Speurtocht Natuurtheater Zeddam 2021
Welkom bij de speurtocht van Natuurtheater Zeddam! Je kunt deze speurtocht ook via de app
Actionbound lopen. Installeer daarvoor de app en scan onderstaande QR-code.

Ben je klaar om het Bergherbos bij het theater te verkennen en ben je niet bang om je hoofd én je
benen aan het werk te zetten? Trek dan je laarzen of gympen aan, neem pen en papier of je
telefoon mee en begin de speurtocht! Je bent ongeveer anderhalf uur onderweg. De speurtocht is
niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn en let op, je moet twee keer een drukke weg
oversteken.
Soms zullen we je op een bepaalde plek muziek laten horen. Daarvoor kun je QR-codes scannen
met je telefoon (of die van je ouders). Tijdens de speurtocht stellen we je ook vragen over wat je
ziet. Je kunt de antwoorden invullen op het antwoordformulier op de laatste pagina. Met alle
antwoorden kun je een woord vormen. Hoe? Dat zie je ook op het antwoordformulier. Stuur jouw
oplossing én de mooiste selfie van de speurtocht met je naam en adres naar
programmering@natuurtheaterzeddam.nl. Je mag natuurlijk ook alleen je selfie sturen. Dan
ontvang je een klein stukje natuur bij jou in de brievenbus. Onder de inzendingen verloten we
twee vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze in 2021 of 2022.
Heel veel plezier!

De speurtocht start in het Natuurtheater, onderin 't Zandgat aan het Gildepad
in Zeddam. Ga bij de boerderij aan het Gildepad linksaf het weggetje in naar
beneden.
Zin om in de sfeer te komen? Scan de QR-code en luister ‘Ik durf alles’ van Kinderen voor
Kinderen.

Als je onderaan het Gildepad bent, zie je recht voor je de tennisbaan en aan je rechterhand een
kiezelpad dat met een bochtje naar het Natuurtheater loopt. Ga het kiezelpad in.

Vraag 1
Bekijk de houten traptreden tussen de tribunes van het
Natuurtheater. Wat staat op de achtste traptrede van
onderen?
Hint: er zit een meisjesnaam in.

Vraag 2
Tussen de tribunes staat een boom die net
pas is aangeplant. Wat voor boom is dit?
Hint: welke boom heeft gekarteld blad?

Opdracht
Maak je beste selfie in het Natuurtheater
en stuur hem mee met jouw antwoorden!

De speurtocht gaat verder bij de houten trap naast de tennisbaan. Die trap is een beetje verstopt.
Ga met je rug naar de tribunes staan en loop over het grasveld naar de tennisbaan. Houd de de
tennisbaan aan je linkerkant en de opslagcontainers aan je rechterkant.

Dan zie je recht voor je een trap met houten treden die afbuigt naar rechts en steil de heuvel op
gaat. Ga de trap op. Wil je er een muziekje bij? Scan de QR-code en luister ‘Higher’ van Shawn
Mendes.

Vraag 3
Hoeveel treden heeft de trap
(alleen de houten treden)?

De speurtocht gaat verder bovenaan de trap. Je bent nu op dezelfde plek als
waar je begon. Kijk nog eens goed naar de witte boerderij die hier staat. De
boerderij heet de Gildekaot, wat ‘boerderijtje van het gilde’ betekent.

Vraag 4
De Gildekaot lijkt ouder dan hij is! Wanneer is de bouw van dit boerderijtje begonnen?
Hint: gebruik Google.

Houd de Gildekaot aan je linkerkant en ga rechts de zandweg in. Aan je linkerhand is een weitje
met paarden en aan je rechterhand is een omheind stuk met bomen.

Vraag 5
Hoeveel groene vogelhuisjes hangen aan
de bomen rechts van de zandweg?
D. 3
T. 4
S. 5

De zandweg splitst zich al snel.
Neem het pad dat naar rechts
afbuigt. En doe dat daarna nog
eens. Houd de bomen achter de
omheining aan je rechterkant. Houd
jij ook zo van heuvels? Scan dan de
QR-code en zing mee met The
Sound of Music!

Als je een stukje de heuvel af bent gelopen, kom je op een
kruispunt van zandpaden. Hier ga je rechtdoor. Let op: van links
kunnen mountainbikers komen, omdat dit pad onderdeel is van de
mountainbikeroute!

Loop nog een klein stukje door. Dan kom je op een t-splitsing van zandpaden. Hier ga je rechtsaf
de Bosweg op en na een paar meter weer links.
Vraag 6
Hoeveel bomen staan op de kruising van
de zandpaden, waar je linksaf slaat vanaf
de Bosweg?
Hint: tel de slagboom niet mee 😉

Loop over het zandpad richting de bosrand. Net vóór de bosrand zie je een klein paadje naar
rechts. Negeer dit paadje en blijf nog een stukje rechtdoor lopen. Al snel zie je ook aan je
linkerkant een klein paadje. Neem dit paadje.

Toe aan een muziekje? Scan de QR-code en luister
naar ‘Paradise’ van MEDUZA en Dermot Kennedy.

Loop het paadje helemaal uit. Terwijl je loopt, zie je aan je linkerkant
Zeddam. Rechts van je is het bos.
Vraag 7
Links in de verte zie je twee gebouwen in het bos aan de overkant van de grote weg.
Het ene gebouw ligt hoog en het andere lager. Welke twee gebouwen zijn dit?
E. Een hotel en een school
V. Een waterzuivering en een school
U. Een hotel en een waterzuivering
Het paadje komt uit bij het fietspad dat langs de grote weg loopt. Sla op het fietspad rechtsaf en
loop een klein stukje door tot je aan de overkant van de weg de parkeerplaats ziet. Steek hier de
weg over. Kijk goed uit voor verkeer! Loop over de parkeerplaats naar het hekje en ga door het
hekje. Nu ben je in het bos.

