
De speurtochten zijn luswandelingen. Je 
hoeft dus niet noodzakelijk te starten bij de 
qr-code met nummer 1. De volgorde speelt 
geen rol.

Mechels Broek
AS Adventure route 5,5 km
-  start pad naast fietsenstalling 
   parking: De Nekker, Spuibeekstraat, Me-

chelen
-  start Bezoekerscentrum, Muizenhoekstraat, 

Muizen
  parkings: Dorpsplein, Kerkenbos (kerkhof) 

of Karolingenstraat (station)

Hondsbossen
rode route 2 km
start: ingang bos, einde Den Haes, Sint-Kate-
lijne-Waver
parkings: Markt, Wilsonstraat of Duffelse-
steenweg

Biezenweiden
knooppuntenlus 4,3 km
-   start ingang gebied, Stuyvenbergbaan 

(fietsknooppunt 10), Willebroek: volg wan-
delknooppunt (152) - 123 - (99) - speur-
tochtpijlen - 198 - 191 - 123 - (152)

- start aan de Rupeldijk (wandelknooppunt 
99): volg speurtochtpijlen - 198 - 191 - 123 - 
152 (tot qr-code 1 en dan terug) - 123 - 99

Parcours speurtochtenAlle letters gevonden! 
Wat nu?

Als je alle qr-codes vond langs het wandel-ls je alle qr-codes vond langs het wandel-
pad, heb je 11 letters verzameld. 
Vorm met deze letters een woord waarmee 
je heel wat vogels gelukkig kan maken. De 
eerste letter krijg je cadeau: de V.

V

Wil je kans maken op een mooi vogel‑ 
cadeautje, open dan de pagina met qr-code 
hieronder. Voer daar het letterwoord en je 
persoonlijke gegevens in. 
De winnaar wordt verwittigd en krijgt een 
leuke prijs thuisgestuurd.

Dit is een uitgave van Natuurpunt Mechels Rivierengebied, 
foto’s van Diane Appels, Johan Denonville en Sonja Van Loock.

Meer info over andere activiteiten en natuur-
gebieden vind je op
www.natuurpunt.be/mechelsrivierengebied.

Deze leuke vogelspeurtocht kan je doen 
in drie natuurgebieden van Natuurpunt: 
het Mechels Broek in Muizen/Mechelen, de 
Hondsbossen in Sint-Katelijne-Waver en de 
Biezenweiden in Willebroek. 

Tijdens je speurtocht ga je op zoek naar 
11 qr‑codes die omhoog hangen langs 
het wandelpad.
Elke code geeft je een tip en een geluid. 
Hiermee zoek je op achterkant van deze fol-
der over welke vogel het gaat.  
Van elke vogelnaam heb je een letter nodig 
om op het einde de bijhorende letterpuzzel 
op te lossen. Wie daarin slaagt, maakt kans 
om een leuk vogelcadeautje te winnen.
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vogelspeurtocht voor gezinnen



F OTO B L A D 

grote bonte specht

koekoek

blauwe reiger

winterkoning

spreeuw

bosuil

buizerd

vink

roodborst

koolmees

merel

zoek bij elke qr-code 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

de bijhorende vogel en de juiste letter


