
Achterbank
Kruiswoordpuzzel

1.  Latijnse naam van de tulp. 

2.  Maand waarin de meeste  

tulpen worden gepoot. 

3.   De grootste land- en tuinbouw-

tentoonstelling die eens in de 10 

jaar en in 2022 in Almere wordt 

gehouden. 

4.   Vogel die symbool staat voor 

Flevoland. 

5.    De tulpenbollen groeien goed in 

de zware Flevolandse klei. Om te 

zorgen dat de bollen goed geoogst 

kunnen worden, liggen de bollen 

tussen: 

6.    Dit seizoen heeft een tulp nodig 

om te kunnen groeien. 

7.    Door de plannenmakers na  

inpoldering bedacht als industrie-

terrein, maar nu internationaal 

natuurgebied, onderdeel van 

Nationaal Park Nieuw Land. 

8.    Volgens het bekende lied  

komen tulpen uit…

9.   De hoofdstad van de 12e  

provincie van Nederland. 

10.   De bedenker van het plan tot in-

poldering van de Zuiderzee (voor- 

én achternaam achter elkaar). 

11.  Een groot deel van de Nederland-

se landschapskunstwerken ligt in 

Flevoland. Wat is de naam van dit 

kunstwerk (zie foto)? Groene…

12.  De brug die Oostelijk en Zuidelijk 

Flevoland met de Noordoostpol-

der verbindt.
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De Tulpenroute Flevoland al puzzelend verkennen!
 
Hoe maak je het rijden van de Tulpenroute met de auto extra leuk en leerzaam voor kinderen? 
Met de speurkaart voor jonge kinderen! En oudere kinderen kunnen zich op de achterbank vermaken 
met de kruiswoordpuzzel!  

Wil je kans maken op één van de drie mooie prijzen die beschikbaar zijn gesteld door Windplanblauw? 
Maak dan een foto van jouw ingevulde speurkaart of kruiswoordpuzzel en stuur die naar 
puzzel@tulpenrouteflevoland.nl. Vermeld daarbij jouw naam, adres, postcode, plaats en e-mailadres. 
De prijswinnaars krijgen eind mei persoonlijk bericht. 

Veel plezier onderweg!



Tijdens het rijden van de Tulpenroute is er vanaf de achterbank veel te zien! 

Zie je een van de plaatjes hieronder? Kleur dan elke keer een bloembol in. 

Hoe goed kun jij speuren? Mail een foto van je ingevulde kaart en maak kans  

  op een prijs (meer info: zie ommezijde)!

Veel plezier onderweg!

Achterbank
Speurkaart
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