
Hoe overleef ik  
Landgoed Schothorst?

 
Activiteitenroute op Landgoed Schothorst voor kinderen van 8-12 jaar

Ben jij: avontuurlijk ingesteld? Nieuwsgierig naar alles om je heen? Overal van op de hoogte? 
En ga je graag op onderzoek uit? Dan heb jij het juiste profiel: helemaal geschikt om Landgoed 
Schothorst te verkennen! Tijdens de activiteitenroute ‘Hoe overleef ik Landgoed Schothorst?’ 
beleef je het allemaal. 

Ter info: tijdens de route worden onderstaande symbolen in de handleiding gebruikt.

Het paaltje markeert de route     

De bliksemschicht betekent een opdracht 

De spaarlamp betekent een interessant weetje

Het uitroepteken betekent een tip

De kers betekent een extra opdracht

De gekleurde tekst wordt hardop voorgelezen door de begeleider‘Tekst’



Welkom!  Je gaat op ontdekkingstocht op Landgoed Schothorst!

Loop vanaf het CNME naar de zonnewijzer. Om daar te komen loop je eerst een stukje 
richting het Middeleeuws Erf. Sla linksaf de insectentuin in en loop naar het ronde, stenen 
plein toe. Ga lekker zitten. 

Op deze ontdekkingstocht maak je kennis met verschillende soorten energie die je nodig 
hebt om te kunnen overleven: natuurlijke energie én energie die door mensen is gemaakt. 

Alles wat leeft is afhankelijk van de zon. Waar hebben mensen de zon voor nodig, 
denk je? De energie die je van de zon kunt gebruiken is licht en warmte. Mensen 
gebruiken zonne-energie voor het verwarmen van water (met een zonneboiler) 
en het opwekken van elektriciteit (met zonnepanelen). Planten gebruiken zonlicht 
om voedingsstoffen aan te maken in hun bladeren. Vlinders, kikkers, padden en 
hagedissen gebruiken zonnewarmte om op te warmen en zo in beweging te komen. 
De zon is een bron van energie!

Schijnt de zon? 
Kijk waar de schaduw van de zonnewijzer valt. Het 
bovenste puntje van de schaduw wijst de tijd aan. 
Leg hier een takje neer. Kun je zien hoe laat het is? 
Klopt deze tijd? Let op: de zonnewijzer geeft altijd de 
wintertijd aan. Hoe laat ben je hier weer terug, denk je? 
Waar staat de schaduw van de zonnewijzer dan? Leg een 
tweede takje neer op de plek waarvan je denkt dat de 
schaduw dan zal staan.

Schijnt de zon niet?
Waar zou de schaduw op dit moment op de zonnewijzer 
staan als de zon wel zou schijnen?

Scan de QR-code 
met de smartphone 
voor een filmpje

Je gaat op ontdekkingstocht op Landgoed Schothorst. Een echte ontdekkingsreiziger 
heeft natuurlijk een paspoort nodig. Je paspoort is nog niet compleet! Teken een pasfoto 
van jezelf met wat je nodig denkt te hebben voor je expeditie. Denk daarbij aan kleding, 
je uitrusting en andere benodigdheden. Welke eigenschappen passen bij jou? Ben je 
nieuwsgierig? Hou je van een beetje avontuur? Vul de linkerpagina van je paspoort in.

Loop naar de zonnewijzer toe.

Open rits nr. 1 van de rugzak en haal de potloden, 
paspoorten en lege melkpakken (te gebruiken als 
schrijfplankje) eruit. Gebruik het stempelkussen voor de 
duimafdruk, veeg de vingers aan een schoonmaakdoekje 
af (één doekje is meestal genoeg voor de groep). Als 
iedereen klaar is, stop je alles weer op zijn plek terug in 
de rugzak.

Let op: een leeg melkpak 
gebruik je als schrijfplankje, 
maar later ook voor je 
werkstukje. 
Niet kreuken dus!
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