
Hoe vind ik de weg?  De speurtocht, met thema ‘Diersporen’, duurt  

1½-2 uur. Start bij de voordeur van De Papaver: loop richting Korftlaan, neem het  
1e voetpad naar rechts, daar hangt de 1e bal. Blijf dit pad volgen. Zoek de volgende 
ballen! Als je op een kruispunt geen bal ziet hangen loop je rechtdoor of je volgt de 
aanwijzing die (in rood) tussen de vragen staat. Begin je op een andere plek? Zoek de 
dichtstbijzijnde bal en pak daar de route op. 
 

Wat moet ik doen?  Als je bij een kerstbal staat, lees je de bijbehorende vraag 

in dit boekje. Op de bal staan 3 keuze-antwoorden. Kies het goede antwoord en 
schrijf de letter(s) die voor dit antwoord staat (staan) op het antwoordformulier. Let 
goed op dat je ze in het vakje met het juiste nummer schrijft! Als je klaar bent met 
de tocht vormen de letters een zin.  
 

Waar het antwoordformulier inleveren?  Die mag je in de 

(brieven)bus van De Papaver stoppen. Of en scan mailen naar 
receptie@papaverdelft.nl Ben je tussen de 6 en 12 jaar en wil je een prijsje winnen? 
Maak de zin dan zo origineel mogelijk af! 
 

De prijsuitreiking  vindt plaats in januari 2022 in De Papaver. Kijk voor meer 

informatie op www.papaverdelft.nl of www.natuurwacht.nl 
 

Samenwerking. Deze 35e Kerstballentocht is wederom een samenwerking van 

Duurzaamheidscentrum De Papaver en de Delftse Natuurwacht. 
  

 

De Papaver en de Delftse 
Natuurwacht zijn blij ook dit jaar de 

Kerstballentocht aan te kunnen bieden! 
We wensen u veel plezier met de tocht. 
 

Het zijn moeilijke tijden, waarin we alle 
steun kunnen gebruiken! 
 

Wilt u ons helpen?  
Scan de QR code voor een bijdrage 
voor Kerstballentocht 2021-2022 
 
 

Hartelijk  
dank 
voor uw 
gift!  
 

 

 
Duurzaamheidscentrum De Papaver is vrij 
toegankelijk en biedt tal van activiteiten 
voor jong en oud. Meer weten?  

www.papaverdelft.nl 
(015) 3649238 / contact@papaverdelft.nl 

 
 

 papaverdelft          PapaverDelft 
 
 

Ben je tussen de 8 en  
18 jaar en wil je graag  
buiten op pad? 
Kom, om de week,  
op zaterdag naar de  
leukste jeugdnatuurclub  
van Delft e.o. 
Nieuwe vrijwilligers zijn ook welkom! 
 

Meer weten? Kijk op: www.natuurwacht.nl 
Mail: vragen@natuurwacht.nl 
 

 

KERSTBALLENTOCHT 
 

speurtocht door de Delftse Hout  
voor het hele gezin! 

 

Van 18 december 2021 t/m 9 januari 2022 
  

Georganiseerd door: 
De Papaver & Delftse Natuurwacht 

http://www.papaverdelft.nl/
http://www.natuurwacht.nl/
http://www.papaverdelft.nl/
mailto:papaver@delft.nl
http://www.facebook.com/papaverdelft
http://www.natuurwacht.nl/
mailto:vragen@natuurwacht.nl


Vragen bij de Kerstballentocht 2021/2022 
Hoe vind je de juiste route? Lees de toelichting achter op het vragenboekje.  
 

1. Een pootafdruk noem je ook wel een …   
 

2. De stiefmoeder van Hans en Grietje wil ze achtergelaten in het bos. 
De kinderen maken een spoor om de weg naar huis terug te 
vinden. De 1e keer maken ze dat spoor van … 
 

3. Dieren maken vaak een smal paadje tussen de struiken. Dat wordt 
ook wel een …… genoemd. 

 

4. Welke sporen mag je als mens wel in de natuur achterlaten? 
➢ Loop rechtdoor over de parkeerplaats. 
5. Als 1e Kerstdag op zaterdag valt, welke dag is het dan Nieuwjaar? 
 

