
Up aan het Jaagpad 
De Speurtocht 

 

 

 

Dit is de locatie van up het jaagpad  

(Deze foto kan later in de speurtocht belangrijk zijn) 

 

 

 

 



Uitleg :  

Welkom op Up het Jaagpad. Wat leuk dat jullie deze speurtocht 
gaan lopen. Hebben jullie er zin in? In deze speurtocht kan je veel 
natuur verwachten, maar ook sportactiviteiten, denk activiteiten, 
zoek activiteiten en nog veel meer. Veel succes!  

 

Benodigdheden :  

 1x Print van de speurtocht  

 1x Print van de Boomschors opdracht  

 4x A4 papier  

 1x Potlood  

 1x Pen  

 8x Elastiekjes  

 1x Stoepkrijtje  

 
Extra tips :  

Doe oude schoenen of laarzen aan. De paden zijn nogal 
modderig. (+ Oude kleren/kleren die vies mogen worden) 

Als extraatje is het altijd leuk om bijvoorbeeld een verrekijker mee 
te nemen.  

 

Laten we beginnen! 



 

Opdracht 1 

Dit punt is de start van de speurtocht. 

Loop Rechts langs het hek Richting het bos. 

 

 

 

Opdracht 2 

Als je het hek heb gevolgd kom je op dit punt Dit 
noemen wij het huttenbos. 

Zoek in dit stuk bos een tak/stok van ongeveer 
1,20/1,50 m. De stok ga je erg nodig hebben deze 
speurtocht. De stok kan je helpen om niet uit te 
glijden maar ook moet je veel dingen aan deze stok 
verzamelen. 

 

Opdracht 3 

Ga naar de heuvel met de twee omgevallen bomen.  
 
Waardoor kunnen bomen omvallen? 
[A] Omdat de boom te zwaar is 
[B] Omdat de grond te droog is  

Achter de heuvel loopt een bospad daar ga je ……?  
Volg het juiste antwoord! 

Opdracht 4 

Als je het juiste pad heb gekozen, kom je aan de 
rachterkant dit punt tegen. 

Waaraan kun je zien hoe oud deze boom is? 
[A] Aan de dikte van de boom. 
[B] Aan de ringen op de stam  

Langs het pad zie je een afgezaagde boom  
daar ga je? 

A B 

A 



Opdracht 5 

Als je de juiste kant heb gekozen kom je hier uit. 

Hoe heet de weerman in de Up Show? 
[A] Thomas 
[B] Pieter 
[C ] Twan  

Ga naar het juiste antwoord! 

 

Opdracht 6 

Welkom op de Kano-steiger! 
Doe opdracht: zoek 3 dingen die kunnen drijven op 
het water.  

Is dit gelukt ga dan vanaf de trap rechtsaf  
(dit is bij de foto van opdracht 5 dus B). 

 

Opdracht 7 

Als je het goed heb gedaan kom je op deze lange 
rechte weg. 

Op deze weg kan je de boomschors opdracht doen, 
die je ook heb uitgeprint. Succes! 

Loop verder rechtdoor tot de hekjes. 

 

Opdracht 8 

Voorbij de hekjes kom je uit op dit punt.  

In de omgeving waar je nu staat, zie je als je goed 
kijkt bloemen.  

Hoe heten de eerste Lenthe bloemen? 

[A] Sneeuwklokjes                                                                        
[B] Sneeuwkelkjes                                                                          
[C] Sneeuwkrokussen   

A 
B 

C 

A 
B 

C 



Opdracht 9  

Als je de goede kant kiest kom je hieruit. 

Wat staat er op het pas op bord bij het huisje op de 
hoek?  

[A] Pas op losvliegende Bijen                                                                          
[B] Pas op losvliegende Wespen                             

Volg de juiste weg! 

 

Opdracht 10 

Aan je linkerkant op de juiste weg kom je deze foto 
tegen. 

Wat is nummer 3 op de foto?  

[A] Humus (Keer om)                                                                        
[B] Klei   (Rechtdoor) 

Kies de juiste kant! 

 

 

Opdracht 11 

Aan het einde van de weg kom je dit punt tegen. 
Zoek het vogelhuisje!  

Voor welke vogel is dit vogelhuisje bedoeld? 

[A] musjes 
[B] Meesjes 

 

 

Opdracht 12 

Als je het juist pad heb gekozen kom je aan je 
rechterkant dit grasveld tegen.  

Vind in dit gebied 3 verschillende soorten bladeren 
en bind deze vast aan je avonturenstok.  

A 
B 

A B 



Opdracht 13 

Zie je een stuk verderop het blauwe voetgangers 
bord. Loop daarheen.  

Van welke boom zijn deze vruchten? 

[A] De Eikenboom 
[B] De Beukenboom                                                     
[C] De Els                                                   
[D] De Dennenboom 

 

Opdracht 14 

Zo wat was dat een tocht naar boven.  

Welke schaaldierachtigen vindt je meestal onder 
dode takken?  

[A] Egeltjes                                                                        
[B] Kreefjes                                                                        
[C] Pissebedden                                                                          
[D] Bloedzuigers 

 

Opdracht 15 

Je loopt verder en ziet dit punt je kan naar boven 
en naar beneden.  