Volg het bospad rechtdoor. Negeer de zijpaden. Na een tijdje lopen
zie je aan je rechterkant een vijvertje. Dit is een drinkplaats voor
dieren. Als je naar links kijkt, zie je een kleine uitkijktoren. Beklim de
toren en kijk om je heen. Bekijk ook de informatie over vogels die
vanuit de toren gespot kunnen worden.

Vraag 8
Welke vogel die beschreven wordt bovenop de uitkijktoren graaft een hol?

Vraag 9
Welke vogel zie je op deze foto?
Hint: bekijk de afbeeldingen van vogels
bovenop de uitkijktoren.

Vogels hebben veel beroemde muziek geïnspireerd. Scan de
QR-code en luister maar naar 'Ochtendstemming' van Grieg!
Opdracht
Op de uitkijktoren vind je informatie over de zang van
de Geelgors. Ben jij de volgende Laura van Kaam?
Neem dan een stukje van jezelf op waarin je de zang
van de Geelgors nadoet en stuur jouw opname mee met
je antwoorden. Wie weet treed je nog eens op in het
Natuurtheater!

Verlaat de uitkijktoren. Onderaan de wenteltrap zie je een klein paadje rechtdoor. Ga dit paadje
in.

Het kleine paadje komt weer uit op het grotere bospad. Ga op dit grotere
bospad linksaf en loop door tot je aan je linkerkant een grindpad ziet, het bos
uit. Neem dit grindpad.

Na een klein stukje lopen buigt het grindpad af en zie je aan je rechterkant een houten bankje en
het nieuwe gebouw van de waterzuivering. Ga bij het bankje rechtsaf en loop richting de
waterzuivering.

Loop onder de tunnel van de waterzuivering door. Aan de muur aan je linkerkant vind je posters
met informatie over de waterzuivering.

Vraag 10
Hoe lang is het leidingnet van Vitens?

Scan de QR-code om te ontdekken wie sowieso van
(ongezuiverd) water houdt…

Als je uit de tunnel komt, kom je op een t-splitsing met een zandpad met een
betonnen fietspad ernaast. Dit is de Oude Eltenseweg. Met de waterzuivering
achter je zie je aan je rechterkant een picknicktafel. Je gaat hier linksaf over het zandpad.

Loop door tot je uit het bos bent en de grote weg weer ziet. Aan je linkerkant is een parkeerplaats.
Steek de weg over. Kijk goed uit voor verkeer!

Als je de weg bent overgestoken, loop je rechtdoor het zandpad af, richting de molen. Negeer de
zijpaden. Je komt uit bij de Gildekaot, waar je ook bent begonnen.

Sla rechtsaf vóór de molen en bekijk het informatiebordje bij de ingang van de molen aan de
Bovendorpsstraat.
Vraag 11
Uit welke eeuw komt de grafelijke torenmolen bovenaan de Bovendorpsstraat?

Dit is het einde van de speurtocht!

Antwoordformulier
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vraag
1. Wat staat op de achtste traptrede van
onderen?

Antwoord

Letter
Wat is de laatste letter van
het eerste woord?

2. Welke boom staat tussen de tribunes?

Wat is de eerste letter van
“vraag 2”?

3. Hoeveel treden heeft de trap
(alleen de houten treden)?

Tel de twee cijfers bij elkaar
op. Wat is de letter die op
deze plek in het alfabet
staat?
Wat is de eerste letter van
het uitgeschreven jaartal?

4. Wanneer is de bouw van de Gildekaot
begonnen?
5. Hoeveel groene vogelhuisjes hangen aan
de bomen rechts van de zandweg?
D. 3
T. 4
S. 5
6. Hoeveel bomen staan op de kruising van
de zandpaden, waar je linksaf slaat vanaf
de Bosweg?
7. Welke twee gebouwen zie je in de verte
aan de overkant van de grote weg?
E. Een hotel en een school
V. Een waterzuivering en een school
U. Een hotel en een waterzuivering
8. Welke vogel die beschreven wordt
bovenop de uitkijktoren graaft een hol?
9. Welke vogel zie je op de foto?

10. Hoe lang is het leidingnet van Vitens?

11. Uit welke eeuw komt de grafelijke
torenmolen bovenaan de
Bovendorpsstraat?

Welke letter is het juiste
antwoord?

Neem de eerste letter van
het uitgeschreven antwoord.
Welke letter staat één plek
ná deze letter in het alfabet?
Welke letter is het juiste
antwoord?

Wat is de vijfde letter van de
naam van de vogel?
Neem de eerste letter van
het antwoord. Welke letter
staat één plek ná deze letter
in het alfabet?
Deel het antwoord door
1.000. Tel daar 1 bij op. Deel
dit door 2. Wat is de letter die
op deze plek in het alfabet
staat?
Trek van dit geval 4 af. Wat is
de letter die op deze plek in
het alfabet staat?

Zet de letters van de antwoorden achter elkaar. Welk woord lees je dan? Stuur jouw antwoord
met je naam en adres naar programmering@natuurtheaterzeddam.nl.
Stuur als je wilt ook je best selfie en jouw opname waarin je het gezang van de Geelgors nadoet!

