
SCHATTENZOEKTOCHT: HOOR JIJ WAT IK HOOR? 

KIEVITSPAD - UITKERKSE POLDER 

 

Brief van de Kievit, Uitkerkse Polder 

Dag jonge natuurliefhebber, 

Welkom in de Uitkerkse Polder, het grootste natuurgebied van West-Vlaanderen. Mijn vriend 
Vlieg had hier voor jou een schat verstopt. Maar, nu heb ik mijn nest gebouwd precies op de 
verstopplaats van de schat… en heb ik zo heel toevallig de schat van Vlieg gevonden. Toen ik er 
in keek, zag ik de mooie verrassing die Vlieg voor jou in de schat heeft gestopt.  

Om het goed te maken heb ik de schat naar het bezoekerscentrum gebracht, in veilige handen 
van de vrijwilligers. Nu is het aan jou om de code te kraken waarmee je de schat kan openen.  
Speciaal voor jou heb ik een geluidenparcours uitgestippeld. Spits je oren op 6 stopplaatsen waar 
je een opdracht krijgt. Bij elke opdracht krijg je een sleutelvraag. Antwoord juist en verzamel zo 
6 letters waarmee je het codewoord puzzelt. Dat is de sleutel om de schatkist te openen. 

Start je zoektocht in het bezoekerscentrum en volg daarna het Kievitspad (blauwe route van 1 
km). Kom je de genummerde kievit bij een opdracht tegen op een wandelbordje ? Tijd voor actie ! 

Dit heb je nodig:  

 smartphone: om QR-codes te scannen onderweg 
 uitprint van dit document: om de opdrachten uit te voeren (geen uitprint op startplaats) 
 schrijfgerief: om de sleutelvragen te beantwoorden en de code te ontcijferen 
 verrekijker: is handig en eventueel gratis te ontlenen in het bezoekerscentrum 
 5 verschillende materialen uit de natuur (per persoon): nodig voor opdracht 4 ! 

 

Bijvoorbeeld: steentjes – schelpen – bladeren – zaden – noten – takjes - … 
Let op: Neem enkel losse natuurlijke materialen, je mag van Vlieg niets plukken ! 
Belangrijk: Toon de materialen nooit aan elkaar ! Tip: Verzamel ze stiekem voor je bezoek  

 

Hierbij het adres en de openingsuren van de startplaats: 

Natuurpunt bezoekerscentrum Uitkerkse Polder, Kuiperscheeweg 20, 8370 Blankenberge 
Open dinsdag tot en met zaterdag van 13u30 tot 17u30 en zondag van 10u00 tot 17u30 (*) 

Deelnemen kan enkel tijdens de openingsuren van het bezoekerscentrum!  
Onze vrijwilligers bewaken er de schat. 

(*) Opgelet! Wegens de coronamaatregelen kunnen openingstijden afwijken door afwezigheid van 
voldoende vrijwilligers voor onthaal. Check de openingstijden op onze website: 
www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder (Kijk onder “Plan je bezoek”). 

Veel succes en natuurlijke groetjes uit de polder ! 
 - de Kievit - 

https://www.natuurpunt.be/afdelingen/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder/contact#adres
http://www.natuurpunt.be/bezoekerscentrum-uitkerkse-polder


 

VOGELGELUIDEN 
 

Vogelnamen klinken soms naar het geluid dat de vogel maakt. Dat noemen we een onomatopee.  

De naam van de vogel bootst dus de klank na die de vogel maakt.  

 

Onomatopee lijkt een gek woord. Het is van oorsprong Grieks, afkomstig van 'onoma' (naam), en 'poieo' 

(maken). Letterlijk dus 'naam maken', oftewel ‘naam nadoen’. 

 

OPDRACHT: Ga binnen in de tentoonstellingsruimte van het bezoekerscentrum.  

Scan de QR-codes naast de drukknopjes van de geluidswand en luister naar de vogels.  

Verbind elke tekstballon (vogelgeluid) met de juiste vogel: 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OPDRACHT voor de jongste schattenjagers:  
Onthoud je favoriete vogelgeluid en roep dit onderweg op een moment dat jij 
kiest. Weten de anderen nog welke vogel je nadoet ? 

 

SLEUTELVRAAG 1: Hierboven staan 3 foto’s van vogels.  

