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Zomerzoektocht
‘Vlieg eens door de Gavers’



HOE GAAT HET IN  
ZIJN WERK?

  Scheur voorzichtig de plannetjes uit in het midden van het boekje. Er zitten  
3 plannetjes in. Zo kunnen broer, zus, mama of papa ook meevolgen.

  Zoek waar je nu staat op het plan en ga naar start. Nu kan je beginnen aan 
de zoektocht. Volg de uitgestippelde route en telkens als je bij een cijfer 
komt, zoek je de bijhorende opdracht in het boekje.

 Noteer de antwoorden op de vragen op de achterkant van je plannetje.

 Onderweg hangen schaduwen van vliegende dieren. Hou je ogen goed open 
en probeer alle schaduwen te vinden. Telkens je een schaduw ziet, mag je 
op de achterkant van je plannetje de gevonden schaduw doorstrepen. Met 
de cijfers van de overgebleven schaduwen kan je op het einde de code van 
een cijferslot kraken!  

 De eerste schaduw hangt aan de zijkant van het bijenhotel.

GEOCACHE
Er is aan deze zomerzoektocht ook een geocache verbonden. Dit is optioneel.
Geocaching is een wereldwijde schattenzoektocht voor jong en oud. 
Vrijwilligers verstoppen op een leuke plek een voorwerp met een logrol in. Hierop 
kan je dan je naam schrijven, dit noemen we “loggen”. Op www.geocaching.com 
kan je zien waar het voorwerp verstopt zit. 
Dan is het aan de schattenjagers om de geocache te vinden en te loggen door hun 
‘nickname’ en de datum op de logrol te zetten. Daarna verstop je het voorwerp 
weer op exact dezelfde plaats.
Tot slot moet je ook nog online loggen (en kan je aan de “legger” laten weten wat 
je van het plekje vond).
Een smartphone met de geocaching-app is voldoende om te beginnen. 
Je moet je wel eerst gratis aanmelden op www.geocaching.com 

Onze 3 geocaches liggen langs het wandelparcours en zijn te herkennen op de 
app aan de naam “Vlieg eens door de Gavers”.

1.

2.

3.

4.

TIP
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1. HET BIJENHOTEL
Hier staat een houten insectenhotel met een infobord over de solitaire bijen. Die mooie 
beestjes zitten ook in onze tuin, maar zo goed kennen we ze niet. 

Vraag 1: Welke bij maakt zijn nestje dicht met kleine stukjes blaadjes?
Noteer het juiste antwoord op de achterkant van je plannetje.

2. DRIJVEND PONTON
Hier komen we in het land van de waterinsecten terecht. Twee bekende groepen 
waterinsecten zijn de waterjuffers en de libellen. De libellen zijn de sterke en grotere 
nichtjes van de waterjuffers. De libellen eten ook al eens een waterjuffer. Libellen en 
waterjuffers hebben allebei 4 sterke vleugels maar een waterjuffer zal haar vleugels mooi 
toevouwen op haar rug als ze niet vliegt. Bij een libel zijn de vleugels altijd uitgestrekt.   

Vraag 2: hoeveel waterjuffers zie je op deze foto’s? 
Noteer je antwoord (in letters) op  de achterkant van je plannetje.

 
Zoek eens een stilzittende 
waterjuffer of libel. Bekijk de 
vleugels aandachtig. Weet je nu of 
het een waterjuffer of een libel is?

 
3. VOGELKIJKHUT
Dit is de ideale plek om vogels te observeren. Blijf rustig en stil, de vogels weten 
niet dat je hier zit. Vanuit deze hut zie je meestal enkele grote zwarte vogels 
op de takken in het water. Dit zijn aalscholvers. Het zijn hele goede vissers.  
Aalscholvers zwemmen onder water naar vis. Om beter te kunnen duiken, persen 
ze alle lucht van tussen hun veren. Daarom wordt hun verenpak helemaal nat. Na 
het vissen moeten ze een tijdje hun natte pak laten drogen.

Vraag 3: Woeps, onze aalscholver is zijn snavel kwijt. Bekijk een aalscholver in de 
buurt aandachtig. Hoe ziet zijn snavel eruit?  Kies de juiste snavel en noteer de 
vissoort die erbij staat op de achterkant van je plannetje.
 
