
WIST JE DAT...

Het water in de ene vijver 
dichter bij de wandelpaden en 
het gras komt dan het water in 
de andere vijver? Door dit 
verschil in hoogte ontstaat het 
mini-watervalletje wat je hier ziet.

 Je ziet aan allebei de kanten van het pad een vijver. Het water  
kan stromen van de ene naar de andere vijver. Kun jij zien hoe  
het water onder het pad door gaat? 

Langs het pad liggen veel boomstammen. In de herfst groeien 
er veel paddenstoelen aan de stammen en in het bos. 
Hoeveel paddenstoelen tel je langs het pad? 

Zoek op het pad het zaadje wat hieronder op de foto staat. Gooi het 
zaadje hoog in de lucht en kijk wat er gebeurt. Kun jij dit nadoen? 
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In het bos staat een boom met heel veel groene bladeren langs de stam. 
De bladeren zijn niet van de boom zelf, maar van een klimplant. 
Verzin een leuke naam voor deze plant.

Langs dit pad groeien bomen met verschillende boomstammen.  
Kruis aan welke opvallende boomstam je ziet.

Wil je bij de watervallei of in het klimrek spelen? Ga dan bij de skatebaan 
naar rechts en loop door. Zie je de watervallei en het klimrek al? 
Veel speelplezier, want je hebt de speurtocht helemaal af! Oh ja, zelfs in de 
waterspeeltuin is het herfst. 
Welke bijzondere paddenstoel staat hier? Ga met deze reuzepaddenstoel op 
de foto.  

Tip: Als je mooie en leuke foto’s van het schollebos en deze speurtocht aan 
anderen wil laten zien kan je deze door je ouders laten delen op Facebook 
of Instagram. Natuurlijk dan wel even #Schollebos of #speurtochtschollebos 
erbij zetten! 
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Beuk Eik Berk
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1. Pannenkoekenhuis
2. Parkeerzone
3. Vlindertuin
4. Capelse manege
5. Ravottia

6. Plukfruit (3x)
7. Doolhof
8. Ooievaarspaal
9. Schapenweide
10. Sportpark Sparta

11. Huttenbos
12. Fotoframe
13. Babybos
14. Volkstuinvereniging Nut & Genoegen
15. Bijenstal

16. Zone natuurvriendelijke oever (3x) 
17. Herdenkingsboom
18. BMX fietscrossbaan
19. Evenemententerrein
20. Barbeque plaats

26. Hondenstrand
27. Vissteiger  
28. Fietspad
29. Wandelpad

21. Watervallei
22. Sporttoestellen
23. Speeltuin 
24. Skatebaan
25. Kanosteiger
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MET DE EEKHOORNS OP PAD
De eekhoorntjes hebben honger! Zie jij waar ze nootjes kunnen vinden? 
Ze willen ook een warm holletje maken met bladeren. Help jij ze zoeken naar blaadjes?

Omcirkel de bladeren en nootjes zodat de eekhoorntjes deze makkelijk kunnen vinden!

PADDENSTOELEN IN HET SCHOLLEBOS
Er zijn heel veel paddenstoelen in het Schollebos. Paddenstoelen zijn heel belangrijke 
helpers van bomen en planten. In Nederland zijn er meer dan 5.000 soorten 
paddenstoelen. Hoeveel paddenstoelen zie je hier?

_________ PADDENSTOELEN

_________ PADDENSTOELEN

_________ PADDENSTOELEN

_________ PADDENSTOELEN



KLEUR JE MEE?
In de herfst hebben de bladeren hele mooie kleuren. Maar deze blaadjes zien er nog  
een beetje saai uit. Geef jij ze meer kleur?

OTTO WIL KAAS
Help jij Otto aan een stukje kaas? Help hem de weg te vinden.


