Speurtocht
Dit is een speurtocht over het park van Amateur Tuinders Vereniging Utrecht.
Op de plattegrond staat de route aangegeven en hieronder vind je alle
informatie die je nodig hebt om de mooiste, leukste en spannendste plekjes
van het park te ontdekken. Langs de route zie je verschillende mozaiektegels
die je helpen de weg te vinden en uitleg geven over wat er is te zien.
Ook zijn er drie tegels met een lieveheersbeestje erop verstopt, doe je best en
vind ze allemaal! O ja, ga tijdens de tocht niet de tuintjes op. Vanaf de paden
kun je alles goed zien!

Naast de kantine staat een appelboom.
Hier start de tocht!

Volg de route op de plattegrond.
Rond om de kantine is van alles te ontdekken.
Ook zijn er veel huisjes voor dieren te vinden.
Kun jij ze vinden? Vergeet niet om omhoog te kijken!
Op de tegels staan een paar dieren die hier een veilig
huisje hebben.
Ook het lieveheersbeestje heeft hier een plekje
gevonden.
Vind jij het eerste lieveheersbeestje op de tegel?
Je komt ook een composthoop tegen. Dit is een hoop
gemaakt van groente-, fruit, en tuinafval. Er komen
schimmels en bacteriën vrij waardoor het afval op den
duur veranderd in compost.
Wist je dat de temperatuur in een composthoop wel op
kan lopen tot 70 graden!
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In de composthoop, maar ook onder boomschors,
tussen bladeren en tussen de houtsnippers leven veel
diertjes. Heb jij een van de onderstaande diertjes al
gevonden?

Steek nu over naar de grote zeecontainers en volg de
route zoals op het kaartje staat.
Zie je de grote berkenboom staan?
De buitenste laag van de schors vernieuwd zich
voortdurend en valt soms in dunne repen naar
beneden. Vroeger en ook nu nog wordt de schors voor
van alles gebruikt: dakbedekking, kleding en kano’s.

Op verschillende tuinen zie je dat mensen een slim
hulpmiddel gebruiken om water uit de sloot op de tuin
te krijgen.
Kijk maar eens bij tuin nummer 13.

Meerkoetjes zwemmen graag in de slootjes op het
park. Heb je ze al gezien?

Speurtocht
Aan het einde van het pad staan drie bijenkasten.
Bijen zijn heel belangrijk voor het bestuiven van vele
planten. En natuurlijk maken ze heerlijke honing.
Op het bord kun je informatie lezen over de kasten, de
bijenvolken en nog veel meer.

Vervolg de route.
We steken nu over naar het andere deel van het park.
Voor het hek staan verschillende prikstruiken:
rozenbottel, vuurdoorn en rozenstruik. Als je goed kijkt
hebben ze allemaal doornen.
Vroeger toen er nog geen prikkeldraad was werden
deze struiken gebruikt als bescherming. Zoals je ziet
gebruiken we het nu allebei.
Vervolg de route.

Apenboom.
Op de hoek bij tuin nummer 120 staat een bijzondere
boom
met scherpe naalden.
De apenboom komt eigenlijk uit zuid Amerika, ze
kunnen
wel 50 meter hoog worden en meer dan 1000 jaar
oud.
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Sla links af het Myrtepad in.
Myrte is een meisjesnaam.
Weet je wat het nog meer is?
(Een plant met mooie bloemen waarvan de olie vaak in parfums
wordt gebruikt)

Perenlaantje.
We zijn bijna aan het einde gekomen van de tocht
over het park. Langs het water staan een aantal oude
perenbomen, ze zijn ongeveer 70 jaar oud.
Hier in de buurt van het perenlaantje is ook het laatste
lieveheersbeestje verstopt. Kijk goed in de tuinen
aan de linker kant.
( tuin nummer 106)
Dit is het einde van de speurtocht over het park.

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten
over egels, bijen, bomen of insecten? In de kantine
kun je daar nog veel meer informatie over vinden.

