
NAAR SCHATTEN JAGEN

Vlieg heeft een schat verstopt aan ‘t Schulensmeer. 
Hou je ogen en neus goed open onderweg, wie weet 
ruik je de schat wel...

Met dit boekje ben je een dik uur zoet. Een blinddoek 
en een verse zakdoek en een lintje komen van pas. 
Voorzie eentje voor elke snuiter. Langs de tocht zijn 
ook heel wat leuke speelplekken waar je even kan 
halthouden.

Pssst... haast je vóór 17u naar de schat! 

op het AVONTURENPAD
aan het SCHULENSMEER

© Wim Dirckx
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SPOT DE GRUTTO

SNAVELS & NEUZEN

SNUITEN EN SNAVELS

Je ziet het niet direct zitten maar elke vogel 
heeft een neus. De neusgaten zitten aan het 

begin van de snavel, dus bovenop. Twee kleine gaatjes 
aan elke kant! Je zou dus denken dat het dier prima kan 

ruiken. Toch klopt dit niet helemaal, hun reukorgaan is niet 
zo goed ontwikkeld. Maar sommige vogels zijn er wel heel erg 

goed in. Gieren en raven kunnen heel goed de geur van 
rottend aas al van ver ruiken! 

In de uitkijktoren ligt ‘het beste vogelboek’. Vind jij die 
vogel met z’n lange snavel, de grutto in het boek? 
Nogal wat vogels in dat boek hé! Welke snuit of 
snavel vind jij de leukste? Hang het touwtje maar als 
leeswijzer op die plek, klaar voor de volgende snuiter...

GOEIE GRUTTEN, 
‘GRUTTO’ DAT BEN IK! 
MET EEN KLEINE 
SNOTVALLING HELAAS

Ga naar de uitkijktoren. Kijk eerst maar eens goed 
rond: dit is het Schulensmeer met eromheen het 
groene Schulensbroek. Kijk zeker eens door de 
verrekijker. 
We hebben een opdracht voor je: spot de grutto! 
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NEUZE NEUZE MET DE SNUIT VAN SNUIT

NEUS AAN HET WERK

GEUR IN EEN ZAKDOEK

Ja hoor, we zitten met een zwijntje... Hé, hoor jij het ook? Dit zwijntje 
houdt van zwijnenpraat. Nee, geen vuile praat! Gewoon praten zoals 
zwijntjes praten, van neus tot neus... Soms zelfs kort met de neuzen 

tegen elkaar. Alsof ze elkaar een hand geven. Door het 
wederzijds besnuffelen van de snuit stellen wilde zwijntjes 
de identiteit van mekaar vast.  
Geen identiteitskaart meer nodig dus...

Maak zelf maar eens kennis met dit vettig snuitje.  
Selfies nemen is toegelaten!

Zeg, hoe rook dat zwijntje? Fris gewassen? Of had ie pas look gegeten?  
Jij hebt een goede neus, zeg je! Tijd voor de geurtest. Maak die 

blinddoek maar vast en laat je neus het werk doen. Jouw gezelschap 
gaat op zoek naar lekker geurende items. Herken jij ze allemaal? 

En draai zeker ook eens de rollen om... 

Wist je dat je geuren kan vangen? Supersimpel! 
Verzamel dat wat jij lekker vind ruiken in je verse 

zakdoek. Bloemetjes, kruiden, blaadjes,...  
Klaar? Bind de zakdoek dan dicht met het lintje.   

Leg het in je kleerkast. 
De heerlijke geur zal je 
tegemoetkomen elke keer 
je je kleerkast opent!

Geurtips: lavendel, boerenwormkruid,  
wilde peen, aarde, sokken, keien,...
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IK LOOP HET ALLERLIEFSTE AAN 

DE LEIBAND MET MIJN BAASJES. 

DA’S MIJN HOBBY!
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HIHI, NET EEN  
   POEPZAKJE...



HATSJIEEE...

SMIKKELEN in de WILDEMANSHUT

Het waarnemen van geuren is juist bij de 
smaakzin heel belangrijk. Verkouden mensen 
kunnen met hun ogen dicht nauwelijks het verschil 
proeven tussen een appel en een ui. 

Wist je dat er hier een wildeman leeft? Overdag laat hij het bos aan 
de kinderen, maar slapen doet hij in deze levende hut! En hij kookt er ‘s 
avonds laat ook zijn kostje. Zet je maar eens in z’n hut. Cool hé! 
 
Wat schaft de pot? Verzin een kleurrijk en geurrijk wildemans recept. 
Net zoals het zout van Jeroen Meus..., welke kruiden mogen niet 
ontbreken in jouw stoverij? Naar wat ruikt jouw brouwsel? 
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GEBAKKEN LUCHT?
Zeg, hoe ruikt de aarde? En hoe denk je dat de lucht 

ruikt? Als je hoger staat, ruikt de lucht dan anders? 
Klim tot de top van de klimheuvel en snuif 
eens diep in. Wat ruik je? Ruikt het anders dan 
als je met je voetjes op de grond staat?

SLIJMERIGE SUPERSLAK 
De slak is een superruiker! Met de kleine sprieten op z’n kop 

kan het slijmerige dier superver ruiken; wel veertig meter!  
Ze ruiken zelfs de sla in jouw groententuin...

Als een echte slak ga je jouw reuksprieten 
gebruiken. Op kindermaat betekent dat: geuren 
diep opsnuiven met je neusgaten! Verken de 
omgeving van de klimboom. Besnuffel alles wat 
je tegenkomt...  
Kan je een lieveheersbeestje ruiken? Ruikt elke  
boom hetzelfde? Hebben steentjes een geur? 

