
 

Hallo! 

Wat leuk dat jullie meedoen met de speurtocht voor kinderen en gezinnen.  

Deze route is gemaakt in Gouda Noord in de wijk Bloemendaal.  

Het startpunt is het voorterrein van het zwembad Groenhovenbad, Tobbepad 4 in Gouda.  

De totale afstand van de speurtocht is 3,3 km.  

De route is uitgewerkt als plattegrond. Onderweg zijn er leuke opdrachten 

voor de kinderen. Natuurlijk mogen de ouders hier ook aan mee doen! 

 

Veel plezier! 

 

TIP: 

Onderweg kom je langs leuke plekjes waar je  

ook kan picknicken. 

 

Let op:  

- Steek over bij zebrapaden en stoplichten indien mogelijk 

- Pas goed op het overige verkeer 

- Loop je in het donker? Zorg dat je goed zichtbaar bent voor anderen 

- Deze route is NIET te wandelen met rolstoel/kinderwagen/rollator   
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Je bent nu Natuurspeelplaats Groenhovenpark. 

Opdracht:  

Wie is de grootste? 

Ga zo snel mogelijk, zo hoog mogelijk staan op bijvoorbeeld een heuvel. Ben jij de grootste? 

Goed gedaan! 

Je staat nu op De Groene Zoom. 

Opdracht:   

Tot de volgende opdracht moet je 3 verschillende manieren van bewegen hebben 

gedaan. Denk hierbij aan hinkelen, huppelen en kindersprongen. Weet jij nog andere 

manieren? Heb je ze alle 3 gedaan? Dan mag je uiteraard weer wandelen.  

Je staat nu op de Eikelaan. 

Opdracht:  

Doe hier 3 verschillende soorten dieren na, bijvoorbeeld: Een kikker kwaakt en springt met 

handen en voeten op de grond. Wie lijkt er het meeste op de gekozen dieren? 

Je bent nu op de Jac. P. Thijsselaan. Stop bij de dwarsstraat Muntgaarde & Kerstroosgaarde.  

Opdracht:  

Ren nu tot de volgende zijstraat. Wie was het snelste? Tel samen af 3, 2, 1 en starten maar.   

 

Je bent nu weer terug op het voorterrein van Het Groenhovenbad. 

Opdracht:  

Ga bokje springen over de blauwe stenen.  

Je hebt alle opdracht gehaald, goed gedaan!   

 


