
Thuistoerisme  

Speurtocht voor kinderen 

Foto Hannah 

Hannah Risch (10) uit de Van Nispenstraat heeft een spannende speurtocht in de buurt gemaakt. Hij 

is 2,7 kilometer lang. Wie weet kom je op plekjes die je nog niet kent of ontdek je dingen die je nog 

niet wist. Neem in ieder geval voor onderweg iets lekkers en iets te drinken mee. Volg de route op de 

kaart en de routebeschrijving. Op de kaart is A het startpunt en B het eindpunt van de speurtocht. 

Daartussen zitten 17 nummers. Volg de nummers van 1 tot 17. Bij sommige nummers in de 

routebeschrijving staat een sterretje *. Daar moet je wat doen. Je kunt de route ook downloaden op 

je smarthphone of gps via https://www.komoot.nl/tour/200960759?ref=wtd-m 

 

    

Begin- en eindpunt (A) en (B)                            Punten op de route tusssen begin- en eindpunt. 

Routebeschrijving 

 
De speurtocht begint bij Café La Cannette op de G.A. van Nispenstraat (A). Loop de Van Nispenstraat 

helemaal uit, en loop dan door de Johannes Vermeerstraat naar Park Zypendaal. Kijk bij de 

Zijpendaalseweg goed uit met oversteken!  

 

(1) * Je loopt nu het park in en als je uit het bos komt zie je aan je rechterhand  dieren in een 

speeltuintje staan. Welke dieren zijn dit? 

https://www.komoot.nl/tour/200960759?ref=wtd-m


 

(2) * Loop het pad op richting Huis Zypendaal, maar sla ver daarvoor al rechtsaf, bij het eerste pad 

naar rechts langs het weiland. Aan je linkerhand zie je een veldje. Er groeien hier vaak 

verschillende veldbloemen. Maak hier een radslag, koprol of handstand.  

 

 
 

 
(3) * Als je de route verder loopt kom je langs een standbeeld. In welke eeuw werd dit standbeeld 

gemaakt?  

A. 17de eeuw 

B. 18de eeuw 

C. 19de eeuw 

D. 20e eeuw 

Weet je misschien ook wat het beeld voorstelt? 

Je loopt tussen de twee vijvers door omhoog via het trappetje. Je loopt nu op een pad met aan beide 

kanten bomen.  

 

(4) * Hoeveel bomen tel je vanaf de trap tot aan het einde van het pad? Weet je misschien ook wat 

voor bomen het zijn? 

 

 
(5) * Kijk onderweg goed om je heen! Zie je dit huisje ergens staan? Voor de nieuwsgierigen: waar 

dient het voor? 



 

(6) * Je loopt aan de achterkant langs dit kasteel. Door welke familie is dit kasteel, dat Huis 

Zypendaal heet, aangelegd? 

A. Brantsen 

B. Nijhuis 

C. Kalen 

 

(7) * Vervolg het pad rechts van het kasteel. Je hoort hier als het goed is veel vogels. Wees heel stil 

en luister naar de vogels. Kun je er een nadoen? Of misschien vertellen welke vogels je hoort? 

 

 

 

 

(8) * Voorbij het kasteel kom je uiteindelijk op deze plek. Er ligt hier een hele dikke boomstam, die 

over het water steekt. Tot hoever durf jij naar het einde te lopen?  

 

   
 

(9) * Als je verder doorloopt kom je uit bij een open veld. Soms is het gras hier hoog, soms is het net 

gemaaid. Als het  gras hoog is, kun je hier heel goed verstoppertje spelen. Het is in ieder geval 

een goede plek om even uit te rusten. Eet of drink wat. 

 

 



(10) Als je even uitgerust hebt, ga je weer verder. Vervolg de weg zoals aangegeven op de kaart. Je 

moet de Zijpendaalseweg weer oversteken, dus pas op! Je gaat nu Park de Gulden Bodem in. 

(11) Loop over het pad naar drie bijzondere bomen. 

 

   

(12) * Wat bomen zijn dit? Er zit regelmatig een kabouter in een van de bomen. Kun jij kijken of hij 

thuis is? Een van de bomen is hol. Pas jij in die boom? Maak een foto! Is deze boom de oudste 

boom van Arnhem, van Nederland of misschien wel van Europa?  

 

 

(13) *Tijd voor wat sportiviteit! Loop dit padje op en neer over de horden en neem de tijd op. Het 

paadje is aan je rechterhand als je na de boom de weg vervolgt. 

(14) Volg de route op de kaart naar punt 15 

 

 

(15) * Zoek dit speeltuintje en ga met zijn allen op de wip en zorg dat ie in evenwicht is.  

 



 

(16) * Blijf op dit punt even staan en kijk tussen de bomen door in de verte. Zie je het huisje met het 

dak van stro? Het lijkt wel het huis van Hans & Grietje. Weet jij waarom Hans & Grietje weg 

moesten? 

 

 
(17) * Van wie is dit gebouw? En wie van de familie Duck zit(ten) daarbij? Je gaat nu het Gravinnebos 

in. 

 

 

*Dit is het eindpunt (B) van de speurtocht. Maak een selfie. En waar komt de ‘vader’ van Paulus de 

boskabouter vandaan? Daarom staat het beeld hier.  

Loop terug naar huis of naar het beginpunt van de speurtocht. Als je in de wijk de weg niet goed 

weet, gebruik dan het kaartje.  

Je kunt natuurlijk de route ook nog in omgekeerde richting lopen  

 