6. Je ziet een glimmend slijmspoor op de grond. Wie heeft dat gemaakt? 
 

7. Vogelpoepjes vindt je overal. Hoe weet je of poep van een reiger is? 
➢ Over brug direct rechtsaf. 
8. Welke vogel eet graag slakken en laat de kapotte slakkenhuisjes liggen? 
➢ 1e pad naar links. 
9. Als mensen bij een kruispunt door de berm lopen 

en een stukje pad ‘afsnijden’ ontstaat daar een 
‘nieuw’ paadje. Dat noemen we een … 

 

10. Wat gebeurt er met de vacht van een hermelijn in 
een koude winter? Hij … 

 

11. Als je in de Delftse Hout zo nu en dan belletjes ziet 
opborrelen in het water, is dat waarschijnlijk van … 

➢ 1e voetpad naar rechts 
12. Vogels hebben allerlei soorten poten, dat hangt samen met waar ze 

goed in zijn. Pootafdrukken met vliezen tussen de tenen zijn van vogels 
die goed kunnen … 

 

13.  Een fuut zoekt onder water naar eten. Je kunt soms zien waar hij 
zwemt, want hij maakt een spoor van ……  

 

14. In februari 2021 kon je schaatsen in de Delftse Hout, maar 
je moest wel uitkijken voor gaten in het ijs. Een gat in het ijs 
dat door de natuur is gemaakt noem je een … 

➢ Na afvalbak, voor dikke boom naar rechts. 

15. Wat wordt bedoeld als je zegt dat iemand ‘niet spoort’? Hij … 
 

16. Een plek waar een roofvogel zijn prooi heeft schoongemaakt heet een… 
➢ Steek over. Let goed op het verkeer! 
17. Om oliebollen een zoetere smaak te geven en een mooie winterse 

“look”, wentelen we ze in … 
➢ Linksaf, langs het water. 1e voetpad schuin rechts. 
18. Roofvogels en uilen spugen ‘alles wat ze niet kunnen verteren’ weer uit. 

Dat heet een … 
 

19. Een doormidden geknaagde boomstam langs de waterkant kon wel 
eens het werk zijn van een … 

➢ Einde pad rechtdoor langs het water. Bij brug linksaf. 
20. Hoe sneller een dier gelopen heeft, hoe ……… de 

afstand tussen de pootafdrukken is. 
➢ Let op met oversteken! Schuin links. 
21. Sommige vogels spugen onverteerbare etensresten 

uit in een braakbal. Bij welke vogel zitten er vaak 
graten in de braakbal? 

 

22. Als een houtduif veel bosbessen heeft gegeten dan zijn z’n poepjes ...  
 

23. Welk woord kun je van deze letters maken:  R  A  S  K  S  E  T  R  N  K 
 

24. Spechten worden wel de timmermannen van het bos genoemd. Dat er 
spechten in de Delftse Hout leven kun je zien aan … … een boom. 

 

25. Als je onder een boom allemaal afgekloven dennenappels ziet liggen is 
dat waarschijnlijk het werk van een … 

 

26. Sneeuwvlokken zijn aan elkaar vastgekleefde sneeuwkristallen. Hoeveel 
punten heeft een sneeuwkristal? 

 

27. Welk dier maakt gaatjes tussen de tegels en laat dan 
hoopjes uitgegraven zand achter? 

➢ Einde pad links. Let op de fietsers! 
28. Wat is beter voor de natuur en het milieu? Kerstbomen …   
 

29. In de boerenkool vind je soms vraatsporen. Waarschijnlijk 
is dat van de rups van een … 

 

30. Als je een veer vindt, kun je zien van welke vogel hij is geweest. Welke 
vogel heeft ‘ogen’ op de veren van zijn staart? 

➢ Loop door naar De Papaver.  
 

Wil je dit vragenblad niet bewaren? Geef het dan aan ons terug. Dan 
kan het nogmaals gebruikt worden. Bedankt! 



 
 

 
 

 
 

 

Antwoordformulier  
Kerstballentocht 2021/2022 
 
Naam: ………………………………………………………………..  
 

