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Hans en Grietje 
Route: Het startpunt is bij de parkeerplaats aan de binnenweg. De route is ongeveer 2 ½ km lang en 
volgt deels de beleefroute naar het speelfort. Langs de beleefroute staan bordjes met dieren. Op elk 
bordje staat een spel voor onderweg. 
Trek goede schoenen aan. De route gaat af en toe over smalle bospaadjes en over graspaden. Hier 
kan het modderig zijn. De route gaat door het speelbos en langs het speelfort. Een mooie gelegenheid 
om tussendoor lekker te spelen en te picknicken. 

Start 

Hans en Grietje wonen samen met hun vader en stiefmoeder in een oud boerderijtje aan de 
Binnenweg aan de rand van het bos. Vader is houthakker bij Staatsbosbeheer. De stiefmoeder houdt 
meer van zichzelf dan van Hans en Grietje.  

De stiefmoeder wil de kinderen de volgende dag in het bos achterlaten. Er is niet genoeg geld om 
eten voor vier personen te kopen. Bovendien houdt ze van luxe dingen voor zichzelf en de 
houthakker verdient niet veel…  

Route: Loop de parkeerplaats af en volg de beleefroute het bos in. Bij het bordje van de fazant volg je 
een smal paadje naar links het bos in. Bij t-splitsing rechtsaf (bij paaltje). Vervolg de route over het 
smalle pad. Negeer de oranje pijl naar rechts. 

De kinderen hebben het plan van hun ouders gehoord. Ze kunnen niet slapen van de honger. Hans 
heeft een plan. Hij verlaat het bed en zoekt buiten kiezelsteentjes om een spoor achter te laten. 

Opdracht 1: Hoe goed zijn jullie in spoorzoeken? Maak twee groepjes. Gebruik losse takken om een 
spoor van pijlen uit te zetten. Zet een route uit voor elkaar. Lukt het om het spoor te volgen? 

Route: Aan het eind van dit bosje kom je vanzelf weer op het gravelpad van de beleefroute uit, 
ongeveer bij een scherpe bocht naar rechts. Volg dit gravelpad. Ga bij de T-splitsing rechtdoor. Loop 
langs de bosrand met sleedoorns. Vervolg het pad. Het maakt een scherpe bocht naar links. Direct na 
deze bocht ga je het water over. Bij T-splitsing rechtdoor. 

De dag erop worden Hans en Grietje achtergelaten in het bos. Ze worden op pad gestuurd om hout 
te sprokkelen voor een vuur, maar bij terugkomst zijn hun ouders vertrokken. Ze dachten even dat 
het een grapje van hun ouders was. Dat zij zich hadden verstopt, maar dat was niet zo … 

Opdracht 2: Jullie gaan verstoppertje spelen. Wie verstopt zich en wie zoekt? 

Hans en Grietje vinden die nacht de weg terug door de witte steentjes die door de maan beschenen 
worden. Het lijken wel edelstenen! 

Opdracht 3: In de natuur vind je geen diamanten of zo. Maar een mooie steen is een natuurschat. Ga 
op zoek naar andere mooie natuurschatten. Stop ze in het meegebrachte doosje. Maak je eigen 
schatkist . 

Als Hans en Grietje thuiskomen is hun stiefmoeder boos. Vader is heel blij, want hij had spijt dat hij 
zijn kinderen achtergelaten had. Maar na een poosje gebeurt hetzelfde. Het geld is op en de ouders 
willen de kinderen opnieuw in het bos achterlaten. Deze keer lukt het Hans niet om steentjes te 
verzamelen. Hun stiefmoeder had de deur die nacht op slot gedaan. Daarom bewaren Hans en 
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Grietje brood van het ontbijt en strooien de kruimels op het pad om de weg terug te vinden. Helaas 
eten de vogels alles op en verdwalen ze.  

Route: Ga op de kruising rechtdoor (graspad).  

Opdracht 4: Horen jullie de vogels in het bos? Doe je ogen een minuutje dicht en luister goed. 
Hoeveel verschillende vogeltjes kun jij horen? 

Route: Vervolg je route. Even verderop buigt het graspad naar rechts. Vervolg het graspad.  

De vogels hebben spijt dat ze het brood hebben opgegeten en bieden Hans en Grietje sappige 
kriebelbeestjes aan die ze beleefd weigeren. 

