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Bron: TOP25Raster, Kadaster te Apeldoorn
Gegenereerd op https://scoutingtools.nl

Leuk dat je de speurtocht door het Gemeentebos gaat Leuk dat je de speurtocht door het Gemeentebos gaat 
lopen! Hieronder vind je een kaartje met de route. Bij de lopen! Hieronder vind je een kaartje met de route. Bij de 
nummers 1 t/m 6 staan speuropdrachten met foto’s en nummers 1 t/m 6 staan speuropdrachten met foto’s en 
extra uitleg. extra uitleg. Oh ja, neem wat eikeltjes mee voor de eek
hoorns ... Veel plezier! Veel plezier! 

Een goed startpunt is de sporthal aan de Eikenlaan. Een goed startpunt is de sporthal aan de Eikenlaan. 
Daar kun je je fiets zetten en is een parkeerplaats voor Daar kun je je fiets zetten en is een parkeerplaats voor 
auto’s. Loop het brede onverharde pad in (Mgr. Hermusauto’s. Loop het brede onverharde pad in (Mgr. Hermus

laan) en neem het 1e smalle paadje links.laan) en neem het 1e smalle paadje links.
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Eekhoorn Plum moet eten gaan zoeken om
dat de wintervoorraad bijna op is. Hij heeft 
echter een groot probleem: hij durft niet te 
springen. Eekhoorn Roetsj kaapt alle heer
lijkheden voor zijn neus weg. Dan ziet Plum 
de allergrootste en allerlekkerste dennen
appel. Hét moment om zijn angst opzij 
te zetten – of toch niet?
Bij dit boek hoort een mooi eekhoornlied.

Hier zie je hoe eek
hoorns hun winter
voorraad aanleggen. 

https://www.youtube.com/watch?v=uhwUn73AyOwwonen


Ga je mee het bos in?
Het Gemeentebos was vroeger heide. Dat liep helemaal tot Boxtel en 
Oisterwijk en er woonden toen meer schapen dan mensen. 
Toen de mensen de heidegrond niet meer gebruikten, lieten ze 
vooral naaldbomen groeien – dennen en sparren. Die groeiden 
snel en het hout konden ze gebruiken voor huizen en heel veel 
andere zaken. 
Voor ons is het bos nu fijn om te speuren en om spelletjes te 
doen. Lees gauw verder welke dieren je hier nu kunt ontdekken!

1. Wissels
Waar veel mensen lopen, is het pad breed. Dieren 
zetten hun poten een stuk voorzichtiger neer. Volg 
jij dit paadje ook eens zonder op een eikeltje of 
plantje te stappen …
En als je een eikeltje of een eikenboom ziet, leg je er 
nog twee eikels bij voor de eekhoorns die hier wonen. 
Dierenpaden worden ‘wissels’ genoemd.

2. Ven
Dit paadje gaat naar 
het water. Als je in de 
lente terugkomt, zie en 
hoor je vast … kwaken! Dat klinkt dan zo. Jij 
kunt vast wel een kikker nadoen?

Een ven is een ondiep meer
tje. Er leven een heleboel 
waterdiertjes. De Jeugd 
Natuurgroep Gestel gaat in 
dit ven elk jaar waterdiertjes 
scheppen. Doe jij de volgende 
keer ook mee?

https://www.youtube.com/watch?v=r6PhXHjnWFk


Nee, bevers vind je niet in het Gemeentebos. 

In dit Bosboek staan allerlei tips hoe je een geheime 
schuilplaats in de openlucht kunt maken: als verstop
plek, picknickplaats of om dieren te bespieden. Kies een 
plek waar je veel takken kunt vinden. In de buurt van 
het Beverbankje, aan de andere kant van het brede 
pad, liggen en staan er heel veel!

Heb je ook bomen met gro
te gaten gezien? Die zijn 
waarschijnlijk gemaakt door 
spechten. Niet alleen kloppen 
die met hun sterke snavels 
op stammen en takken om 

holletjes te maken: ze doen het ook om 
insecten te vangen.
Er zijn spechten met een rode vlek en 
een zwarte kop, maar sommige spech
ten hebben een rood ‘petje’. En er zijn 
groene spechten. 

3. Beverbankje
Zie je de paddenstoeltjes op 
deze boom? Niet alleen ka
bouters maar ook kinderen 
mogen er uitrusten hoor! 
Zou deze boom echt door 
een bever zijn omgezaagd??



Als je bij het volgende kruispunt rechts 
gaat, zie je de echte sporen van dassen. 
Verkeersborden waarschuwen voor de 
gaten die er in het pad zitten. Dat 

zijn gangen van dassen die hier in de 
buurt wonen. 
Dassen eten heel graag eikeltjes …! 
Leg er vier vlak bij hun gangen. Want 
dassen zijn alleseters. Dat betekent dat 
ze vlees eten (het liefste wormen), maar 
ook fruit en zaden. 
Vooral in de winter houden dassen 
zich verborgen. Als het warmer wordt, 
komen ze weer vaker uit hun hol, kijk 

maar eens op dit filmpje.

Of lees dit spannende   
  prentenboek.

4. Dassenholen

https://www.youtube.com/watch?v=W64oW8EP_ZU


Loop na de dassenholen een stukje terug naar het kruispunt en ga dan 
rechtsaf. Net voor het grasveld van de golfbaan kijk je rechts.
Wat doet die kast hier, vlak bij de golfbaan? 
In de holle takken en tussen het stro kunnen bijen hun eitjes veilig 
verstoppen. Vader en moeder bij maken het gaatje dicht met een brokje 
voedsel voor hun kleintje, een ‘bijenbroodje’. Dat eten de larven op als 
ze uit hun ei komen. 

5. Bijenhotel

Wil je zelf ook een bijenhotel 
maken? Hierin kun je zien 
hoe dat moet.

Er zijn ook mensen die bijen als een soort huisdier houden. Dat 
doen ze omdat ze graag de honing van die bijen willen 
hebben – dat is ook heel gezond en lekker. En omdat 
ze het heel bijzonder vinden om goed naar deze die
ren te kijken. Bijen zijn slim, ze kunnen heel goed 
de weg vinden en ze werken heel goed samen.



6. Boomspelletjes
Als eekhoorn moet je heel goed over takken en langs boomstammen 
kunnen klimmen. Ben jij nu even eekhoorn en kun je over deze 
boomstam lopen? Net als een balletdanser: armen wijd, voetje voor 
voetje …
En niet vergeten hier vier 
eikeltjes achter te laten 
op een goed verstopplekje.



Wij, de mensen van Natuurgroep Gestel en 
en van de bibliotheek hebben deze struin
tocht gemaakt zodat kinderen en hun ouders 
zien en lezen wat er allemaal in de natuur 
te beleven valt. In SintMichielsgestel 
worden we omringd door mooie bosgebieden.  
Het is fijn om daar veel over te weten, dan 
geniet je er nog meer van.
Bij de natuurgroep kun je natuurcursussen 
volgen en samen op ontdekking, ook voor 

kinderen zijn er activiteiten. Lees er 
meer over op www.natuurgroepgestel.nl.

In de bibliotheek zijn heel veel infor
matieve boeken en verhalen over de 
natuur. Ook voor ouders is er genoeg 
interessants te vinden. Ben je nog geen 
lid? Tot 18 jaar maken we een gratis 
pasje. Je ouders betalen wel een klein 
bedrag, want anders kunnen we niet 
meer van die mooie boeken kopen. Kijk 
maar eens op www.huis73.nl.


