
LENTESPEURTOCHT 
IN HET SCHOLLEBOS



WELKOM IN HET SCHOLLEBOS!

Ik ben Isra, een soort boswachter van het Schollebos. 
Ik let op dat alles netjes blijft, de dieren veilig zijn en 
dat de plantjes goed groeien. Mijn hond Snuffel volgt 
mij overal. 

Mijn lievelingsplekje in het Schollebos is het 
huttenbos. Van alle mooie takken kun je een eigen 
hut bouwen, hoe gaaf is dat. Ben jij er al eens 
geweest? 

Vandaag ga jij op pad in het Schollebos. Dat is 
hartstikke leuk! Ik wens je heel veel succes en 
plezier met de speurtocht. Op de volgende 
pagina’s vind je meer informatie over de 
speurtocht en de twee verschillende routes. 

Isra



OVER DE SPEURTOCHT

Wat leuk dat je mee doet met deze speurtocht! Je kunt kiezen uit 
twee routes: 

   BEZIGE BIJTJES ROUTE  
   Circa 2 km | advies: tot en met 6 jaar

   SPEURNEUZEN ROUTE  
   Circa 3,5 km | advies: vanaf 6 jaar

  
 
Heb jij stevige schoenen aan? Een rugzak met drinken bij je? 
Dan ben jij er helemaal klaar voor! 
Op de speurkaart zie je de route. Er zijn verschillende leuke 
opdrachten die je kan doen in het Schollebos. Je komt onderweg 
van alles tegen: vlinders, vogels, bijen, bloemen, bomen en nog 
veel meer! 

Op de speurkaart zie je de vele leuke plekjes van het Schollebos. 
Wanneer je klaar bent mag je het boekje houden. Vul de 
Schollebosbon (op het antwoordenblad) in met jouw wens 
voor het Schollebos. Scheur de bon uit en lever deze in bij het 
Pannenkoekenhuis. Je ontvangt dan een mooi certificaat en een 
verrassing. 

WIST JE DAT... 

aan deze speurtocht veel Vrienden van het Schollebos hebben 
meegewerkt? 

- Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel en omstreken 
- Centrum voor natuur en milieueducatie de Hooiberg  
- Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
- Petit restaurant-Pannenkoekenhuis Schollebos
- Bomenstichting, contactpersoon: Edith Stuivenberg
- Gemeente Capelle aan den IJssel

VRAGEN OF IDEEËN?

Neem contact met ons op via: 
schollebos@capelleaandenijssel.nl

SAMMIE

YARA



DOE JE AFVAL IN DE AFVALBAK 
OF NEEM HET MEE NAAR HUIS

BESCHADIG GEEN NATUUR 
OF VOORZIENINGEN

ONZE AFSPRAKEN 

We hebben een aantal afspraken  
gemaakt met elkaar. Zo blijft een 
bezoek aan het Schollebos leuk voor 
iedereen! Help je mee door je aan 
deze afspraken te houden?

WIST JE DAT... 
 
Alle dieren de vier 
V’s nodig hebben? 
Voedsel, Veiligheid, 
Voortplanting en 
Variatie. Hebben wij 
mensen dat ook nodig?



BEZIGE BIJTJES ROUTE  
Circa 2 km | advies: tot en met 6 jaar SAMMIE

WIST JE DAT...

Het niet goed gaat met de 
bijen, vlinders en insecten 
in ons land? Een groene 
omgeving draagt bij aan de 
biodiversiteit. Doe ook mee 
aan het NK tegelwippen! 
Tegel eruit, plantje erin. 
www.duurzaamcapelle.nl/
nieuws/doe-mee-aan-het-
nk-tegelwippen



Welke boerderijdieren zie jij? Hoeveel dieren tel je?

Nectar

Stuifmeel 

Water

Melk 

Snoep  

BanaanAan de rechterkant in het veld zie je een paal met een plateau. 
Weet jij wat dit is?

Welk dier zie jij boven de naam van de volkstuinvereniging?

Op weg naar de bijenstal kom je eerst langs een insectenhotel.  
Wat zie je allemaal in dit hotel? Schrijf op:

1.

2.

3.

4.

