
Er zijn toch zoveel bomen op de Hoge Rielen... 
Welke had Korneel ook alweer gekozen

om zijn nest in te bouwen? Hij moet hem snel vinden om
zijn winterrust te kunnen houden.

Ontdek de verschillende bomen op je pad
en vind de favoriet van Korneel!

ZOEKTOCHT
Het nest van Korneel

3-6 jaar

Afstand: 2,5 km
 (+1,5 km terug)

Café: za & zo open
11u - 18u

Volg de blauwe
pijlen



Zoek de genummerde bomen
en verbind het juiste nummer
met de juiste boomsoort

Vind je van
elke boom een
mooi blaadje 

om mee te
nemen?

Mijn naalden zijn altijd groen

maar ze prikken dus verwacht geen zoen.

Mijn stam is eerst bruin en dan ros,

je vindt me echt overal in dit bos!1

2
Heb je mijn nootjes al eens getest?

Gewoon zo of gepoft zijn ze op hun best.
Voorzichtig bij het oppikken,

de vele stekeltjes op mijn bolsters kunnen
hard prikken!

3
Mooi wit is mijn stam

met hier en daar wat zwarte vlam.

In de lente kan je mooie katjes aan mijn takken zien.

Je kan zelfs drinken van mijn sap, lekker bij

ice tea green.

Omgevallen
boom?

Test of je het

evenwicht van
Korneelhebt!

Spring je 

zo ver als

Korneel?

Probeer het bij

de betonnen 

balken!
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Van mijn nootjes smult niet enkel Korneel,

proef maar! (maar niet té veel)

Mijn stam is grijs en mooi glad.

Ik ben vast de grootste op je pad

4
Om te snoepen van mijn nootjes komt

Korneel in de winter wel buiten.

En op de hoedjes kan je een liedje fluiten.

Ik word lekker groots en sterk,

mijn blaadjes zijn een hobbelig kunstwerk.5

6
Mijn kegels zijn reuzegroot,
ze lijken wel een kokosnoot.

Mijn schors zit vol diepe groeven.
Tussen mijn lange naalden is het

voor Korneel leuk vertoeven.

Zie jij de huisjes
van mijn vogel

vrienden? Je kan
er minstens 10vinden!

Vind je sporen
van Korneel?

Misschien een
rafelig

afgeknabbelde

dennenappel?

Kan je Korneel in de bomen bij het terras vinden?
Hij houdt zich tussen de takken schuil om nootjes te

verslinden.
Bestudeer deze boom eens goed.

Kijk naar de blaadjes, naalden, nootjes, ... Je weet nu
wel hoe het moet.

                                 De boom is een: ______________                                          

Heb je nog wat kracht over in je benen en je rug?
Ga dan langs De Goorkens terug.

Misschien kom je mijn konijnenvriendjes wel tegen:
Goed uitkijken hoor, het zijn er zeven!

Ze zijn mooi bruin, met een witte huppelstaart.
Vind je weg met de blauwe pijlen of de kaart.

(Terug via de middenweg is 1 km.)
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