Foto’s: (links) plek met dood hout (rechts) grenspaal) 

Route: Waar het graspad naar rechts buigt, steek je schuin door naar links. Eigenlijk blijf je rechtdoor 
langs het water lopen. Bij de doorsteek ligt rechts wat dood hout (zie foto).  
Opdracht 5: Vogels eten kriebelbeestjes, zoals kevers, spinnen, pissebedden enz. Kun jij ze vinden? 
Ze verstoppen zich onder het hout of in spleetjes in het hout. Pak je loepje en kijk of je ze kunt 
vinden. Misschien kun je ze later thuis natekenen? 

Route: Vervolg het graspad langs het water. Op de kruising met gravelpad (bij grenspaal, zie 
rechterfoto) ga je linksaf. Even verderop gaat het pad via een vlonder over het water. Je bent nu in 
het speelbos.  

Hans en Grietje stoppen even om water te drinken uit het beekje. Ze ontmoeten hier een heikikker, 
die hun een libel aanbiedt tegen de honger. Hans en Grietje weigeren beleefd. 

Opdracht 6: Kun jij een kikker nadoen? Spring en 
kwaak luid! 

Hans en Grietje lopen verder. 

Route: Vlonder oversteken, pad volgen en bijna meteen 
naar links (bospad langs water). Rechts van het pad 
staat een halve boom met bovenin tonderzwammen en 
spechtengaten.  
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Opdracht 7: Spechten hakken een nieuw nest uit in zacht hout. De ingang is mooi rond! Het diepe 
nest wordt niet bekleed met mos of zo. De eieren worden gewoon op de spaanders van het gehakte 
hout gelegd. Een verlaten spechtennest wordt hergebruikt door andere vogels. Ga hier het bos in en 
bouw een nieuwe hut. Een oude hut opknappen mag ook  . 

Route: volg het graspad verder langs het water tot een heuvel. Rechts zie je een fietsenstalling.  

Ondertussen hebben Hans en Grietje nog steeds honger. 
Even later horen en zien ze zoemende bijtjes op allemaal 
bloeiende bloemen. Ze raken in gesprek met een groep 
drukke honingbijtjes. Zij verzamelen nectar en stuifmeel 
voor de larven. Ze bieden Hans en Grietje ook wat nectar 
aan. Dát lusten ze wel. 

Opdracht 8: Zoek in het gras naar bloeiend hondsdraf en 
zuig net als de bijtjes nectar uit de bloem. lekker joh! 

Route: Loop voorbij de heuvel linksaf het water over via de 
vlonder. Je bent nu weer aan de andere kant van het 
water. Hier is een weitje met bloemen. 

Bij het bloemenweitje ontmoeten ze een ree die van de 
kruiden knabbelt. Hans en Grietje vertellen hun verhaal. 

Ze kijken hoe smakelijk de ree van de kruiden eet. De ree legt hun uit welke kruiden ze gerust op 
kunnen eten.  

Opdracht 9: Snoep van de bloemen van de kruiden die eetbaar zijn. Zie de foto’s voor de 
duidelijkheid. 

   

Foto’s: (links) Madeliefje, (midden) Pinksterbloem, (rechts) Paardenbloem 

Route: Ga op de kruising van paden bij de plattegrond naar links.  

Op de 3e dag ontmoeten ze een klein vogeltje dat uit het nest is gevallen bij zijn allereerste 
vliegpoging. Ze zetten het terug in het nest. Het vogeltje vertelt dat hij verderop een klein huisje 
heeft gezien. Het leek wel van peperkoek met dakpannen van biscuitjes en ramen van witte suiker.  
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Route: Volg dit pad tot je aan de rechterkant een hut ziet.  

In de hut woont een oude slechtziende vrouw. Hans en 
Grietje snoepen van het huisje tot de vrouw zegt: “Knibbel, 
knabbel, knuistje, wie knabbelt er aan mijn huisje?” De 
vrouw laat ze binnen en geeft ze melk en pannenkoeken te 
eten. Hans en Grietje mogen blijven slapen. Ze zijn zo moe. 
Hun bedje is zo zacht als het mos op de bomen. 
 
Opdracht 10: Zoek naar mos op de bomen en voel maar 
eens hoe lekker zacht dat is! Voelt dit net zo zacht als 
(jouw) bed?  

