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Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met: 
ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes, juffen, meesters en andere speurders. 

 

 

  
 

  
Neem een potlood/pen mee en schijf het goede antwoord op of omcirkel het. 

 
 
 
 
 
 
 

                  



Vleuterweide 

(let op geheel op eigen risico en er is water in de buurt)  www.behoudheycopgebied.nl 

 
 

 

 

 

 

 

Basisschool De Twaalfruiter (locatie Peer en Appel)

wandelpad 

speeltuintje 
Startpunt Speurtocht Vleuten 

Mostperenlaan 2 

Op pad met Fabio 

Keerpunt 

Souvenirperenlaan 

Trevouxperenlaan. 

wandelpad 

 Heycop (kanaal) 
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Hoi! 

Wil jij naar een speeltuin en tegelijkertijd iets leren? Dan is deze foto-speurtocht iets voor 

jou! Doe dit wel samen met je ouders/verzorgers en/of iemand anders die wat ouder is. 

 

Informatie voor ouders: activiteit in de buurt, lekker bewegen, spelen en iets leren. Dat is het 

doel van deze tocht. Pas op er is water en de tocht is geheel op eigen risico!!! 

Fabio de Romein is je gids. Hij speelt een rol in die spannende fotospeurtocht waarvan je wat 

leert en je komt ook nog eens verschillende speeltuintjes tegen. 

Je begint 2,5 km aan de westkant van Vleuterweide. Zie hieronder en….. 

Doe je best en veel beweegplezier! 

 

 

START punt:  

De Stits: Mostperenlaan 2 

3452 DN  VLEUTEN 

 

 

 Dit is Fabio de Romein, hij weet echt alles van Vleuterweide.  

Het is een stoere Romein en hij heeft er zelf gewoond, meer dan 2000 jaar geleden. 

“Hé hoi kids, zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we vertrekken!”
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Hé speurder, ik ben Fabio je gids. Volg mijn opdrachten en speur goed.  

Let op er is water in de omgeving en je moet soms een weg oversteken, kom dus met 

begeleiding! 

Je eerste opdracht: Zoek het bord van de foto hieronder: Hint: dit staat tegenover de Stits. 

 

 Ik, Fabio, woonde hier in het jaar 0!! Hoelang is dat geleden is? 

Vul dat hier in…………… 

Mijn familie, de Romeinen waren ooit in Vleuten.  Wat stond hier vroeger? 

a. Een kerk 

b. Een wachttoren  

c. Een bakkerij 

d. Een boerderij 

Wist je het? Ja ik was de schildwacht van Vleuterweide en woonde in de wachttoren, die 

stond op de ooit plek van het bruine vierkant in het gras.  

Wat was de omtrek van de wachttoren? 

Meet dat eens met grote passen 

Hoeveel passen…………………dat is ongeveer………………………….meter 
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Wat aten de Romeinen, denk  je? (Je vindt het antwoord op het informatiebord) 

a. Hamburgers 

b. Vis en groenten 

c. Pizza’s 

d. Aardappels 

Speurder, loop de Sounenirperenlaan af, langs een tuincentrum en langs een leuke 

speeltuin, ga lekker even spelen.  

Dan loop je verder, totdat je een bord ziet met Trevouxperenlaan. 

 

Ga linksaf de Trevouxperenlaan in. Volg deze laan totdat je weer een speeltuin ziet aan je 

linker hand. Allemaal leuke toestellen!!  

Dan loop je verder tot je dit wandelpad ziet: ….. 

 

 Speurder, volg het wandelpad: en neem ongeveer 150..of meer? grote stappen 

tot de dit bord ziet links van je…. 
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Wat is de Limes? 

a. En boomsoort 

b. De grens van het Romeinse Rijk 

c. Een vrucht 

d. Een boot 

Speurder, wandel lekker verder over het wandelpad, dit pad buigt vanzelf naar 

rechts af. Kijk goed om je heen: Zie je dit huisje? Wat is dit? 

