SPEELBOS
GAGELBOS
CHALLENGE
KAART
Je gaat op onderzoek uit in
Speelbos Gagelbos. Onderweg zijn er
8 challenges. Je kijkt, ruikt, bouwt
en speelt. Zo ontdek je al snel dat het
Gagelbos niet zomaar een bos is…
Dat klopt: het hoort bij de Nieuwe
Hollandse Waterlinie! Dit is een lange
slinger van forten, bunkers en dijken
die ons land vroeger beschermde
tegen de vijand. In dit bos zijn nog
steeds bunkers te ontdekken!
Kom en ga mee op avontuur in dit
spannende stukje natuur!

Fort
De Gagel

KIJK
RUIK
STAMP
REKEN
BOUW
ZOEK
RAAD
VAAR
START
Stadsboerderij
Gagelsteede

Gagelbos

Volg de gekleurde stippen op het wandelpad tot

over de brug. Hierna zie je vrolijk gekleurde palen

die je verder kunt volgen.

Bekijk de 8 Challenges op de achterzijde »

KIJK Challenge

RUIK Challenge

Ga naar de vijver in park De Gagel, achter
Stadsboerderij Gagelsteede. Loop naar de steiger
met de banken. Tijd om vogels te spotten!

Vlak voor de brug staan veel wilde planten
en grassen. En ze ruiken allemaal anders.
Wrijf een blad of bloem tussen je vingers kapot en
ruik er aan. Meng wat verschillende bladeren en
bloemen door elkaar. Zo maak je je eigen parfum.
En vertel eens hoe het ruikt: lekker zoet, bloemig,
naar hout of juist kruidig? Gebruik je fantasie!

•
•
•
•

Hoeveel vogels zie je?
Hoeveel vogels hebben witte veren?
Hoeveel vogels hebben zwemvliezen?
Welke vogel vind jij het mooiste?

TEL & REKEN UIT
STAMP Challenge
Vroeger maakten de marcherende soldaten veel
lawaai. Dat kun jij ook! Stamp zo hard mogelijk
de brug over. Kun je zó hard stampen dat je de
auto’s onder je niet meer hoort?

Challenge

Sta je bij een groot, grijs bouwwerk? Dat is een
bunker! Er passen 12 soldaten in. Hoeveel bunkers
tel jij als je uitkijkt over het weiland?
Hoeveel soldaten konden in totaal
schuilen in deze bunkers?

BOUW Challenge

ZOEK Challenge

Tijd voor een bouwchallenge! Leef je uit en bouw
je eigen schuilplaats van takken en bladeren.
Hoeveel soldaten passen er in jouw bunker?

RAAD Challenge
In het Gagelbos leven veel dieren, zoals vossen,
konijnen, reeën, reigers en kikkers.
Weet jij welke dierensporen bij
welk dier horen? Kijk als je verder
loopt of je zelf de échte sporen
kunt vinden.

In dit bosje zijn nog meer bunkers te ontdekken.
Deze zijn na de oorlog gewoon blijven liggen.
Verder zijn hier spullen van soldaten te
ontdekken. Kun jij een drinkfles, helm,
soldatenschoen en portofoon vinden
tussen de bomen en struiken?

VAAR Challenge
Dit land werd vroeger onder water gezet, zodat
de vijand niet verder kon. Een laag water tot aan
je navel maakte dat het lastig is om doorheen te
lopen. Als alles onder water staat, dan kun je deze
sloot niet meer zien en zak je diep weg! Hoe snel
ben jij aan de overkant met de trekpont? Hou de
tijd bij. Maak er een wedstrijdje van!

Meer weten over de Nieuwe Hollandse Waterlinie?
Kijk op www.nieuwehollandsewaterlinie.nl