Welke klinker hebben deze vogels gemeenschappelijk in hun naam? 

LETTER 1 CODEWOORD =  

 

1 



IK ZIE, IK ZIE… OEPS! 

IK HOOR, IK HOOR  

WAT JIJ (NIET) ZIET! 

 

De Uitkerkse Polder is een uitgestrekt open landschap. Weet jij waarom hier geen bomen groeien? 

Het land zit nochtans vol water met grote plassen, grachten, veedrinkpoelen en sloten tussen de rietkragen. 

De zee is vlakbij in Blankenberge, maar komt nooit tot hier. Dat is ooit anders geweest. Lang geleden 

overspoelde de zee verschillende keren dit land. Het zout van de zee zit daarom nog altijd in de grond. Bomen 

verdragen geen zout rond hun wortels. Daarom groeien ze hier dus niet. 

 

OPDRACHT: Blijf staan aan de boomstamzitbank. Kijk om beurten met de verrekijker naar het landschap. 

Zeg voor een keer niet gewoon wat je ziet, maar maak het geluid dat verbonden is met wat je ziet. 

Kunnen de anderen het raden?  

 

 

 

OPDRACHT voor de jongste schattenjagers:  
Deze vijf dieren wonen in de Uitkerkse Polder. Ken je hun geluiden ?  
Doe ze na (en kleur de dieren thuis in) ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLEUTELVRAAG 2: Eenden kwekken, bijen zoemen, koeien (vul aan in het rooster).  

 

LETTER 2 CODEWOORD =  

      

2 



 

ZET JE RADAR OP 

 

 

 

Jonge kieviten zitten geen minuut stil. Het zijn dan ook nestvlieders! (*) 

Kievitsouders staan voortduren op de uitkijk om hun kleintjes te beschermen. Hongerige roofdieren lusten 

wel eens een vers kuikentje. Kieviten zijn altijd op hun hoede. Vijanden leren ze herkennen door goed te 

luisteren.  

 

(*) Nestvlieders zijn jonge vogels die al kort na de geboorte het nest verlaten en op eigen kracht hun papa en 

mama volgen. 

 

OPDRACHT: Blijf staan bij de boomstammen naast de oriëntatietafel. Sluit je ogen en spits je oren. 

Probeer vijf verschillende geluiden uit de natuur rondom jou te herkennen.  

 

 

 
Heb je elk vijf geluiden gehoord?  
Vertel ze aan elkaar en noteer 5 natuurlijke geluiden: 
 

 

1. ...............................................................................................................................  
 
2. ...............................................................................................................................  
 
3. ...............................................................................................................................  
 
4. ...............................................................................................................................  
 
5. ...............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

SLEUTELVRAAG 3: Welk dier zegt ‘kukeleku’ in het Nederlands, ‘cocorico’ in het Frans en 

‘cockadoodledoo’ in het Engels? De naam van dit dier is ook de naam van een kustgemeente op de 

oriëntatietafel. Welke gemeente? (vul in) 

 

LETTER 3 CODEWOORD =  

 

      

3 



 

KLANKMASSAGE 

 

Een klankmassage is een concert door één persoon voor één persoon.  

De masseur maakt de klanken. De luisteraar hoort alles haarscherp, alsof hij door een vergrootglas luistert. 

Kom tot rust en geniet! 

 

OPDRACHT (per twee): Blijf staan aan de zitbanken. Kies de masseur (M) en de luisteraar (L). 

Maak je klaar voor de klankmassage: 

 L: Leun met je rug tegen één van de zitbanken en doe je ogen dicht. 

 M: Ga achter de luisteraar staan en neem de 5 verschillende natuurlijke materialen die je vooraf 

hebt verzameld. Zorg dat de luisteraar jouw materialen niet ziet! 

Maak het stil voor je begint. Start de massage:    

 M: Begin dicht bij de oren van de luisteraar, aanraken is verboden! 

Laat alle materialen op verschillende manieren horen: tussen de vingers wrijven, eraan krabben, 

ermee klapperen, kneden, enz. (omdat de materialen niet hetzelfde zijn, klinken ze anders) 

 L: Je hoort de zachte geluiden kraakhelder. Wedden dat je die anders niet eens zou horen?  