Adres: ………………………………………………………………..  

 
Postcode: ………………………………………………………………..  
 

Plaats: ……………………………………………………………….. 
   
Telefoon: ……………………………………………………………….. 
 

E-mailadres: ………………………………………………………………. 
 
 

Mijn leeftijd is …… jaar. 
 

Dit is de …… keer dat ik de kerstballentocht loop! 
 
 

 
Ben je tussen de 6 en 12 
jaar? Dan maak je kans op 
één van de leuke prijzen!  
 

Beantwoord de vragen en vul 
het antwoordvel in. Als je het 
goed hebt gedaan krijg je het 
begin van een zin.  
Wil je een prijsje winnen? 
Maak de zin dan zo origineel 
mogelijk af! 

De Papaver-Klimaatmaat maakt groene dromen waar.  
Grote en kleine dromen! 
Wil je tips en inspiratie hoe je je huis  
(tuin, balkon of dak) klimaatbestendig  
kunt maken? Kijk dan op:  
 

www.klimaatmaatdelft.nl 
 

 

Duurzaam zijn begint met het beleven van de natuur. 

Duurzaamheidscentrum De Papaver is vrij 

toegankelijk en biedt tal van activiteiten voor jong en oud, 
zoals tentoonstellingen en speurtochten.  
Voor basisscholen verzorgt De Papaver natuur-,  
milieu- & duurzaamheidseducatie.  
 

Openingstijden: di t/m vr 11.00 – 16.30 uur, zo 13.00 – 16.30 uur.  
www.papaverdelft.nl    (015) 3649238    contact@papaverdelft.nl 
www.facebook.com/papaverdelft /  twitter.com/PapaverDelft 
 

 

Deze tocht is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage 
van Groen Doet Goed - provincie Zuid-Holland  

én de inzet van veel vrijwilligers van  
Delftse Natuurwacht en De Papaver. 

Delftse Natuurwacht, de leukste jeugdnatuurclub van 

Delft, organiseert op zaterdag activiteiten voor de jeugd van 
8 tot 18 jaar! Kom kijken in ons clubhuis de “Natuurschuur”. 
Doe gratis een keer mee en bepaal zelf of je de Natuurwacht 
leuk vindt! Alle informatie en activiteiten staan op de 
website: www.natuurwacht.nl 
www.facebook.com/StichtingDelftseNatuurwacht 
 

De Natuurschuur ligt aan het Linnaeuspad (achter de Papaver)  

http://www.papaverdelft.nl/
mailto:papaver@delft.nl
http://www.facebook.com/papaverdelft%20/
http://www.natuurwacht.nl/


Vul hieronder de letters in.  
LET OP dat je de letter in het vakje met het juiste nummer 

schrijft! De zin bestaat uit 6 woorden. Elk woord staat tussen 
twee dikke strepen. 
 

5 1 3 7 8 10 18 

       
 

11 4 6 22 25 29 

      
 

12 15 14 9 2 26 

      
 

28 13 20 24 16 23 

      
 

19 27 17 21 30 

     
 

Bedenk zelf een tweede deel van deze zin:  
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

 
 

 

 

Zin in iets lekkers?  
 

Op vertoon van deze bon:  
 

Een lekkere mandarijn! 
 

De Schaapskooi 

 

Tijd om even op te warmen? 
 

Op vertoon van deze bon: 
 

Kleintje pannenkoek én limonade voor maar € 4,50! 
 

 Stadsboerderij BuytenDelft 
 

(7 dagen in de week open! Aan de overkant van  
De Papaver, langs de Schaapskooi  

doorlopen naar achteren. Alles bio en ook to-go.) 

 

Trek gekregen van de wandeling? 
 

Op vertoon van deze bon: 
 

Een warme (‘take away’) drank (thee, koffie, 
chocolademelk) met een reep (chocola of fruit/noten) 

voor € 3,50 
 

Duurzaamheidscentrum De Papaver 

 
 

 

Zin in iets lekkers?  
 

Kijk dan of de restaurants langs de route open zijn: 
 

Het Rieten Dak of Knus  
 

Voor kinderen hebben ze een verrassing! 
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