 
 

Veel mensen zijn bang van libellen. 
Dat hoeft eigenlijk niet. Ze hebben geen 
angel en steken dus niet (zoals wespen). 
Met hun mond geraken ze ook niet door 
onze huid. Je kan dus ook niet gebeten 
worden door een libel.

WEETJE!
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 Dankzij die sterke vleugels is een 
libel een echte acrobaat in de lucht. De 
diertjes kunnen zelfs achterwaarts vliegen. 
Maak van je armen sterke vleugels en vlieg 
achterwaarts tot aan de vogelkijkhut. Vanaf 
daar mag je weer gewoon wandelen.

DOEN!
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4. UITKIJKPLATFORM
Kijk eens door de verrekijker. De kans is groot dat je hier nog enkele watervogels 
kan bekijken. De meest voorkomende in dit inhammetje zijn de waterhoen en de 
meerkoet. Het grootste verschil is de kleur van de snavel. Bij een waterhoen is die 
roodgeel en bij de meerkoet wit.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vraag 4: Een meerkoet en een waterhoen hebben wel dezelfde oogkleur. Kijk door 
de verrekijker. Wat is het kleur van hun ogen?
Noteer je antwoord op de achterkant van je plannetje.

6

Meerkoet

Waterhoen

5. ONDERWATERVENSTER
Een vis zal je hier makkelijk zien zwemmen, maar kijk eens heel goed. Het water 
krioelt van het leven. Kan jij enkele waterkriebeldiertjes herkennen?  
 
Gebruik de zoekkaart op pagina 8. Schrijf hier de namen van enkele diertjes die 
tegen het raam zitten.

·  ………………………………………………………

·  ………………………………………………………

·  ………………………………………………………
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Opdracht: Hou je ogen goed open tijdens de wandeling. Overal zijn er schaduwen 
verstopt. Telkens als je een schaduw tegenkomt, mag je die doorstrepen op 
dit blad.

Als alles goed ging, heb je nu nog twee schaduwen niet doorstreept. Je mag de 
cijfers die onder die 2 schaduwen staan hieronder invullen.
 

 Dit is de code om de schatkist open te doen! 

Kleinste getal Grootste getal

11

59

77

78 44
99

66

90 82 33 72

91 22 41 88

27 34 55 38

63
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EIKENSTRAAT Keibeek

Eikenstraat

Eikenstraat

Meersstraat

1

1

2
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6

7 8

9
10

11

Weg/Pad

Gebouw

Bos

Water

Open ruimte

Natuurgebied
niet toegankelijk

Viszone

Pontons

Spoorweg

Beachvolley

Petanque veld

Natuurpunt

Toiletten

Parking

Cafetaria

Trekkershutten

Arboretum

Koutermolen

Zomerzoektocht

Vragen en opdrachten

Bijenstal

Botenparking

Zwemzone

Speelbos

Avonturensport
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ANTWOORDENBLAD
Noteer hier telkens de antwoorden op de vragen die je tijdens de wandeling 
verzamelt! (een ij telt als 1 vakje) 

Vraag 1: 

Vraag 2:

Vraag 3:

Vraag 4:

Vraag 5:

Vraag 6:

Vraag 7:

In sommige hokjes staat een getal. Plaats nu in de balk hieronder telkens de 
letter die bij dat getal hoort.

 
Dit is het codewoord!

Ga na de wandeling met dit codewoord naar het bezoekerscentrum en fluister 
dit codewoord in het oor van de baliemedewerker. Is het juist, dan krijg je onze 
schatkist!
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Opdracht: Hou je ogen goed open tijdens de wandeling. Overal zijn er schaduwen 
verstopt. Telkens als je een schaduw tegenkomt, mag je die doorstrepen op  
dit blad.

Als alles goed ging, heb je nu nog twee schaduwen niet doorstreept. Je mag de 
cijfers die onder die 2 schaduwen staan hieronder invullen.
 

 Dit is de code om de schatkist open te doen! 

Kleinste getal Grootste getal

11

59

77

78 44
99

66

90 82 33 72

91 22 41 88

27 34 55 38

63
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ANTWOORDENBLAD
Noteer hier telkens de antwoorden op de vragen die je tijdens de wandeling 
verzamelt! (een ij telt als 1 vakje) 

Vraag 1: 

Vraag 2:

Vraag 3:

Vraag 4:

Vraag 5:

Vraag 6:

Vraag 7:

In sommige hokjes staat een getal. Plaats nu in de balk hieronder telkens de 
letter die bij dat getal hoort.

