 
overal veel tegels leggen. Het water kan dan niet goed de grond 
in. Hieronder zie je dat het ook met minder tegels kan.

De bomen zijn erg blij met dit extra water. Er vind jij ook niet dat 
planten mooier zijn dan tegels? 

HOEVEEL BOOMSPIEGELTUINEN ZIJN HIER AANGELEGD?

Een boomspiegeltuin is een tuintje om een boom.

Beetje 
prikkelbaar 
vandaag?

Ja! 
Mooi! 

Mooi 
hé!



NUMMER 3

Hier zie je hoe je meer groen kunt planten om je huis. 
Wat tegels eruit en wat planten erin.    

Zo’n tuintje tegen een muur van een huis noemen we een …  

LOS DE REBUS OP: 

- IT + B=V + - LP + IN

NUMMER 4

In dit Speelbosje kun je hutten bouwen, verstoppertje spelen. 
Vroeger speelden kinderen altijd buiten. Dat is nu veel 
moeilijker, omdat er minder speelplekjes zijn. 

Hoe lang is dit speelbosje? Loop met grote stappen van het 
Plukroutepaaltje tot aan het Plukroute bord.  

20 STAPPEN: VUL EEN B IN 
50 STAPPEN: VUL EEN G IN
MEER DAN 50 STAPPEN: VUL EEN J IN

“Hihihi”

Dit is een 
.e.eltuin

Een 
tegeltuin? Nee! Een 

.e.eltuin!



NUMMER 5

Hier staan bomen en struiken met hazelnoten. Daar maken 
ze Nutella van. Heerlijke hazelnootpasta! Tussen de struiken 
zijn altijd vogels te vinden. Die scharrelen daar rond, op zoek 
naar noten, wormen en insecten. Sommige vogels kunnen de 
harde schil van hazelnoten openmaken. Wij niet!

WAT HEBBEN WIJ NODIG OM DE SCHIL TE OPENEN?

NUMMER 6

Deze drie kersenbomen staan er al een jaar of drie. Elk jaar 
eten de vogels de kersen op! Ze eten ze met de pit op. Als de 
vogel gaat poepen, komt de pit in de grond. Dan komt er weer 
een nieuwe kersenboom! 

Door meer groen te planten kan de temperatuur in de stad op 
hete dagen veel lager worden
 
OM HOEVEEL GRADEN GAAT HET? LOS DE REBUS OP:

-  L
+ T Even een kersen-

boompje planten

Je dag 
begint goed 
met Nutella!



NUMMER 7

Deze speeltuin vindt iedereen leuk. Het is lekker om vruchten te 
kunnen plukken, als je aan het spelen bent. Rondom de groene 
hekjes staan allerlei bessenstruiken. We noemen ze Hassel-
braamhagen. De Hasselbraam komt voor in het boek van Pluk 
van de Petteflet. Ken je dat verhaal? Iedereen die van de bessen 
eet, gaat vanzelf spelen!

WELKE VRUCHT GROEIT IN DE HASSELBRAAMHAAG? HET 
ANTWOORD VIND JE OP HET INFOBORD OVER DE SPEELTUIN. 

NUMMER 8

Groen in je buurt is niet alleen goed voor het klimaat in de stad. 
Wist je dat mensen met groen in hun buurt gezonder zijn? Ze zijn 
meer ontspannen en het is goed voor hun brein. Mensen met 
groen in hun buurt bewegen meer. 
 
WELK SPEELTOESTEL STAAT ER BIJ DIT PERK?

WIJNBESSEN, 
KRUISBESSEN 
OF DRUIVEN?

*Shaking my head ofwel 
schud mijn hoofd  

Ben je wel 
goed 

bij je hoofd?

JA !

Smh*
Zeker een 

hasselbraam 
gegeten...



NUMMER 9

Op Nestelmakerstraat 15 zie je in de voortuin een vat dat 
verbonden is met de dakgoot en de regenpijp. Hierdoor wordt 
regenwater opgevangen. Daardoor loopt bij grote buien het riool 
minder gauw over. 

HOE HEET ZO’N VAT?

Wat ga je 
met het 

water in die 
ton doen?

Plantjes 
water geven!

