
Kijk op de achterkant voor de route van de speurtocht en volg de nummers!



Hoi, ik ben Jacob. Iedere dag vlieg ik over 
Landgoed Keukenhof. Het is hier heel leuk 
en er is van alles te zien. Wil je weten wat? 
Nou, dat kan ik je prima vertellen, maar 
het is veel leuker als je het zelf ontdekt. 
Daarom heb ik een spannende speur-
tocht voor je gemaakt. Je komt ook langs 
mijn huis. Speur je mee?
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Start het speuren!

Dit is de Hofboerderij. 
Deze boerderij is bijna 
400 jaar oud! Kijk eens 
naar het dak... de 
dakpannen zijn 
gemaakt van 
gebakken klei. 

Als het regent, loopt het 
water van de pannen in 
de dakgoot. Als het lang 
plenst, kan de goot wat 
extra steun gebruiken. 
Daarom wordt hij 
ondersteund met 
dakgootsteunen.

Als je op het terras 
gaat staan, hoeveel 
dakgootsteunen tel je dan?



2

Bij het huisje staat een karnmolen. 
Weet jij welke twee dingen daarin 
gemaakt werden?

Boter

Fruit

Vlees

Kaas

Karnemelk

Aardappels

2
Vroeger maakte het personeel het 
eten voor de bewoners klaar. 
Wat werd er in dit huisje 
gebakken, denk je?

Wist je dat ? n

p

En kom er achter welk geluid het dier 
bovenop de boerderij maakt!
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Kijk eens wat een vrolijke 
muurschildering! Welke dieren zie je?

3

Schrijf ze hieronder op.



Voor welke 
diertjes is dit 
een heel fijn 
huis?
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Samen met andere 
insecten heb ik mijn eigen 
plek op het landgoed. We 
wonen in het insectenhotel. 
Kom snel kijken met wie ik 
hier samenwoon!

Kom, we gaan 
naar de Houtvij-
ver! Ga bij het 
insectenhotel 
rechtsaf het bos 
in. Loop daarna 
een rondje 
rechtsom tussen 
de bamboe door. 
Ben je er al?

"Wist je dat 
er vroeger van hout vooral 
veel klokken en bezems 
werden gemaakt?" 
Versier hier je eigen klok.
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Vroeger werden 
boomstammen in het 
water gelegd. Het water 
zorgde ervoor dat het 
hout steeds harder werd. 
Wat konden de mensen 
maken als het hout hard 
genoeg was?
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De luiken 
zijn geschilderd in 
de kleur van het 
familiewapen.
Iedere familie met 
een eigen landgoed 
had een eigen 
familiewapen. 
Vroeger woonde 
hier de adellijke 
familie Van Lynden. 
Hun familiewapen 
had de kleuren 
rood, geel en groen. 

Hoeveel luiken 
tel je?
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Kijk, nu staan we 
bij de achterkant van 
de Hofboerderij. 
Veel ramen, hè?
Hoeveel ruiten tel jij?
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Vroeger bestonden er 
nog geen wasmachines. 
Alle vieze kleren werden 
met de hand geschrobd 
en gesopt. Dat zware 
werk werd gedaan in dit 
rode huis.

Welk woord staat er op 
het rode huis, dat stamt 
uit de 18e eeuw?

Buiten staat een grote 
drukketel. Deze ketel 
werd gebruikt om 
water te verwarmen en 
naar het kasteel te 
pompen. Zo kon de 
graaf zich wassen in 
een heerlijk warm bad. 
En het personeel 
hoefde niet met volle 
zware teilen te slepen.

Wil jij de schone kleding inkleuren?



Tegenover het rode huis 
zie je een kunstwerk in 
de vijver. Het zijn twee 
vogels, gemaakt van 
brons. Weet jij welke 
soort vogels dit zijn?

Volg het juiste pad 
en kom erachter 
wat voor soort 

vogel het is. 

VISSENDE VOGELS
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MUS

DUIF REIGER8

Kijk nu eens achter de vijver 
en dan een stukje naar links. 
Zie je de beeldenvallei? Achter 
de beeldenvallei ligt een heuvel.

In welk jaar is de heuvel 
aangelegd? Ik vlieg vast 
naar boven om het antwoord 
te zoeken. Jij moet met de 
trap… als je die kan vinden.

Als je vroeger boven op 
deze heuvel ging staan, 
zag je het Haarlemmer-
meer en het kasteel.
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E L A K B L O E I

S I A W O R T E L

D T K B B H A R S

O E R E C L O N D

O G N U N B O U O

R E R K I B L E T

N V B E R K O A M

D S C H O R S O D

K A S T A N J E M

Wat voor soort gebied is Keukenhof? 
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Kom, we gaan naar de achterkant 
van het kasteel. Als je goed kijkt, zie 
je dat de ramen hetzelfde zijn als bij 
de Hofboerderij. Ze zijn ook al 400 
jaar oud. Wat zie je boven het 
hoogste raam?

BERK

BEUK

BLAD

BLOEI

BLOEM

DEN

EIKENBOOM

ESDOORN

HARS

HOUT

KASTANJE

SCHORS

STRUIK

TAK

VRUCHT

WORTEL
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Vul hier de letters in die overblijven, dan weet je 
wat voor gebied dit is!
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Antwoord:

BERK

BEUK

BLAD

BLOEI

BLOEM

DEN

EIKENBOOM

ESDOORN

HARS

HOUT

KASTANJE

SCHORS

STRUIK

TAK

VRUCHT

WORTEL
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Ik zoem, uh, breng 
jullie naar het 
museum. Zie je de 
naam van het 
museum? Vul snel 
de drie letters in. 



Het zoontje van de 
familie Van Pallandt 
die hier woonde 
heette Frederik. 
Hij had zijn eigen 
speelhuis. Omdat het 
gebouw in Zwitserse 
stijl gebouwd is, 
heet het het Zwitsers 
Speelhuis. Het is in 
1850 gebouwd.

Kan je zien van 
welk natuurlijk 
materiaal het 
dak gemaakt is?

We zijn nu bij een speciale tuin. Het was de 
moestuin en bloementuin van het kasteel. Om de 
tuin staat een muur. Als je goed kijkt, zie je tussen 
de gewone stenen een speciale gevelsteen. 
Welk voorwerp staat hier twee keer op?
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Tip: kijk naar de naam van het gebouw
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Kan je zien van 
welk natuurlijk 
materiaal het 
dak gemaakt is?

Weet jij welke dieren hier 
vroeger woonden?
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Tip: kijk naar de naam van het gebouw

Wist je dat ?
Het Koetshuis in 
1857 opnieuw  is 
ontworpen en 
gebouwd.

Bouw hier je 
eigen Koetshuis

KIJKJE IN HET KOETSHUIS
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Hierbij de 
plattegrond 
van:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

KASTEEL KEUKENHOF

Entree

Frederik’s Hof

Kasteel Keukenhof

Washuis

Koetshuis

Kinderboerderij/ 
De Groene Bol

Hofboerderij

Wagenloods

Eendenhuis

Lisser Art Museum

Meerzicht

Nieuwe Plantage
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