Of toch zeker niet zo goed? Kan je de materialen van de masseur raden? 

Wissel na de klankmassage de rollen om. Vertel elkaar welke geluiden je het prettig vond. 

 

ENKELE SPELREGELS: 

- Masseer langzaam, stop niet te snel en verander niet te snel van materiaal. 

- Zoek geen ritmes, maak alleen zuivere klanken. 

- Speel met verschillen tussen beide handen: andere afstand of klanksterkte, ander materiaal. 

- Beweeg je handen op en neer, over en achter het hoofd van de luisteraar. 

- Werk nu een met je volle hand, dan weer met alleen je vingertoppen. 

- Vermijd gehoorschade: maak nooit luide klanken dicht bij iemands oren! 

 

Laat de jongste schattenjagers genieten van een klankmassage met je handen: 

Maak een vuist bij het oor en wriemel met je vingers…     Knip met je vingers ! 
Wrijf kringetjes met duim- en wijsvinger…                        Klap in je handen ! 
Kras met de nagel van je duim over de tip van je wijsvinger…  

Geef daarna een concert vol ritme met je hele lichaam !  

 

 

SLEUTELVRAAG 4: Krijg je bij sommige klanken een leuk tintelend gevoel vanaf je achterhoofd tot in je 

nek en rug? Dat gevoel heeft een Engelse naam. Wat is de de vierletterige afkorting van deze naam? 

Dit gevoel probeert Charlotte Adigéry op te roepen in een versie van haar lied:  
“Cursed And Cussed”.  
 
Scan de QR-code om het lied te beluisteren. 

LETTER 4 CODEWOORD =  

    

4 



 

GRASCONCERT 

(voor gevorderden)   
 

Dit is een extra leuke opdracht van Vlieg voor onderweg!  

OPDRACHT: Fluit met gras.  

Zoek in de buurt van de balanceerstammen een mooie, stevige grasspriet. Zet hem vast tussen je twee 

duimen (nu is jouw grasspriet een snaar). Zet je lippen midden tegen je duimen aan en blazen maar!  

Lukt het? Geef dan samen een grasfluitconcert.  

 

 

 

 

 

 

LUISTER & FLUISTER 

 

 

Welkom bij kijkwand “De bergeend”!  

Ssst… Dit is een fluisterwand: hier mag je enkel fluisteren of in stilte genieten van de natuur. 

 

OPDRACHT (per 2): Maak een fluistergedicht.  

Gebruik woorden van wat je ziet of hoort door de kijkgaten.  

 PERSOON A: Kies een woord en fluister het in het oor van de 

ander. 

 PERSOON B: Fluister een woord terug dat je met het vorige 

woord kan verbinden. 

Fluister zo telkens woorden naar elkaar. Vind je fluisteren leuk? 

 

 

OPDRACHT voor de jongste schattenjagers: 
Fluister elkaars naam in het oor. 
 

 

 

SLEUTELVRAAG 5: RIET en KAREKIET: dat zijn twee woorden die deels hetzelfde klinken, oftewel:  

 

LETTER 5 CODEWOORD =  

 

      

* 

5 

Pssst! Gras is het enige uit de natuur dat je van Vlieg hier mag plukken. 

Genieten andere schattenjagers nu van een klankmassage ?  
Neem je grasspriet mee en oefen verderop. 

Schrijf hier een kort fluistergedicht, 
gebruik de fluisterwoorden uit de natuur 

 



 

VOGELGELUIDENPUZZEL 

 

 

Puzzel de laatste letter én nog een tip om het codewoord te vinden.  

Kraak met dit spel de code en open de schatkist van Vlieg! 

OPDRACHT: Scan de QR-codes en luister naar vier geluiden van tuinvogels.  

Noteer bij elk geluid de naam van de vogel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noteer hier alle letters in de gekleurde vakjes uit de antwoorden bij de sleutelvragen : 
 

 

 

Zet de letters in de juiste volgorde en vind het codewoord : 

 

 

Fluister het codewoord naar de onthaalmedewerker aan de balie en open de schatkist ! 
Je hebt een leuke beloning verdiend  

1  2  3  4 
       

   
1 

            

    
2 

           

3 
               

  
4 

             

      

      

6 

De letters in de rode vakjes vormen een 
typische plant in de Uitkerkse Polder 

 