Bij de volkstuinen staat een bijenstal. Heb je de bijenkasten met 
bijen gevonden? Net als mensen hebben bijen eten en drinken 
nodig om groot en sterk te worden. Weet jij wat bijen eten en 
drinken? Kruis aan wat goed is volgens jou: 

In mei leggen alle vogels een ei, is het gezegde. Bouw een nestje van 
takjes, bladeren, gras, veertjes en ander materiaal wat je tegenkom. 

Wat is jouw lievelingsfruit? Misschien staat die boom of struik 
er wel tussen en kan je later dit jaar het fruit plukken. Mijn 
lievelingsfruit is:

5.

6.

7.



Let goed op! Kom jij onderweg deze planten en bloemen tegen? 
Kruis ze aan als je ze tegenkomt. 

Pluk 1 blaadje van de daslook, kneus dat met je vingers. Wat ruik je? 
Ik ruik:

Spot jij de kabouterstoel? Ga even zitten, doe je ogen dicht, adem rustig in en 
adem rustig uit en luister………. Wat hoor je? Ik hoor:

Tijd voor een foto….. Zeg Cheese en geef je mooiste Schollebospose! 
Deel je foto met de totempaal (en andere foto’s) met #speurtochtschollebos op 
Facebook en/of Instagram of stuur een email naar: schollebos@capelleaandenijssel.
nl. De meest originele foto ontvangt een leuke prijs.

9.

10.

11.

12.

Daslook Raapzaad Brandnetel

Weet jij waarom dit het babybos heet? Wat denk je?8.

WIST JE DAT...

Aalscholvers vroeger 
Schollevaars werden 
genoemd. De wijk 
Schollevaar is vernoemd 
naar deze vogel. 





YARA
 SPEURNEUZEN ROUTE  
 Circa 3,5 km | advies: vanaf 6 jaar



9.

16.

16.

27.

28.

29.

26.

6.

14.
15.

8.

13.

5.

6.

2.

3.
4.

10.

11.

16.

18.

6.
19.

22.

25.
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

BEZIG BIJ ROUTE

21.

20.

24.23.

SPEURNEUZEN ROUTE

7.

1.

12.

17.



Welke boerderijdieren zie jij? Hoeveel dieren tel je?

Zoek een lange grasspriet van ongeveer 1 cm breed. 
Plaats deze plat tussen je duimen en 
blaas op je duimen. Lukt het jou om te 
fluiten?  

1.

2.

Nectar

Stuifmeel 

Water

Melk 

Snoep  

Banaan

Bij de volkstuinen staat een bijenstal. Heb je de bijenkasten met bijen gevonden? Net als 
mensen hebben bijen eten en drinken nodig om groot en sterk te worden. Weet jij wat 
bijen eten en drinken? Kruis aan wat goed is volgens jou: 

3.

Langs het pad vind je een tafel met wensstenen. 
Zoek het mooiste wenssteentje uit. 
Waarom heb je deze gekozen?

In mei leggen alle vogels een ei, is het gezegde. Bouw een nestje van 
takjes, bladeren, gras, veertjes en ander materiaal wat je tegenkomt. 

Wat is jouw lievelingsfruit? Misschien staat die boom of struik er wel 
tussen en kan je later dit jaar het fruit plukken.  
Mijn lievelingsfruit is:

5.

6.

7.

Aan de rechterkant van het pad zie je een paal met een plateau. 
Weet jij wat dit is?

4.



10. Til een steen of een berg takken op en kruis aan welke beestjes je ziet:

Let goed op! Kom jij onderweg deze planten en bloemen tegen? 
Kruis ze aan als je ze tegenkomt. 

8.

Daslook

Pissebed

Raapzaad

Regenworm

Brandnetel

Duizendpoot Spin

Pluk 1 blaadje van de daslook, kneus dat met je vingers. Wat ruik je? 
Ik ruik:

Til een steen of een berg takken op en kruis aan welke beestjes je ziet: 

Ik zie iets anders, namelijk.... 

9.

10.

Welke dieren zie jij bij het water? Kruis de diertjes aan die jij kunt ontdekken: 11.

Kikker

Libelle

Eend Reiger

Schaatsenrijder Vis

Bekijk de bladeren op de tekening. Zet een kruisje bij de bladeren die jij 
tegenkomt. 