 
Dit is het codewoord!

Ga na de wandeling met dit codewoord naar het bezoekerscentrum en fluister 
dit codewoord in het oor van de baliemedewerker. Is het juist, dan krijg je onze 
schatkist!
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Opdracht: Hou je ogen goed open tijdens de wandeling. Overal zijn er schaduwen 
verstopt. Telkens als je een schaduw tegenkomt, mag je die doorstrepen op 
dit blad.

Als alles goed ging, heb je nu nog twee schaduwen niet doorstreept. Je mag de 
cijfers die onder die 2 schaduwen staan hieronder invullen.
 

 Dit is de code om de schatkist open te doen! 

Kleinste getal Grootste getal

11

59

77

78 44
99

66

90 82 33 72

63

91 22 41 88

27 34 55 38
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ANTWOORDENBLAD
Noteer hier telkens de antwoorden op de vragen die je tijdens de wandeling 
verzamelt! (een ij telt als 1 vakje) 

Vraag 1: 

Vraag 2:

Vraag 3:

Vraag 4:

Vraag 5:

Vraag 6:

Vraag 7:

In sommige hokjes staat een getal. Plaats nu in de balk hieronder telkens de 
letter die bij dat getal hoort.

 
Dit is het codewoord!

Ga na de wandeling met dit codewoord naar het bezoekerscentrum en fluister dit 
codewoord in het oor van de baliemedewerker. Is het juist, dan krijg je  
onze schatkist!
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6. DE BIJENHAL

Vraag 5: onderaan het bord over bijen vind je 4 insecten die we vaak met elkaar 
verwarren. Kan jij de hommel, wesp, honingbij en hoornaar uit elkaar houden? Als 
je goed kijkt op het infobord, kan je zien dat we ze alle vier een voornaam hebben 
gegeven? Schrijf de voornaam van de hommel in het juiste vakje op de achterkant 
van je plannetje.
 

Eigenlijk kan je een hommel, honingbij en wesp makkelijk 
uit elkaar houden. De hommel is de dikke harige van de 
groep. De honingbij heeft ook haren, maar niet zo veel als 
de hommel, en de strepen van de bij zijn donkerbruin en 
lichtbruin. De wesp is kaal en heeft zwarte en gele strepen. 
De hoornaar lijkt op de wesp, maar is bijna dubbel zo groot en 
heeft een donkerrood gezicht.

Bijen maken honing. Dat weten jullie allemaal. Maar weet je ook dat er 
zonder bijen veel minder groenten en fruit zouden zijn?

WEETJE!

WEETJE!

MET BIJEN ZONDER BIJEN

De bijen gaan van bloem tot bloem 
op zoek naar nectar. Terug in de korf 
vertellen ze aan de andere bijen waar ze 
die lekkere nectar vonden. Ze hebben 
geen plan of gps, maar leggen de weg 
uit met een dansje. Meestal dansen ze 
in de vorm van een acht, waarbij ze in 
het middenstuk met hun kont schudden. 
Hoe harder ze schudden, hoe verder het voedsel ligt. De richting waarin ze lopen 
tijdens het schudden vertelt in welke richting  het voedsel ligt.

7. DE DIKSTE BOOM VAN  
DE GAVERS
De drogende aalscholver met zijn vleugels wijd open deed ons denken aan 
een wist-je-datje. Als je je armen opent, is de afstand tussen je vingertoppen 
ongeveer even lang als je lichaamslengte. Kijk eens hoeveel keer je rond de boom 
kan. Nu je dit weet, kan je de omtrek van de dikste boom bepalen.   

Vraag 6: Wat is de omtrek van de stam van deze boom?
- Ongeveer 1.5m -> noteer “kastanje” op het antwoordenblad
- Ongeveer 2.5m -> noteer “zomereik” op het antwoordenblad
- Ongeveer 3.5m -> noteer “meidoorn” op het antwoordenblad
- Ongeveer 4.5m -> noteer “populier” op het antwoordenblad
- Ongeveer 5.5m -> noteer “knotwilg” op het antwoordenblad

 Speel zelf even een bij: wandel 
in een grote 8 en schud in het midden 
van de 8 met je achterwerk. Laat 
iemand anders kijken naar je dansje 
en die mag dan zeggen of het voedsel 
dichtbij, ver of heel ver ligt.

DOEN!

