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Bron: TOP25Raster, Kadaster te Apeldoorn
Gegenereerd op https://scoutingtools.nl

Hier zie je hoe eek-
hoorns hun winter-
voorraad aanleggen. 
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Kick en Saar gaan op 
onderzoek in het park als 
ze vreemde geluiden horen ... 
Dat is ‘s avonds extra spannend! 
Ze doen dan wel een ontdekking.

Leuk dat je de speurtocht door het Gemeentebos gaat Leuk dat je de speurtocht door het Gemeentebos gaat 
lopen! Hieronder vind je een kaartje met de route. Bij de lopen! Hieronder vind je een kaartje met de route. Bij de 
nummers 1 t/m 6 staan speuropdrachten met foto’s en nummers 1 t/m 6 staan speuropdrachten met foto’s en 
een raadsel. Veel plezier! een raadsel. Veel plezier! 

Een goed startpunt is de sporthal aan de Eikenlaan. Een goed startpunt is de sporthal aan de Eikenlaan. 
Daar kun je je fiets zetten en is een parkeerplaats voor Daar kun je je fiets zetten en is een parkeerplaats voor 
auto’s. Loop het brede onverharde pad in (Mgr. Hermus-auto’s. Loop het brede onverharde pad in (Mgr. Hermus-
laan) en neem het 1e smalle paadje links.laan) en neem het 1e smalle paadje links.

https://www.youtube.com/watch?v=uhwUn73AyOwwonen


Ga je mee het bos in?
Het Gemeentebos was vroeger heide. Dat liep helemaal tot Boxtel en 
Oisterwijk en er woonden toen meer schapen dan mensen. 
Die schapen leverden mest voor de akkers – en wol natuurlijk. 
Toen de mensen de heidegrond niet meer gebruikten, lieten ze 
vooral naaldbomen groeien – dennen en sparren. Die groeiden 
snel en het hout konden ze gebruiken voor huizen, in mijn-
gangen en voor heel veel andere zaken. 
Voor ons is het bos nu fijn om te speuren en om spelletjes te doen. Lees 
gauw verder welke dieren je hier nu kunt ontdekken!

1. Dierenpaden
Waar veel mensen lopen, is het pad breed. Dieren 
zetten hun poten een stuk voorzichtiger neer … 
Weet jij hoe je het spoor noemt dat dieren maken? 
(Bij de spoorwegen gebruiken ze dat woord ook, als 
de trein een ander spoor moet volgen …). Schrijf de 
eerste letter daarvan op. 
En meteen een bonusvraag: kun je drie bomen 
noemen die hier groeien? Best lastig nu de bladeren 
eraf zijn, maar op de foto kun je spieken ...

In dit boek staan heel veel 
speurtips. 

Spoorzoeken is hele-
maal niet zo moeilijk. 
Je moet gewoon heel 
goed kijken en den-
ken als een dier. Goede 
pootafdrukken vind je 
in de modder, het zand, 
of langs de waterkant. 
Maar ook poep is een 
spoor. Het zegt vaak is 
over wat een dier gege-
ten heeft. 



Zou deze boom echt door een bever 
zijn omgezaagd??
Het is wel een mooi woord: 
bever-bankje. Kun jij bij vijf letters 
van het alfabet ook zulke dieren-
woorden maken? (Bijvoorbeeld das-
sen-drol, vliegen-vanger, dus 
met steeds dezelfde eerste 
letter).

2. Water in het bos
Dit paadje gaat naar het water. Dat is niet zo-
maar een plasje maar een ... 
De bodem is heel stevig en laat het water niet 
gemakkelijk wegsijpelen. Ideaal voor een heleboel 
waterdieren. Maar de meeste dieren houden zich 
nu heel stil in de bodem, totdat het water weer 
warmer wordt. 
Neem de laatste (3e) letter van het woord 
voor dit watertje.

De Jeugd- Natuurgroep Gestel gaat in dit ven elk 
jaar waterdiertjes scheppen. Doe jij de volgende 
keer ook mee?

Vier geheimzinnige bos-
verhalen voor kinderen vanaf 

7 jaar (A-boek). 

Wonderbos is een boek met grote 
kijk- en zoekplaten.

3. Beverbankje

Volg het pad langs het water 
dat vervolgens links afbuigt 
naar het brede pad en je – al 
snel – bij een kruispunt komt. 
Ga daar naar rechts.