NUMMER 10

In dit perk zijn vlinderstruiken geplant. Vlinderstruiken zijn een 
soort ‘snackbar’ voor vlinders. De bloemen bevatten heel veel 
voeding voor de vlinders.  Met hun lange roltong halen de 
vlinders het uit de bloemen. 
 
WELKE VOEDING ZIT ER IN DE BLOEMEN?

Jippie! 
Even naar de 

snackbar!



NUMMER 11

Juist in het vroege voorjaar bloeien nog weinig planten en 
kunnen insecten zoals bijen nauwelijks voedsel (nectar) vinden. 
Daarom zijn hier bolletjes geplant, die in het vroege voorjaar 
bloeien.

HONINGBIJEN ZORGEN VOOR DE BESTUIVING VAN DE 
BLOEMEN. ZE MAKEN OOK OVERHEERLIJKE .  .  .  .  .  .  .   
VAN DEZE NECTAR. 

NUMMER 12

Zie je hoeveel tegels hier liggen? Dat is toch niet nodig! Tegels 
houden warmte vast. En planten verkoelen juist. Dus als het 
snikheet is… dan wil je zo min mogelijk tegels!

“Tegels eruit” en “planten erin” heet tegelwippen. Breda doet mee 
aan de Nederlandse Kampioenschappen tegelwippen. 
Doe je mee?

Een paar creatievelingen hebben planten getekend waar de 
tegels eruit kunnen. 

OM HOEVEEL TEGELS ZOU HET GAAN? 

Heb je het 
voorjaar in 

je bol?

50-100 TEGELS: VUL DE LETTER O IN
100-200 TEGELS: VUL DE LETTER A IN
MEER DAN 250 TEGELS: VUL DE LETTER E IN

Bloemen! Daar 
kunnen

tegels
niet aan 

tippen!



NUMMER 14

Wat zie je? Groen, bloemen, slingerpaadje!! Een paar jaar 
geleden lag het hier vol met tegels. Bij een plek met veel tegels 
raast regenwater naar het riool. Bij een flinke bui heb dan je 
eerder wateroverlast. Nu kan de regen kan de grond in stromen.  
Planten en aarde nemen het water juist op en houden het vast. 

Dus als het veel en hard regent… dan wil je zo min mogelijk 
tegels!

HOE HEET DIT GROEN MAKEN VAN JE BUURT EIGENLIJK?   

- KLA G + - OO + - B   K=N

NUMMER 13

Hier staan 7 pruimenboompjes. Als ze in het najaar pruimen 
hebben, kun je ze plukken!

Lees het onderstaande al heel oude gedicht:

Jantje zag eens pruimen hangen, O! als eieren zo groot. ’t 
Scheen dat Jantje wou gaan plukken, Schoon zijn vader `t hem 
verbood. Hier is, zei hij, noch mijn vader, noch de tuinman die het 
ziet: Aan een boom, zo vol geladen, Mist men vijf, zes pruimen niet.

HOE GROOT ZIJN PRUIMEN? ZO GROOT ALS .  .  .  .  .  .  

Mag ik een 
pruim?

Nee!

Lekker 
koel hier 

Ja!
Cool!



NUMMER 16

In deze perken vind je veel struiken waar vogels en andere 
dieren zich graag in verschuilen. Ook vinden zij hier in de winter 
zeker voedsel, onder andere diverse soorten bessen. Kijk eens 
goed of je nog wat bessen kunt ontdekken. 

WELKE KLEUR HEBBEN DEZE BESSEN?

NUMMER 15

Egelsnelwegen maken! Hoe doe je dat? Je verbindt tuinen met 
elkaar door een kleine opening in de schutting of omheining te 
maken. Zo hoeft een egel geen straten meer over te steken. 
Fijn want dat is gevaarlijk voor ze! Ze kunnen dan van tuin naar 
tuin scharrelen. Of een lekker slaapplekje tussen de bladeren 
vinden. Nu nog zorgen dat die tuin groen is hé.

HOEVEEL KILOMETER LOOPT EEN EGEL IN EEN NACHT?

LOS DE REBUS OP:

TW + - ND + T

Is het 
lekker? Bes wel!
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VUL IN: .............................................................................

Dit boekje is gemaakt voor  “Groene Buurtjes”:

De tekeningen zijn gemaakt door Emma Alkema


