
“De Daverende Doe-het-zelf-

Tuinpiraat-speurtocht” 
                    

0. Start op de roosterbrug midden op het Tuinpiraatterrein 

1. Loop vanaf de roosterbrug tot het paaltje “klompenpad”.  

 

2. Loop +- 16 stappen naar links op 

het pad. Je ziet aan de  linkerhand een klein 

boompje. Loop er naar toe. Kijk goed: zie je 

deze plant? Neem een klein stukje blad, waar 

ruikt het naar? 

 

 

 

 

3. Loop verder naar de grote bank. Hoeveel jaar 

bestaat Culemborg?  
 

 

 

4.Achter de bank staat een boompje. Er 

hangen bruine vruchtjes aan, de mispel. Wil 

je weten wanneer je de 

mispels kan eten of over het 

spreekwoord “zo ……. als een 

mispel” 

Check dan deze QR-code 
 

5.Volg het pad. Je ziet paarse bloempjes tussen het 

gras. Als je je je geprikt hebt aan een brandnetel dan 

kan je deze bloemetjes en blaadjes over de pijnlijke 

plek wrijven. Ruik ook maar eens. Wat een sterkt geur 

hè.  

 



6.Ga even op de boomstammen zitten en  luister… 

Hoor je een geluid als een fietspomp? Dat is de 

koolmees. Hoor je ook de Tjif tjaf? Die zegt zijn 

eigen naam. En natuurlijk de specht met zijn 

trommelgeroffel. Scan de QR-code dan hoor je ze 

één voor één. 

   

7. Loop nu naar de beek om te kijken of je 

donderkopjes ziet.  

 

 

 

 

 

 

8.Langs het water staan veel brandnetels. Knip een paar verse topjes, doe ze in je 

zakje en zet er straks bij de picknick thee van. De prik is er dan van af.  
 

9. Je gaat weer verder. Hoeveel grote stenen zie je in 

het rond liggen? Kan jij als een reiger op één van deze 

stenen gaan staan? Plaats je foto op Facebook 

#detuinpiraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Steek over bij de houten balken brug. Volg het 

kruip-door-sluip-door-bospad. Zie jij de oogjes op de 

bomen? 

 

11. Je mag een klein beetje mos meenemen. Hiermee kun 

je een nestmateriaalhouder maken. Hang het mos in je 

achtertuin. De vogels in je tuin kunnen het gebruiken om 

een nestje te maken.  



 

12.  Je komt bij het grote 

water. Ga heerlijk op het gras 

zitten. 
  

Welke watervogels zie je 

allemaal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn aan het einde van de speurtocht. Loop nu verder naar de grote 

picknickbank. Tijd voor een lekkere Piraten-picknick. En nog even heerlijk spelen!! 
 

 


