
Speurtocht
Tijdens de Bieslanddagen kun je op zoek naar de natuurschatten van Buytenhout. 

Alle dieren en planten zijn natuurschatten, want ze hebben allemaal een functie 

in Buytenhout. In dit speurtochtboekje staan 14 locaties met vragen over de 

natuurschatten, die je kunt vinden tijdens de Bieslanddagen.

Deze speurtocht is ontwikkeld i.s.m. met de Papaver en de Delftse Natuurwacht.
www.bieslanddagen.nl

Hoe herken ik de Natuurschat?
De natuurschat herken je aan het speurtocht 

bordje en zijn te vinden op alle locaties die in het 

speurtochtboekje staan. Gebruik de plattegrond op 

de website om alle locaties te vinden.

Wat moet ik doen?
Als je bij een speurtochtbordje staat, lees je de 

bijbehorende vraag in dit boekje. Op het bordje 

staan 3 keuze-antwoorden. Kies het goede 

antwoord en schrijf de letters die voor dit antwoord 

staan in dit boekje. Als je alle natuurschatten hebt 

gevonden, vormen de letters een zin. 

Een leuk Buytenhout prijsje winnen? 
Maak de zin dan zo origineel mogelijk  

af om kans te maken op een prijsje.  

Via deze QR code kun je jouw  

antwoord van 3 tot 8 september  

aan ons doorgeven. De winnaar  

krijgt een email en wordt  

genoemd op sociale media.



Vragen bij de Speurtocht
Fiets naar alle locaties en ontdek de Natuurschatten 

in Buytenhout. Scan de QR code om de plattegrond te 

gebruiken, zodat je alle locaties kunt vinden. Je kunt  

via google maps meteen zien hoe je er komt. 

1. Natuurwacht
Bij de Delftse Natuurwacht is de jeugd van 8 t/m 18 jaar actief. Ze ontdekken van alles 
en werken graag in de natuur. Elk jaar gaan ze ‘wilgen knotten’ in de Delftse Hout. Er 
is een heel wijze vogel die graag zijn nest maakt in een holle stam van een knotwilg. 
Weet jij welke vogel dat doet? (Je mag best ‘spieken’ in ons logo!)

2. Wildopvang
In de wildopvang worden heel veel dieren opgevangen. Weet jij wat het grootste 
zoogdier is dat bij de Wildopvang Zuid-Holland wordt opgevangen? 

3. Kindertuinen
Naast alle bloemen en groenten op de Kindertuinen leven er ook heel veel beestjes 
op de tuin. Weet jij wat een veenmol is?

4. ZON kinderopvang
In de tuin van ZON! Natuurlijk, kun je heerlijk rondscharrelen. Er wonen ook 
verschillende dieren op deze locatie. Kijk eens goed rond. Weet jij welke dieren er 
leven?

5. Stadstuinderij BuitenLeeft
Bij BuitenLeeft groeien heerlijke aardbeien. De Engelse naam van aardbei is 
Strawberry. Weet jij waar de naam Strawberry vandaan komt? 

6. Surfclub Plané
In de plas, voor de surfclub, zie je een eiland met planten drijven. Waarvoor dienen 
deze eilanden? 

7. Staatsbosbeheer
In Buytenhout leven veel dieren en al deze drie dieren zijn in Buytenhout 
waargenomen. In het Bieslandse bos leeft één van deze dieren. Welke is dat?



8. Speelbos Biesbush
Deze uil kijkt neer op het verhalenpad. Uilen zijn de enige vogels die een bepaalde 
kleur kunnen zien. Welke kleur is dat? 

9. Stiltegoed
Op Stiltegoed leven veel schapen. Samen met de koeien onderhouden zij het 
Stiltegoed. Weet jij hoe een vrouwtjes en mannetjes schaap heet?

10. Hoeve Biesland
Op Hoeve Biesland leven heel veel koeien. Door het grazen, maar ook door het 
poepen in de wei, ontstaat een gezonde bodem. Weet jij hoeveel koeien en kalveren 
Hoeve Biesland ongeveer heeft?

11. Halve molen
Water is een belangrijk element in de Bieslandse polder. Het gemaal van deze Halve 
molen werkt nog steeds. Weet jij hoe ver je hier onder de zeebodem staat?

12. Klein Delfgauw
Dit landje noemen we het notenlandje en is vernoemd naar de bomen die er staan. 
Weet jij welke notenbomen hier staan?

13. Verhalenpad Bieslandse bovenpolder
Dit pad is vernoemd naar een stroompje dat de grens was tussen twee verschillende 
bodemtypes. De ene kant was kleigrond, welke bodem was te vinden aan de andere 
kant? 

14. Duurzaamheidscentrum De Papaver
Een papaver is een prachtige rode bloem die ook wel klaproos wordt genoemd. Weet 
jij hoe de plant aan de naam ‘klaproos’ komt.

Vul hieronder de letters in. LET OP dat je de letter in het vakje met het juiste nummer schrijft!  

De zin bestaat uit 7 woorden.

Bedenk zelf een tweede deel van de zin en maak kans op een prijs!
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Volg de Bieslanddagen op social media voor alle actuele informatie     FACEBOOK-SQUARE INSTAGRAM-SQUARE

Samenwerking
Deze speurtocht is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van diverse 

fondsen van de Bieslanddagen én de inzet van veel vrijwilligers van Delftse 

Natuurwacht, De Papaver en de Bieslanddagen.

Natuurwacht
Kom ook bij de Natuurwacht! Houd je van natuur, ben je tussen 8 en 18 en wil 

je mee naar buiten? Kom dan eens kijken bij de leukste natuurclub van Delft! 

Eens in de twee weken organiseren we activiteiten op zaterdag, zoals wilgen 

knotten, hutten bouwen of spelletjes in onze Natuurschuur. De Natuurwacht 

heeft vier leeftijdsgroepen: 8-10, 10-12, 12-15 en 15-18 jaar. 

Meer weten? www.natuurwacht.nl 

Mail: vragen@natuurwacht.nl Bel: 015-2617739

Papaver
Duurzaam zijn begint met het beleven van de natuur. Duurzaamheids-

centrum De Papaver is vrij toegankelijk en biedt tal van activiteiten voor 

jong en oud, zoals tentoonstellingen en speur-tochten. Voor basisscholen 

verzorgt De Papaver natuur-, milieu- & duurzaamheidseducatie. 

Openingstijden: di t/m vr 10.00 - 17.00 uur, zo 13.00 - 17.00 uur. 

www.papaverdelft.nl, (015) 3649238, contact@papaverdelft.nl

Bieslanddagen
De Bieslanddagen is een natuurfeestje door én voor de buurt, waar inmiddels menig 

buurtbewoner ieder jaar weer naar uitkijkt. Elk jaar het eerste weekend van september zijn er 

verschillende (natuur)activiteiten voor jong en oud. Op verschillende locaties in het Delftse Hout, 

het Bieslandse Bos, de Bieslandse Polder en Klein Delfgauw. Dankzij de vele vrijwilligers uit de 

buurt kunnen we de Bieslanddagen nog steeds kosteloos voor bezoekers houden. Hierdoor is ons 

evenement voor iedereen toegankelijk. En daar zijn we trots op! Wil je volgend jaar ook vrijwilliger 

worden? Kijk dan op www.bieslanddagen.nl/support