12.

Beuk Hazelaar Esdoorn



10. Til een steen of een berg takken op en kruis aan welke beestjes je ziet:

Aan de rechterkant van het pad zie je een boomstronk. 
Hier kan je duidelijk de jaarringen zien. 
Tel de ringen (van het middelpunt naar buiten toe). 
Hoe oud was deze boom? 

13.

Ga voor het fotoframe staan en speur als een echt speurneus 
naar de schatten uit de natuur.

14.

Tijd voor een foto….. Zeg Cheese en geef je mooiste Schollebospose! 
Deel je foto met de totempaal (en andere foto’s) met #speurtochtschollebos op 
Facebook en/of Instagram of stuur een email naar: 
schollebos@capelleaandenijssel.nl. 
De meest originele foto ontvangt een leuke prijs.

15.

WIST JE DAT...

In Nederland op dit 
moment 53 soorten 
dagvlinders voorkomen? 
De grootste dagvlinder van 
Nederland is de  
koninginnenpage. 
Deze vlinder kan 8 tot 10 
cm groot worden. 



HELP JE LARS EEN HANDJE MEE?
Deze speurneus gaat aan de slag met het planten van mooie bloemetjes! Wat heeft de 
padvinder allemaal nodig hiervoor? 

Omcirkel wat Lars nodig heeft om de bloemtjes te planten en te laten groeien!

BLOEMEN IN HET SCHOLLEBOS
Bloemen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook heel belangrijk voor onze bijen. 
Hoeveel bloemen zie jij hier?

_________ BLOEMEN

_________ BLOEMEN

_________ BLOEMEN

_________ BLOEMEN



KLEUR JE MEE?
Er zijn weer kalfjes geboren in de wei! 
Ze kunnen nog een beetje kleur gebruiken. 
Kleur je mee?

SAMMIE ZOEKT HONING
Help jij Sammie aan een honing? Wijs de weg!



de lente komt eraan
de bloemen beginnen te bloeien
de koeien staan al te loeien
de vlinders fladderen in het rond
de bladeren groeien aan de boom
iedereen is terug blij
want die mooie lente zon
is weer hier hier bij mij.



KLEUR JE MEE?
Deze lentefee mist nog wat kleur 
in haar bloemetjes. 
Kun jij haar helpen?

ZOEK DEZELFDE BLOEMEN
Zoek twee dezelfde bloemen bij elkaar! Trek een lijn tussen dezelfde soorten. Wat is je 
lievelingsbloem?



WIST JE DAT...

Een wilde bij niet in een 
volk leeft net als een 
honingbij? Deze leeft 
alleen. Er komen ruim 350 
soorten wilde bijen 
in Nederland voor.

WIST JE DAT...

Een plastic flesje of 
snoepzakje oneindig in 
de natuur blijft liggen? 
Help jij ook mee het  
Schollebos schoon te  
houden? Vraag een  
afvalgrijper aan via:  
www.capelleaandenijssel.nl/
zwerfafval

WIST JE DAT... 

Een kikker en pad 
koudbloedig zijn? 
Dat betekent dat de
temperatuur van hun 
lichaam zich aanpast aan 
de omgeving. 

WIST JE DAT...

Je met de gratis app 
ObsIdentify meer dan 
22.000 wilde dieren en 
planten kan herkennen 
die voorkomen in Noor-
dwest-Europa? Download 
de app voor nog meer 
natuurkennis!

WIST JE DAT...  

Een pissebed het enige 
kreeftachtige diertje is 
dat op het land leeft?

WIST JE DAT...

Het Schollebos rond 
1980 is aangelegd? 
En als groen parkgebied  
dient voor de wijk  
Schollevaar en de rest van 
Capelle aan den IJssel.

BIJEN 
BLOEMEN  
BUITEN
GRAS  

KALFJES  
KIKKER
KLEURRIJK  
KONIJN  

KUIKEN
LENTE  
REGEN  
SCHAAP

VLINDER  
ZON  
ZONNEBLOEM

WOORDZOEKER SCHOLLEBOS
Zoek alle woorden uit het rijtje onderaan de zoeker. Kun jij ze vinden?



TOT SNEL, 
IN HET SCHOLLEBOS!


