
Ontdek en beleef

de kleine geheimen 

van de Veluwe





Speel je eigen speurtocht op de Veluwe!
Ben je op vakantie of lekker een dagje uit? 

Neem deze kaartjes mee op pad en ga op ontdekkingstocht.  
Deze ontdekkaartjes helpen je op de Veluwe 
te speuren, verwonderen en bewonderen.

Ga op onderzoek uit en neem vooral je hele familie mee!





Ontdek de Go Veluwe-app
Gebruik deze ontdekkaartjes ook tijdens het spelen van 

de outdoor adventure game Go Veluwe. 
Download de app en speel het spel helemaal gratis. 

Duik in de spannende verhalen met augmented reality. 
Waarbij je in de game zoekt naar verborgen schatten 

op geheime gamelocaties.  

www.goveluwe.nl

DOWNLOAD 
GRATIS OP

IOS & ANDROID





Nog meer leuks beleven op de Veluwe?
Er zijn zoveel mooie, historische en bijzondere plekken 

op de Veluwe te ontdekken.

Ga naar onze website en vind daar de partners van Go Veluwe
voor nog meer inspiratie en dagjes uit. 

www.goveluwe.nl





Spelregels ontdekkaartjes
De ontdekkaartjes zijn ingedeeld in drie categorieën; 

ontdek de omgeving | ontdek de natuur | ontdek de geschiedenis.

Kies een categorie die van toepassing is op de plek waar je bent. 
Stel een vraag die op een kaartje staat en ga op onderzoek uit.

Met dit spel leer je meer over de kleine geheimen van de Veluwe.
Maak vooral heel veel plezier!





Ontdek de omgeving

Kijk om je heen. Waaraan kan je zien 
dat je op de Veluwe bent?

Welk gevoel krijg je erbij?





Ontdek de omgeving

Wat ga je hier doen? 
Maak er eens een filmpje van!

Geef je een rondleiding? Of maak je misschien een leuke vlog?





Ontdek de omgeving

Bekijk eens een voorwerp in je omgeving 
van heel dichtbij. Wat zie je dan?





Ontdek de omgeving

Wat kun je hier ontdekken 
waar je meer over zou willen leren?





Ontdek de omgeving

Wat is het mooiste of leukste 
dat je hier vandaag hebt ontdekt?

Misschien kun je andere mensen rondleiden in de omgeving.





Ontdek de omgeving

Wat denk jij? Hoe gaan mensen over 50 jaar  
op deze plek vakantie vieren?

En hoe deden ze dat 50 jaar geleden?





Ontdek de omgeving

Bedenk 3 dingen 
waar deze omgeving bij uitstek geschikt voor is.

Vraag het ook eens aan degene waarmee je bent.





Ontdek de omgeving

Kies 3 dingen in je omgeving 
en maak er een selfie mee.

Met hoeveel dingen of mensen tegelijk kun jij een selfie maken?





Ontdek de omgeving

Bedenk 3 vragen
waarop het antwoord ‘de Veluwe’ is

Of misschien kun je nog wel meer vragen bedenken!





Ontdek de omgeving

Welke redenen kun je bedenken om de plek 
waar je nu bent opnieuw te bezoeken?

En redenen waarom niet?





Ontdek de omgeving

Wat kun je op deze plek doen, 
wat nergens anders kan?





Ontdek de natuur

Zoek van 5 verschillende bomen een blad. 

Weet jij de naam van deze bomen?
Raap een blad van de grond om thuis te drogen.





Ontdek de natuur

Welke 3 verschillende bloemen 
kun jij ontdekken?

Weet jij hoe deze bloemen heten?
Waar ruiken ze naar?





Ontdek de natuur

Welke 3 verschillende zaden 
van een boom of plant kun jij ontdekken?

Wat groeit er uit als je deze in de grond stopt?





Ontdek de natuur

Sluit je ogen. Welke verschillende geuren 
kun jij ontdekken? 

Is dit een typisch natuurlijke geur? 
Vind je het lekker of vies ruiken?





Ontdek de natuur

Wat vind jij het leukst om te doen 
als je buiten bent? 

Fietsen, lopen, voetballen, luieren 
of heb je nog andere favoriete dingen om te doen?





Ontdek de natuur

Wat is jouw favoriete seizoen en waarom? 

Is het nu zomer, herfst, winter of lente? 
Waar merk je dat aan?





Ontdek de natuur

Kijk eens naar de lucht. Wat zie je daar? 

Zijn er veel wolken of zie je de zon? 
Wat zie je vliegen in de lucht?





Ontdek de natuur

Sluit je ogen. Welke geluiden hoor je allemaal? 

Probeer 5 verschillende geluiden te ontdekken.
Welke geluiden herken je?





Ontdek de natuur

Bedenk 5 verschillende dieren die 
in deze omgeving leven?

Misschien lukt het je wel om één dier in het echt te spotten!





Ontdek de natuur

Kijk eens om je heen. 
Waar zie je zwerfvuil liggen? 

En... wat doe je daarmee?





Ontdek de natuur

Ontdek de hoogste boom in je omgeving.

Hoe hoog denk jij dat deze boom is? 
Welke dieren leven er in deze boom?





Ontdek de natuur

Als je een dier was, welk dier zou je zijn? 

Waar op de Veluwe zou jij dan gaan wonen? 
Op de heide, in het water, de zandverstuivingen of het bos?

Kun je ook vertellen waarom?



Ontdek de natuur



Wie heeft dit gebouw of kunstwerk ontworpen?

Wat valt je op?

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Hoe heet deze plek of dit gebouw? 
 

Weet je ook waarom het zo heet? 

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Ken je de geschiedenis van deze plek?

Probeer eens te ontdekken wat hier in het verleden is gebeurd.

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



In welk jaar is dit gebouwd? 
Hoe lang is dat geleden?

Ga eens op zoek naar iemand die er meer over kan vertellen. 

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Wat kun je op deze plek ontdekken
over de Tweede Wereldoorlog?

De Veluwe is bevrijd in april en mei 1945.
Zoek eens iemand die jou meer over de Tweede Wereldoorlog kan vertellen.

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Hoe zou deze plek er 2000 jaar geleden 
uit hebben gezien?

Ongeveer 2000 jaar geleden kwamen de Romeinen in Nederland. 
Kun je daar kenmerken van terugvinden?

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Wie is jouw favoriete held of heldin 
uit de geschiedenis en waarom?

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Zoek in je omgeving naar de verschillen
tussen oude en nieuwe dingen.

Welke materialen worden er nu gebruikt die er vroeger nog niet waren.

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Welk geschiedenisverhaal ken jij 
over de Veluwe en kun je aan anderen vertellen?

Ken je geen verhaal? Vraag iemand in je omgeving om er een te vertellen.

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Stel je zou een tijdreis kunnen maken... 

Naar welke plaats op de Veluwe zou je gaan? 
In welke tijd zou je dan leven?

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Stel je voor dat je hier in het verleden zou wonen.
Wie had je dan graag willen zijn?

En met wie?

Ontdek de geschiedenis



Ontdek de natuur



Welke archeologische vondst 
zou je hier in de bodem kunnen ontdekken?

Ontdek de geschiedenis



DOWNLOAD 
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Ontdek en beleef de Veluwe! 
Neem deze ontdekkaartjes mee op vakantie of een dagje uit.
Laat je verwonderen door de verrassende vragen in dit spel

en ontdek de kleine geheimen van de Veluwe.

Beleef ook spannende fietstochten met de gratis Go Veluwe-app. 
Volg ons al op social media?            @goveluwe.

www.goveluwe.nl
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