Als je bij het volgende kruispunt rechts 
gaat, zie je de echte sporen van dassen. 
De gaten zijn gangen naar hun hun 
eigengemaakte burcht. Dassen zijn 
alleseters: ze doen zich vooral tegoed 
aan eikels en andere vruchten die uit 
de bomen vallen, maar ook aan granen 
(mais!), regenwormen en larven. Een 
larve is het voorstadium van een insect. 
Eén soort larve die veel in 
gras – van de golfbaan – zit, 
is de emelt; dat wordt later 
een langpootmug.
Pas goed op voor die gaten in het pad ...
Vooral in de winter houden dassen zich 
verborgen. Als het warmer wordt, komen 
ze weer vaker uit hun hol, kijk maar 
eens op dit filmpje.

Nee, bevers vind je niet in het Gemeentebos. Je ziet hier 
heel veel afgezaagde en afgewaaide takken. Daar kun je 

heel fijn een hut mee maken.
In dit Bosboek staan allerlei tips hoe je een geheime 
schuilplaats in de openlucht kunt maken: als ver-
stopplek, picknickplaats of om dieren te bespieden. 

Kies een plek waar je veel takken kunt vinden. Zoals hier 
bij het beverbankje; vooral aan de andere kant van het 
brede pad, liggen en staan er heel veel!

4. Dassenholen

https://www.youtube.com/watch?v=W64oW8EP_ZU


Loop na de dassenholen een stukje terug naar het kruispunt en ga dan 
rechtsaf. Net voor het grasveld van de golfbaan kijk je rechts.
Heb je deze kast herkend? Inderdaad, het is een bijenhotel
In gaten van de boomstammetjes, de holle takken en 
tussen het stro kunnen bijen (behangersbijen, metselbijen, 
maskerbijen bijvoorbeeld) hun eitjes veilig verstoppen. Vader 
en moeder bij stoppen het gaatje dicht met een brokje voedsel 
voor hun kleintje, een ‘bijenbroodje’ van nectar en stuifmeel. Dat eten 
de larven op als ze uit hun ei komen. Dan blijven de larven nog een 
tijdje in het holletje en ontwikkelen zich tot pop in een cocon, net als 
vlinders dat doen. In het voorjaar, als het warm wordt, kruipen de 
bijen uit hun cocon en hun schuilplaats.
Zie je nog gaatjes? Dan zijn er nog plekken vrij …
Overigens is dit huis voor wilde bijen. Er zijn ook mensen die zelf 
bijen houden, om daar de honing van te verzamelen. Weet je hoe 

zo iemand heet? 
Neem de 1e en de 
5e letter.

5. Bijenhotel

Een heel mooi verhaal over 
een meisje dat een bijenvolk 
erft van haar opa (vanaf 10 
jaar, B-boek).



6. Boomspelletjes
Het lijkt wel alsof hier een speeltuin is gemaakt ... tijd voor de even-
wichtsbalk!
En nu onze laatste vraag: welke naaldbomen staan hier? (Kijk goed 
naar de naaldjes ... we geven een hint onderaan deze bladzijde.) Van 
die boom neem je de 2e letter.

Heb je intussen alle 5 letters verzameld 
van de vragen? Dan geven we je nu 
nog de t. Even husselen en je kunt er 
een toepasselijk woord van maken!
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Wij, de mensen van Natuurgroep Gestel en 
en van de bibliotheek hebben deze struin-
tocht gemaakt zodat kinderen en hun ouders 
zien en lezen wat er allemaal in de natuur te 
beleven valt. In Sint-Michielsgestel worden we 
omringd door mooie bosgebieden.  Het is fijn 
om daar veel over te weten, dan geniet je er 
nog meer van.
Bij de natuurgroep kun je natuurcursussen 
volgen en samen op ontdekking, ook voor kin-

deren zijn er activiteiten. Lees er meer over op www.natuurgroepgestel.nl.

In de bibliotheek zijn heel veel in-
formatieve boeken en verhalen over 
de natuur. Ook voor ouders is er 
genoeg interessants te vinden. Ben 
je nog geen lid? Tot 18 jaar maken 
we een gratis pasje. Je ouders betalen 
wel een klein bedrag, want anders 
kunnen we niet meer van die mooie 
boeken kopen. Kijk maar eens op 
www.huis73.nl.

Wandeling

Als ik in het bos loop
Ben ik te gast bij de konijnen
Zij wonen daar, ik niet
Ik loop dan heel voorzichtig
En zeg natuurlijk niks.

Toch willen de beestjes snel verdwijnen
Bij de komst van een gast,
Ook al loopt die er nog zo 
Niet-bedreigend bij.

Ik leg dan maar een 
blaadje groen
Voor de ingang van 
een hol;
Dat is wel het minste 
wat je kan doen,
Als gast.
Gedichtje van Willem M. van Hall; het 
staat in dit boek.