Wat is de leeftijd voor Up het Jaagpad? 

[Boven] 8 jaar en ouder                                         
[Onder] onder de 8 jaar  

 

Opdracht 16 

Verder op het pad kom je veel groen tegen.  

Zoek groen voor aan je avonturenstok.  

Bijvoorbeeld: mos, bladeren en meer. 

En loop rechtdoor! 

  

A 
B C 

D 

C D 
A 

B 



Opdracht 17 

Wij zijn aangekomen op een kruising.  

Hoe heet het gebouw van Up Het Jaagpad? 

[A] Up Jaagpad                                                                         
[B] De Blub                                                                            
[C] Buitenboord                                                                          
[D] Boris Wijkers 

 

 

Opdracht 18  

Je moet een hele hoge heuvel op. Wie lukt het om 
als eerste boven te zijn.                                
(kijk uit het kan glad zijn)  

Na een tijdje lopen kom je op dit punt.               
Zoek dennennaalden voor aan je avonturenstok. 

Loop met de bocht mee! 

 

 

Opdracht 19 

Als je met de bocht mee ben gelopen, dan zie je 
deze plek.  

Welke dieren kan je in dit bos vinden? 

[A] Konijnen, Honden, Eenhoorns                                                                          
[B] Konijnen, Honden, Pissebedden                                                                           
[C] Konijnen, Herten, Vossen 

 

 

Opdracht 20 

Loop rechtdoor tot de prullenbak en stop daar. 

 

 

A 
B C 

D 

A B C 



Opdracht 21  

Ren zo snel mogelijk vanaf de prullenbak naar het 
pad beneden  

 

 

 

Opdracht 22 

Beneden aangekomen komen we bij de volgende 
vraag. 

Ga naar links als je een omgevallen boom ziet. 

Ga naar rechts als je een papegaai ziet  

 

Opdracht 23 

Loop rechtdoor langs het water tot deze kruising.  

Welke dieren kun je horen in dit bos? 

[A] Hond, Mees, Specht                                                                          
[B] Hond, Mees, Kikker                                                                           
[C] Hond, Mees, Kraai 

 

 

Opdracht 24 

Extra wist je dat je de kans heb om de buizerd te spotten in deze bossen? 

   

A C 
B 



Opdracht 25 

Wat eten buizerds in deze bossen? 

[A] Kikkers, Kleine vogels, Muizen  

[B] Kikkers, Muizen, Mollen  

[C] Kikkers, Muizen, Vissen 

 

 

Opdracht 26 

Loop Omhoog en ga de eerste links.  

Je komt uit bij de foto hieronder. 

 

 

 

 

 

Opdracht 27 

In de verte zie je een groot veld dit is? 

[A] Bouwland                                                   
[B] Monument                                                  
[C] Weiland  

Ga rechtdoor 

 

 

Opdracht 28 

Als je het pad uitloopt kom je op dit punt.  

Wat voor bomen staan er langs de weg over de 
brug?  

[A] Eikenbomen                                                                         
[B] Wilgen                                                                      
[C] Berken  

  

A 
B 

C 

A 
B 

C 



Opdracht 29 

Loop deze weg rechtdoor en probeer 7 dieren te 
spotten aan je rechterkant. 

 

Veel succes ! 

 

 

Opdracht 30 

Aan het einde van de weg kom je uit op dit 
moment.  

Hier ga je naar rechts. 

Tip inspecteer het gebouw goed. 

 

 

 

Opdracht 31 

Waarvoor wordt de herberg nu gebruikt? 

[A] Onderdak, eten en drinken                                                   
[B] Evenementen, eten en drinken  

 

Ga naar de juiste richting! 

 

 

 

Opdracht 32  

Wanneer is de herberg gebouwd? 

[A] 1980 

[B] 1890 

 

Loop aan de linkerkant van het fietspad. 

A B 

A B 



Opdracht 33 

Aan je linkerhand staat dit gebouw.  

Wat zegt het NAP? 

[Keer om] Het Niveau is -2,5 m 

[Recht door] Het Niveau is -1,78 m  

 

 

Opdracht 34 

Wat ligt er aan de overkant van het water? 

[A] Intertoys 

[B] Golfbaan 

Volg de juiste richting. 

 

 

 

Opdracht 35 

Welkom in de volkstuintjes!  

Schrik niet van de camera met stem. 

Ga rechts. 

 

 

 

 

Opdracht 36 

Loop rechtdoor op het Lindepad. 

 

 

 

 

A 
B 



Opdracht 37 

Langs welk hotel ben je net gelopen op het  
Lindepad?  

[A] Insecten  

[B] Bijen 

[C] Van der Valk 

 

 

Opdracht 38 

Loop richting de 3 busjes. 

 

 

 

 

 

Opdracht 39 

 

Laat je spoor achter met het krijtje  

Zet op de groene muur je naam! 

 

 

 

 

Wij van Up Het Jaagpad willen jullie bedanken voor het 

 lopen van de speurtocht. 

Wij hebben dit met alle plezier en liefde gemaakt voor jullie. 

Voor alle kinderen, ook al zit je niet op het Jaagpad Hopelijk tot snel. 

Groetjes en een fijne dag, 

Het Team van Up Het Jaagpad 

A B 
C 