  

a. Een fruitmarkt(je) 

b. Opruimhok 

c. Bijenkorven 

d. Eier dozen 

Waarom zijn bijen belangrijk? Hier rond Vleuten zijn veel boomgaarden en we hebben de 

bijen nodig omdat ze stuifmeel verzamelen.  Stuifmeel is nodig om appels, peren en andere 

vruchten te laten groeien.  
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Wat eten wij, van de bijen? 

1. Appelstroop 

2. Honing 

3. Gekleurde hagel 

4. Siroop 

Speurder, volg het wandelpad langs het kanaal: dit kanaal is heel oud!!  

Speurder, let op, je komt bij een informatiebord van de ANWB!  Hoe heet het kanaal en hoe 

oud is het? 

Naam kanaal:………………......................................    …………………jaar oud. 

 

  

Hoe heet het kanaal links van jou? 

a. De Rijn 

b. De Heycop 

c. De Maas 

d. De Leidsche Rijn 
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Speurder, loop verder tot je dit bord ziet.  

Kijk goed naar de foto! Wanneer is de Heycop gegraven? 

a. 1030 

b. 2000 

c. 1800 

d. 1385 

e. Anders…….. 

Hier rechts over het bruggetje is een speeltuin met een klimtoren en een hele brede 

schommel. 

Nadat je hebt gespeeld, ga je weer terug naar dit bord en loop je verder over het pad. 

Ben je moe, loop dat terug, wil je verder? 
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Hoe hebben ze de Heycop gemaakt? 

a. Met graafmachines  

b. Met een schep 

c. Met een soort stoommachine  

Speurder, wandel door totdat je een speeltuin en dit ziet: Eerst even lekker spelen 

in de speeltuin met de grote schommel en lekker rennen. 

 

 

 

 

Maar, wat is dit voor een huisje in het water? 

a. Een waterval 

b. Een gemaal 

c. Een fabriek 

d. Een moderne water woning 

Een gemaal is een soort pomp om water van een lager naar een hoger niveau te brengen. 

Vroeger hadden ze daar windmolens voor. Nederland heeft veel water. 

Als we de gemalen en molens niet zouden hebben, zou ons land ongeveer voor de helft 

onder water staan. Want dat deel van Nederland ligt onder de zeespiegel, echt waar! Zonder 

gemalen zou je nu natte voeten hebben. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Water
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Het Groene Hart 

      Wat is het Groene Hart?  

a. Dat is iets van de liefde 

b. Dat heel prachtig landschap tussen de steden 

c. Een mooi juweel 

d. Een grassoort 

Midden in de Randstad tussen alle drukke steden Utrecht, Amsterdam en Rotterdam ligt het 

unieke Groene Hart. Hier is volop groen. In het weekend kan men hier lekker uitwaaien en 

genieten van de natuur.  Proef eens van verse melk, of andere streekproducten. Bezoek de 

prachtige oude stadjes Kockengen of Haarzuilens. Het Heycopgebied en de Heycop liggen in 

het Groene Hart. Het Groene Hart is een oer-Hollands cultuurlandschap.  

Speurder, steek de Dorpeldijk over: maar pas op en kijk uit het is er druk en zoek 

dit bord. Hierop staat een bijzonder verhaal over een oude boerderij, die hier ooit stond. 

  

Het jaar 1850: Wie moesten hier schuilen in de kerk? 

a. De mensen die het katholieke geloof hadden 

b. De dieren uit de omgeving 

c. De mensen bij slecht weer 
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Speurder, volg het wandelpad. Kijk om je heen zie je deze toren?  

 

 

Wie weet er hoe die heet? 

a. De Domtoren 

b. De Hamtoren 

c. De Westertoren 

d.  De toren van Vleuten 

Wie woonden er in de middeleeuwen hier in de toren?     

a. Ridders  

b. Soldaten 

c. Politie 

d. Boeren 
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He speurder, bij dit bord over de Hamtoren: we zijn op het eindpunt en het KEERPUNT 

gekomen….. 

 

 

 

 

  

 

Prijsvraag:   

Wanneer is de Heycop gegraven? 

Vul het jaartal in en stuur het op 

met je naam naar: 

behoudheycopgebied@gmail.com 

 

mailto:behoudheycopgebied@gmail.com