De volgende dag blijkt de vrouw een boze heks te zijn die dieren en kinderen eet. Hans wordt 
opgesloten in een kooitje om vetgemest te worden. Naast hem zitten ook dieren in kooitjes. Grietje 
moet werken voor de heks en krijgt bijna niet te eten. Omdat de heks slecht ziet, geeft Hans stiekem 
eten aan Grietje. 

Opdracht 11: Hoe is het om (bijna) blind te zijn? Kun jij bomen herkennen met je ogen dicht? Doe je 
ogen dicht en laat je naar een boom leiden met je ogen dicht. Voel aan de schors van de boom. Voel 
je ribbeltjes, zijtakjes en onderaan de wortels met mos? Loop weer weg van de boom en open je 
ogen. Welke boom had jij gevoeld? Klopt het? Ga nog maar eens voelen.  

Hans moet elke dag zijn vingers door de spijlen steken, zodat de heks aan zijn vinger kan voelen of hij 
al dik genoeg is. Hans fopt de heks door een dun takje door de tralies te steken. Zo lijkt het net alsof 
hij heel mager blijft. De heks heeft immers slechte ogen … 

Opdracht 12: We doen een raadsel. Doe je ogen dicht. Iemand anders zoekt iets uit de natuur en jij 
voelt wat het is. Moeilijk? 

De heks besluit dat het tijd is om Hans op te eten. Ze vraagt aan Grietje om hout te halen uit de 
schuur. Dat is een list, want eigenlijk wil ze zo Grietje opsluiten in de schuur. Grietje heeft het door 
en doet net alsof ze het hout niet kan vinden. De heks buigt naar voren om het hout aan te wijzen. 
Op dat moment duwt Grietje de heks zelf de schuur in en sluit haar op. Grietje bevrijdt Hans en alle 
dieren die opgesloten waren. In het huisje vinden ze heel veel geld dat ze meenemen. De dieren 
kennen het bos en wijzen de weg terug naar huis. 

Route: Neem eerst het pad terug naar de plattegrond. Ga op de kruising rechtdoor en loop richting 
het bruggetje. Links van het pad groeit 
brandnetel (zie foto). 

Grietje ziet de brandnetels en denkt terug aan 
haar overleden moeder die altijd 
brandnetelsoep maakte… 

Opdracht 13: Ook zo gek op soep? Pluk 
brandneteltopjes voor de soep. Dat zijn de 
bovenste 4 zachte nieuwste blaadjes. Knijp ze 
voorzichtig af met duim en wijsvinger. Pluk niet 
direct langs de rand van het pad. Doe ze in het 
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meegebrachte doosje. Op de site vind je het recept 
(https://www.groenemaatjes.nl/2020/03/brandnetelsoep/ ). 

Route: Ga de brug over. Volg het pad richting het speelfort. 

Opdracht 14: Tijd om te spelen of te picknicken in het Speelfort! 

Route: Klaar met spelen? Verlaat het 
speelfort (weer) bij het muurtje met 
schietgaten, zie foto.   

Ga rechtsaf en volg het pad. Het pad 
maakt een slinger naar links en gelijk 
weer naar rechts. Even verderop maakt 
het pad weer een bocht naar links. Je ziet 
aan de linkerhand een plattegrond op de 
grond.  

Een witte zwaan brengt Hans en Grietje 
één voor één naar de overkant van dit 
water aan de rand van het bos. 

 
Zwaantje, zwaantje 
 
Hier zijn Hans en Grietje 
D’r is geen weg en ook geen bruggetje, 
Neem ons op je witte ruggetje 
 
Opdracht 15: Jij bent het zwaantje en 
neemt iemand mee op je rug. Of 
misschien kan papa of mama jou op 
zijn rug nemen? 

Route: Als je het water over bent 
gestoken kom je op de t-splitsing voor 
de bosrand. Ga hier naar rechts. Volg 
het pad van de beleefroute terug naar 
de parkeerplaats aan de Binnenweg. 

Hans en Grietje zwaaien naar de  
dieren die ze achterlaten in het bos. 
Thuis aangekomen is papa superblij als hij ze weer ziet. De stiefmoeder is inmiddels overleden. 
Grietje waarschuwt de politie die de heks opsluit in de gevangenis. Met het geld van de heks kopen 
ze eten. En zo komt alles toch nog goed! 

 

Verantwoording afbeeldingen: Afbeelding van de zwaan komt van Pixabay.com. Andere foto’s zijn 
gemaakt door Lia Overbeek en Irene van Enckevort. 


