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Route SMOKKELAARSNEST (Smokkelspeurtocht no 3) 

 

Je bent hier in het grensgebied van Duitsland en Nederland. 

Vroeger, toen de grenzen écht bewaakt werden, waren er smokkelaars: mensen die, meestal  

’s-nachts, stiekem spullen van het ene land naar het andere land brachten. Ze moesten dan goed 

uitkijken dat ze niet gepakt werden, goed de weg weten en kennis hebben van de natuur. 

Wil je ook smokkelaar zijn? Loop dan dit smokkelpad en verzamel smokkelpunten. Vul de 

antwoorden in op het formulier en geeft dit af aan het eind van de route bij Jagersrust of Bauerncafe 

Jacobs.  

 

Dit Smokkelpad Scharrelkids is een initiatief van IVN Maasduinen in samenwerking met de Stichting Veldense 

Volkscultuur. Met dit smokkelpad laat IVN ouders en kinderen weer ontdekken hoe leuk buitenspelen is. 

ROUTE SMOKKELAARNEST (Smokkelspeurtocht no 3) 

Start de route op het bosterras bij Jagersrust. 

Uiltjes en nestkastjes tegen de bomen geven de route aan. 

 

Opdracht 1. Op het bosterras hangt ergens een apart nestkastkatje. Een voelkastje!!                                                          

Noteer het nummer van het kastje en wat er in zit. 

Antwoord ………………………………………………………………………………………. 

Opdracht 2. Noteer het aantal rode uiltjes dat je op de speurtocht tegen komt. 

Antwoord ……………………………………………………………………………………….                                                  

Als je het IVN bord en het uiltje rechtdoor voorbij bent zie je aan de rechterkant   

wiebelbrugjes. Vroeger een sluiproute langs de douanepost.  

Misschien zitten er grensbewakers achter je aan? Zorg dat ze je niet te pakken krijgen 

Opdracht 3. Gebruik de sluiproute over de wiebelbrugjes. Lukt je dat, dan vul je OKE in op het 

formulier. Antwoord …………………….. 

 

Opdracht 4. Welke bosvogel is dit? Antwoord ………………………………….. 

 

Vervolg de route. Je besluit de nacht in het bos door te brengen. Links zie het smokkellaarsnest 

liggen. Opdracht 5. Voor de nacht bouw je een hut.  Plaats tenminste 5 takken om de hut af te 

bouwen. Lukt  je dat, dan vul je OKE in op het formulier.  Antwoord …………………….. 

  

Opdracht 6. Links van het pad kom je een bord met vogels tegen. Schrijf de roofvogels op die je op het bord 

ziet. Antwoord ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Opdracht 7. Loop over de loopboom met plateaus links van het pad. Lukt  je dat, dan vul je OKE in op 

het formulier.  Antwoord …………………….. 
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Opdracht 8. Welke amfibie, die leeft langs de waterkant is dit? 

Antwoord …………………….. 

 

Opdracht 9. Je verlaat het bos. Volg de uiltjes. Je komt weer een 

voelkastje tegen. 

Soms hebben de smokkelaars de spullen in een kastje aan de boom hangen. 

Als je zo’n kastje vindt  noteer wat er in zit en welk getal of letter op het kastje staat.  

Antwoord …………………….. 

 

Opdracht 10. Een eekhoorn maakt net als vogels zijn nest in de bomen. 

Vraag hoeveel eieren legt een eekhoorn? 
Antwoord …………………..……                                                                                             

 

Opdracht 11. 
Welk dier draagt een huisje op zijn lichaam? Antwoord …………………..……                                                                                            

 

Opdracht 12. 
Welke opdracht vond je het leukst?   Antwoord …………………..……                                                                                            

                                                                                       

Kom gerust nog eens terug. 

Er zijn meer speurtochten die ook qua moeilijkheidsgraad verschillen. 

Lever het antwoordformulier in bij Jagersrust of Bauerncafe Jacobs. 

 

Kijk op de site van IVN Maasduinen  www.ivn.nl/afdeling/maasduinen of je dit kwataal tot 

SuperSmikkelSmokkelKid bent uitgeroepen, waardoor  je een oorkonde en een leuk prijsje hebt 

gewonnen. Heb je andere vragen?   Mail deze naar ivn.maasduinen@live.nl 
 

 

Dit is een initiatief Van IVN Maasduinen in samenwerking met de Stichting Veldense Volkscultuur. Met dit smokkelpad 

laat IVN ouders en kinderen weer ontdekken hoe leuk buitenspelen is. 

Buiten spelen, frisse lucht, lekkere vuile modderhanden, hutten bouwen en van alles ontdekken. Gewoon lekker scharrelen 

in de natuur. Dat is goed voor kinderen. Spelen in de natuur maakt kinderen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter. 

Door verstedelijking en minder aandacht van de ouders en school voor natuur hebben kinderen steeds minder contact 

met buiten. Terwijl het juist zo gezond is. Je beweegt meer en ademt gezondere lucht in. 

 

 

Antwoordformulier ROUTE SMOKKELAARSNEST (Smokkelspeurtocht no 3)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Naam smokkelaar :  ……………………………….   Plaats : …………………   Leeftijd:  ………   

Emailadres: ………………………..          Tel: ……………………… 

 
Elk kwartaal wordt het kind dat de vragen het beste heeft ingevuld  tot SuperSmikkelSmokkelKid 

gekroond en ontvangt een leuk prijsje. Er zijn verschillende smokkelspeurtochten te lopen op 

Smokkelpad Scharrelkids. Vraag ernaar bij Jagersrust of Bauerncafe Jacobs.  

Kijk op de site van IVN Maasduinen  www.ivn.nl/afdeling/maasduinen of je SuperSmikkelSmokkelKid  

bent geworden en maak kans op een oorkonde. 


