
SPEURTOCHT
EEN HEERLIJKE SPEURTOCHT

De speurtocht begint op de parkeerplaats aan de Dodeweg/Paradijsweg onderaan de fietsbrug
Start: je start bijna aan het einde van de parkeerplaats.
Vraag A: Waar is dat huisje voor dat aan een boom hangt en geen vogelhuisje is?
Route: Ga vlak bij dit huisje schuin rechts het bos in, dit is zo'n 50 meter voor het einde
van de parkeerplaats. Zie je die boom met de mooie dikke overhangende tak en al het
mos erop? Loop daar onderdoor, dat pad moet je in.
Vraag B: Hoe heten die witte bomen die je her en der ziet staan? Wist je dat je in het
voorjaar de sappen van die bomen hoort stromen?
Route: Je komt bij een zandvlakte, blijf in dezelfde richting lopen en laat het zand rechts
liggen.
Vraag C: Welke diersporen zie jij het meest in het zand?
Route: Loop door naar het fietspad, steek het ruiterpad over. Je ziet twee grote dode
bomen de lucht in steken. Zie je gaten van vogels? Laat deze bomen rechts van je en ga
het pad schuin links in.
Vraag D: Zie je die vlakte rechts naast je met al dat hoge gras? Waar werd die vlakte
vroeger voor gebruikt? Zie je de oude slootjes van vroeger in het gras?

Route: Je komt op het fietspad. Sla rechtsaf. Dit is de Paradijsweg. Zodra je rechts 
een paaltje ziet van de blauwe MTB-route ga je links het bos in. Ga op dit 
smalle paadje bij de T-splitsing linksaf. Stop daar even en beantwoord vraag E.
Vraag E: Over hoeveel omgezaagde boomstammetjes ben je zojuist gestapt 

(vóór de splitsing)?
Route: Bij de volgende splitsing linksaf.

     Vraag F: Welke soorten mos zie je hier vooral groeien?
Route: Blijf dit paadje volgen - na de T-splitsing komen de paadjes weer bij elkaar. Sla bij
het ruiterpad linksaf, pas op voor paarden!
Vraag G: Van welk dier zie je nu de meeste sporen?
Route: Houd rechts aan. Je bent weer bij terug bij de parkeerplaats.

Vandaag loop je een speurtocht in Den Treek

Mail je antwoorden naar natuurkei@vrijlandamersfoort.nl. Met elk goed 
antwoord verdien je punten. Deel je foto's voor extra punten op

Instagram en Facebook met #natuurkei en tag @vrijlandamersfoort

Nog tijd over? Maak een mooie hut bij de zandvlakte! 
Daar vind je veel goede takken, of een hut die al af is!