VLONDEREN
Mooi hier hé! 
Zet je maar eens met je billen op de vlonder. Met 
bengelende benen over de rand van de  
vlonder. Hoe ruikt het hier? 

      Aja, nu we hier toch zo zitten.  
    Tijd voor een verhaaltje...
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DE REIGER EN DE SNOEK

Op een ochtend landde de reiger aan de voet van de rivier. Hij keek even 
rond, verschool zich tussen de hoge rietstengels en begon aandachtig 
naar het water te turen. Hij wachtte op de snoek. Niet om hallo te zeggen 
of een praatje te maken, maar om hem te vangen en op te eten. 
De uren verstreken. 
Rond de middag had de reiger de snoek nog altijd niet gezien. 
Ook de namiddag ging snoekloos voorbij. 
En ’s avonds, toen de zon stilaan haar laatste stralen gaf, zat de reiger 
er nog steeds. Nu met grote honger en een knorrende maag. Plotseling 
dook de snoek vlak voor zijn neus op. ‘Koekoek!’ riep hij. 
De reiger schrok zich een bult. 
‘Oei, sorry dat ik je laat schrikken.’
‘Nee, hoor,’ loog de reiger, ‘ik zag je al van ver aankomen. Ik verplaatste 
me gewoon even.’
‘Ah, oké.’ De snoek glimlachte. ‘Alles goed met jou? Wat ben je aan het 
doen?’
‘Ik euh… ik kijk naar het water… en het landschap’, verzon de reiger. 
‘Een hele dag lang? Ik ben al een paar keer gepasseerd, je zit hier toch al 
sinds vanochtend, niet?’
‘Ah? Ja… wel… ik krijg er echt niet genoeg van.’ 
Ik moet nu toeslaan, dacht de reiger. 
Hij ging met zijn kop dichter naar de 
snoek. 
‘Wat doe je?’ vroeg die. 
De reiger trok zich snel terug. ‘Ik dacht 
dat er een stukje lelieblad boven je 
rechteroog hing.’
‘Niet dus?’ vroeg de snoek, die even 
met zijn ogen knipperde.
‘Nee.’
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Uit ‘Waarom een bos geen ramen heeft’ van Korneel De Rynck 
met illustraties van Joris Thys. 
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Hoe zou jij de geur van het water van het Schulensmeer 
omschrijven? Best moeilijk hé! We herkennen blijkbaar de 

geur van water helemaal niet. Dat komt omdat onze neus 
de watergeur wegfiltert. Omdat het achtergrondruis vormt voor 

belangrijkere geuren... De geur van je eigen huis ruik je daarom 
ook niet meer goed (behalve als je na drie weken vakantie weer 

thuiskomt).

‘Dat is dan opgelost,’ zei de snoek. ‘Maar zeg, ik had eigenlijk een vraagje…’
Op dat moment knorde de maag van de reiger weer. 
De snoek lachtte verbaasd. ‘Wat is dat? Zit er een varken in je maag? Haha!’
De reiger forceerde een lachje en zei stil: ‘Ik eet geen varkensvlees.’
Maar wel snoekvlees, dacht hij erbij. Hij ging met zijn kop, zijn bek licht 
opengesperd, naar de snoek, keek toen plots recht in diens twinkelende ogen 
en deinsde achteruit. ‘Eventjes uitstrekken,’ loog de reiger, ‘ik zit hier al lang, 
hè.’
De snoek knikte begripvol. ‘Maar waarom ik dus eigenlijk langskom,’ zei hij 
dan, ‘weet jij toevallig waar de kikker is? Of de stekelbaars? Ik wil een van hen 
graag even… spreken.’ Hij glimlachte en knipoogde. ‘Ik heb honger, bedoel ik 
natuurlijk.’
‘Hm. De kikker heb ik vandaag nog niet gezien,’ antwoorde de reiger, ‘maar de 
stekelbaars is daarnet voorbij gezwommen. Hij zei dat hij op weg was naar de 
grote rivierbocht.’
‘Aha, interessant. Dan ga ik daar eens een kijkje nemen’, zei de snoek. 
‘Goedenavond, enneuh… geniet nog van het landschap!’
En weg was hij. 
De reiger zuchtte diep, en terwijl zijn maag voor de zoveelste keer knorde, 
mompelde hij tegen zichzelf: ‘Morgen vang ik hem, beloofd.’ Maar zijn maag 
knorde zo luid dat hij niet hoorde wat hij zei. 

...RICHTING DE SCHAT VAN VLIEG
Zeg, zijn jullie de schat al tegengekomen onderweg? Zou vlieg 
hem niet goed verstopt hebben? Of misschien net té goed...   
En nu? De vrijwilligers aan het onthaal kunnen je een gouden 
tip geven op weg naar de schat. Want zij weten hier  
natuurlijk álles! Doe ze maar de groetjes van vlieg hé!



MODDERSMOEL

NEUS AAN HET WERK

“Ai, ik ben te lang 
blijven hangen in de 
wildemanshut. Die stoverij 
was zóóó lekker! Te diep 
in de ketel gekeken...”

De laatste opdracht aan het onthaal. 
Oogjes dicht! Eén vraag: van welke 
pot zou jij wel een hapje lusten?   
 
    Zo zie je maar, je neus is  

  best belangrijk!   

Voor avonturen
groot en klein

moet je bij SNU!T zijn.
Het buitenpretloket van Natuurpunt

boordevol avonturen vind je op 
www.snuit.be
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MET MIJN KROMME 
BEK KIJK IK NAAR 
MIJN GULP... 

WULP!

DE GROETJES  VAN VLIEG HÉ !