1 2 3 4
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8. DIEP IN HET BOS

Misschien hoorde je een roffelend geluid tegen een boom. Veel kans dat het een 
specht was. Misschien hoorde je precies een vogeltje “tjiftjaf” fluiten… Dat was de 
tjiftjaf. Hoorde je suskewiet op het einde, dan was het een vink.

24

 Sta even stil op dit pad tussen 
de bomen. Probeer 1 minuut helemaal 
niets meer te zeggen. Sluit je ogen 
en luister heel aandachtig naar alle 
geluiden. Maak nu je eigen geluiden-
cd. Schrijf hier alles op wat je de vorige 
minuut hoorde. 

DOEN!
Luister nog eens 1 minuut 
aandachtig en probeer nu 
verschillende vogelgeluiden te 
horen. Elke vogelsoort heeft zijn 
eigen liedje. Hoeveel soorten 
vogels kon je horen?
Ik hoorde ……… soorten vogels.

VO
OR

BE
EL
D:
 

“B
la
ff
en
de
 h
on

d”

9. DE VLEERMUIZENKELDER
Vleermuizen zijn vooral actief in het donker. Ze hebben wel ogen maar die kunnen 
ze, als het donker is, niet gebruiken. Daarom zoeken ze hun weg via geluid. Dit 
noemen we echolocatie. De vleermuis maakt klikgeluiden die wij niet kunnen 
horen. De geluiden botsen tegen een boom of insect en kaatsen terug naar 
de vleermuis. De vleermuis kan met de teruggekaatste klikjes weten hoe zijn 
omgeving er uit ziet.

Vraag 7:  “speel zelf eens een vleermuis! Druk op de deurbel aan de 
vleermuiskelder. De deurbel stuurt een onhoorbaar signaal naar een voorwerp in 
de buurt. Luister goed en zoek het voorwerp. Er staat 1 woord op.
Noteer het woord op het antwoordenblad
 

Een vleermuis eet iedere nacht 300 
muggen en andere insecten.  
Ze zijn dus heel nuttige beestjes!

WEETJE!
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10. DE RIETKRAAG
De meeste watervogels kunnen op het water blijven slapen. Dat komt omdat ze heel 
goed kunnen drijven. Als wij lang willen drijven, zitten we het best in een bootje.

 Volg stap voor stap dit simpel 
plannetje en maak je eigen rietbootje. 
Blijft hij ook drijven?

DOEN!

Wat heb je nodig?
Een rietblad met ongeveer 5 cm van 
de steel (dit heet de bladschede), een 
schaartje of scherp mesje (of scherpe 
nagels)

     Snijd of knip een rietblad af met 
ongeveer 5 cm van het steeltje erbij.
     Stop de punt van het blad in de 
bladschede en trek het er een eindje 
door.
     Dan zie je, als je het blad omdraait, 
al een schoorsteen.
     Zorg dat de schoorsteen in het 
midden van het blad staat, en vouw de 
uiteinden scherp dubbel.
     Maak nu in allebei de uiteinden 2 
scheurtjes.
     Buig het middenste deel naar 
boven en schuif de buitenste deeltjes 
in elkaar en je hebt een boeg en 
achtersteven van je bootje.
     Zet het bootje in het water. Door 
de hoge schoorsteen zal het door het 
minste briesje wegzeilen.

Veel plezier en behouden vaart!

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

11. DE VERREKIJKER LANGS 
HET WATER
Het je de ogen van het waterhoentje of de meerkoet nog niet gezien? Dan lukt het 
misschien nu beter met deze verrekijker. 

           de laatste dierenschaduw hangt ergens op het eilandje.

EINDE VAN DE WANDELING
 
Je bent nu bijna op het einde van de wandeling. Hopelijk heb je slechts 2 
dierenschaduwen over. Als je alle opdrachten kon oplossen, heb je nu ook 
alle antwoorden gevonden. Kijk snel op je antwoordenblad en probeer de 
wachtwoorden en geheime codes te ontcijferen.
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PROVINCIAAL
RECREATIE- EN NATUURCENTRUM

DE GAVERS
NATUURLIJK AVONTUURLIJK!

Provinciaal Recreatie- en  
Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
gavers@west-vlaanderen.be - 056 23 40 10
www.west-vlaanderen.be/gavers

 Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
 gaversharelbeke

Verantwoordelijke Uitgever: Peter Norro


