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Leuk dat je de speurtocht door Zegenwerp gaat lopen! Hieronder vind je
een kaartje met de route. Bij de nummers 1 t/m 6 staan speuropdrachten
met foto’s en extra uitleg.
Oh ja, neem wat eikeltjes mee voor de eekhoorns en een doorschijnend potje
om diertjes in te bekijken. Veel plezier!
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Je ziet hier hoe eekhoorns aan
het werk zijn.
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Ga je mee het bos in?
Landgoed Zegenwerp is een superfijn bos om paddenstoelen te zoeken en
om spelletjes te doen tussen de bomen. Er zijn een paar echte heuvels,
door het zand dat op een hoop is gewaaid. En er stroomt een beek met
watervalletjes. Lees gauw verder welke dieren je hier kunt ontdekken!

1. Vistrappen: waarom?
Hier gaat een smalle beek die
door mensen is aangelegd. Vis
sen worden namelijk op de brede
rivier, de Dommel, tegengehou
den door een dam (de stuw).
Daarom is deze speciale visroute
gemaakt, met stenen ‘trappen’.
Daar stroomt het water sneller.
Erg knap dat vissen daar omhoog
kunnen zwemmen! Weet jij welke
kant het water op stroomt? Gooi
een takje of een blaadje in het
water en dan zie je het!
Loop verder en kijk bij het bruggetje waar een bank staat
eerst even of je dassensporen in de modder ziet ... Neem dan
het smalle paadje links, langs het water.

2. Bevers aan het werk
Hier zijn een paar bijzondere houthakkers bezig
geweest …. bevers! De sporen van hun enorm scherpe
tanden kun je nog in het hout zien. Ze knagen bomen
om, eten het hout op en zorgen dat de boomstammen
een dam kunnen vormen. Pas hier ook op voor de
diepe kuilen! Je herkent bevers het beste aan hun bre
de platte staart. Jammer genoeg laten ze zich bijna
nooit zien. In dit filmpje zie je hoe en waarom een
bever knaagt – en heel veel meer over deze dieren.

In dit boek kun je alles te

Loop de lange laan uit, door het openstaande hek; ga weten komen over bevers.
aan het eind rechts, een prachtige beukenlaan waar
in de herfst de mooiste paddenstoelen staan. Wat
zouden eekhoorns hier fijn vinden? Precies: beukennootjes. Hebben de eekhoorns er nog een paar over
gelaten? Misschien lusten ze wel een eikeltje.
Voor het grote huis (privé) ga je rechts, een smal
pad in.

3. Groene tunnel

Een spannend paadje, smal en
donker ... Het is een prima verstop
plek voor reeën. Loop zo zacht als je
kunt en kijk goed rond. En leg voor
de dieren die hier graag zitten vier
eikels op een mooi plekje. Loop na
de ‘tunnel’ even het kleine paadje
links in, tussen de rhododendrons
en het bamboebos.

Ook deze gaai is een echte eikelfan.

.

4. Zoek de reuzenboom
Kijk omhoog: wat een enorme boom staat
hier! Het is een echte reuzenboom (Sequoia
dendron giganteum), die werd geplant in
de tijd van onze bed-over-overgrootouders.
Toen de boom een paar jaar geleden werd
gemeten, was hij meer dan 30 meter hoog.
En wat nou zo gek is … hij heeft maar heel
kleine dennenappels. Neem er een paar mee
en plant ze op een mooie plekje (misschien in
jullie tuin?). Al is het niet zeker dat er ook
echt zo’n grote boom uit groeit.
Als je voorzichtig je hand op de stam legt,
voel je hoe zacht die is, het lijkt wel de vacht
van een dier.

Er ligt zoveel moois in het bos, daar kun je
thuis hele mooie dingen van ma
ken. Niets plukken of afknippen,
maar van wat los ligt, mag je best
iets meenemen. In dit boek staan
heel veel leuke tips.
Duizendpoot

Sommige dingen wil je echt even beter
bekijken – dan is een insectenpotje heel
handig. Kijk ook eens onder het schors van dode bomen.
Beestje in het potje, deksel erop en je kijkt er veilig en
rustig naar! En daarna laat je hem weer vrij.

Ken je deze eekhoorn? Dit is
Duizeltje. Hij is in een boom
geklommen maar durft niet meer
naar beneden, hij heeft hoogte
vrees. En wie komt hem helpen?
Juist ja, Pluk.
Dit verhaaltje staat in ‘Pluk
van de Petteflet’. Er zijn nog veel
meer leuke boeken over eekhoorns:
Loop nu terug naar
het ‘tunnel’pad en
volg het (links) tot je
bij een breder zand
pad komt. Als je
oversteekt kom je in
een heel mooi bos met grote heuvels. Loop
naar de heuvel met deze boom op de top:

5. Wat een wortels!

Bomen hebben licht en water nodig, maar ook
voeding uit de bodem. Dat is voor deze boom,
bovenop de heuvel, inmiddels lastig aan het
worden, met zoveel wortels boven de grond. Wat
is het eigenlijk voor een boom? Kijk goed naar
de blaadjes, misschien zie je ook nog nootjes van
deze boom.
Zie je een gat in een holle boom? Daar zou wel
eens een specht in kunnen wonen. Of een uil, of
een vleermuis.
In de winter hoor je vaak spechten op de bomen
kloppen – niet altijd om een hol te maken,
maar ook om insecten te zoeken. Ook is dit de
tijd dat je uilen hoort – die maken al heel vroeg
een nest. Uilen hoor je meestal ‘s avonds en ‘s
nachts roepen. Als je dicht bij het bos woont,
hoor je ze misschien wel als je in bed ligt.

6. Boomspelletjes

Nu is het hoog tijd voor een spel: bomen
tikkertje, de evenwichtsbalk, of misschien
weet je nog iets anders?
Leg je nog wat eikels neer voor de eek
hoorns, reeën of vogels?

... nog meer sporen

Of blijf je liever even verder speuren?
Als er sneeuw ligt, heb je de grootste
kans om dierensporen te vinden. Niet
alleen pootafdrukken, maar soms ook een
staartspoor!

Dieren die vooral planten eten, poepen
in keutels of bolletjes. Zoals konijnen en
herten. De poep van vleeseters is kleiner en
langwerpiger, soms zie nog restjes haren
of botjes.
Er is altijd
dat allerlaatste blaadje
Dat vergeten is
om los te laten
Zodat het daar nog
hangt te dromen
Van de winter
tot de zomer
Lotte van Dijck
Dit gedichtje en nog veel meer vind je in dit boek

Wij, de mensen van Natuurgroep Gestel en
en van de bibliotheek hebben deze struin
tocht gemaakt zodat kinderen en hun ouders
zien en lezen wat er allemaal in de natuur
te beleven valt. In Sint-Michielsgestel
worden we omringd door mooie bosgebieden.
Het is fijn om daar veel over te weten, dan
geniet je er nog meer van.
Bij de natuurgroep kun je natuurcursussen
volgen en samen op ontdekking, ook voor
kinderen zijn er activiteiten. Lees er
meer over op www.natuurgroepgestel.nl.
In de bibliotheek zijn heel veel infor
matieve boeken en verhalen over de
natuur. Ook voor ouders is er genoeg
interessants te vinden. Ben je nog geen
lid? Tot 18 jaar maken we een gratis
pasje. Je ouders betalen wel een klein
bedrag, want anders kunnen we niet
meer van die mooie boeken kopen. Kijk
maar eens op www.huis73.nl.

