
Voor kinderen vanaf 7 jaar



Hoe kun je dit boekje gebruiken? 
Zou je wel wat meer van de bomen in het Wilhelminapark willen weten? Is het je wel 
eens opgevallen hoeveel vogels er in het park leven? Dan is deze speurtocht wat voor 
jou. Ga op zoek naar de 13 paaltjes, die bij deze speurtocht horen. De vragen in dit 
boekje kun je beantwoorden als je bij de paaltjes goed om je heen kijkt. De antwoorden 
staan op de laatste twee bladzijden. Op de achterkant van dit boekje vind je een kaartje 
waarop alle paaltjes zijn ingetekend.  

Je kunt de route beginnen waar je maar wilt. Het is natuurlijk wel leuk om te beginnen 
bij het beeld van Wilhelmina. Want het park is naar haar genoemd. Daarom staat hier 
het paaltje met nummer 1.

Dit boekje is van:

.......................................................

Veel plezier
met de 

speurtocht!



1 Wilhelmina
Je staat bij het standbeeld van Wilhelmina. Zij werd koningin van Nederland toen het 
park werd aangelegd. Daarom is het park naar haar genoemd. 

• Wat is Wilhelmina van Willem Alexander?  
• Hoe oud denk je dat het park is? 

Kijk eens goed in het rond.  

• Zijn alle bomen even hoog en even dik? Hoe komt dat?
• Hoeveel bomen zijn er, denk je, in het park?     
• Hoeveel verschillende soorten bomen staan er in het park?

Sommige bomen hebben naambordjes. Dit zijn meestal oude of bijzondere bomen.  
Er staan altijd twee namen op de bordjes: de Nederlandse naam en de Latijnse naam. 
De Latijnse naam wordt over de hele wereld gebruikt. Dat is handig als mensen uit 
verschillende landen met elkaar over bomen praten. Vaak wordt op het bordje ook 
vermeld waar de boom oorspronkelijk vandaan komt. Als de boom door iemand aan 
het park is geschonken, staat de naam van de gever er ook op.   
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2 Tulpenboom
De Tulpenboom heet zo, omdat hij in juni mooie grote bloemen heeft, die veel op tulpen 
lijken. Deze boom komt uit Noord-Amerika. Hij werd ooit door de indianen kanohout 
genoemd. Hij heeft een lange, rechte stam. Daarvan maakten de indianen mooie lange 
kano’s. 

•	 Als je van deze boom een kano maakt, hoeveel kinderen kunnen er dan achter elkaar 
in zitten? 

•	 Het blad op welk plaatje hoort bij deze boom? 
•	 Zitten er nu bloemen in de boom? Zie je die op één van de plaatjes?

3 Moerascypres
Deze boom is een oude taaie. Hij kwam 5 miljoen jaar geleden al voor in Nederland.  
Hij houdt van natte voeten.

•	 De wortels van de Moerascypres hebben wel een beetje frisse lucht nodig. 
Welke slimmigheid heeft deze boom daarvoor bedacht? 

•	 Welke plaatjes horen bij deze boom? Wat zie je op deze plaatjes?   
•	 Wat is het verschil tussen de bladeren van de Tulpenboom en de Moerascypres? 
   
Eigenlijk worden de blaadjes van de Moerascypres geen bladeren genoemd maar .......... 
Denk aan de kerstboom.   

Ga met je rug naar de Moerascypres staan en kijk schuin naar links. 

•	 Wat staat daar op een heuveltje?   
•	 Wanneer en waarom is het daar neergezet?
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4 Plataan
Als bomen groeien worden ze steeds hoger en dikker. Het park is zo mooi omdat er 
heel veel oude, dikke bomen zijn. Deze boom is één van de dikste bomen van het park. 

•	 Hoeveel vriendjes of vriendinnetjes heb je nodig om deze boom te omarmen?  
•	 Hoe dik is de boom? 
•	 Er zitten heel lange takken aan deze Plataan. Hoeveel meter is de langste tak 

ongeveer?
•	 Deze boom is bij de aanleg van het park geplant. Hoe oud is deze boom dan? 

Als je heel precies wil weten hoe oud een boom is, kun je daar alleen achter komen 
als de boom wordt omgezaagd. Dan zie je de jaarringen zoals op plaatje C. Als je telt 
hoeveel ringen de boom heeft, weet je hoe oud hij is. De boom krijgt er namelijk ieder 
jaar een ring bij. Kijk goed of er in het park soms een boom is omgezaagd, dan kun je 
tellen hoe oud hij was. 

Vaak lijkt het net of er kerstballen in de Platanen hangen. Hangen ze er niet in op dit 
moment, kijk dan naar plaatje B. 

•	 Wat zijn dit voor ballen? 

Als je doorloopt langs de vijver, zie je recht voor je een dikke boom met een verband om 
de stam, je kunt het ook zien op plaatje D. 

•	 Is de boom ziek? 
•	 Waarom zit dit verband om de boom? 
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5 Papierberk
Hé, deze boom heeft een witte stam! Voel eens hoe zacht de stam is. En de schilfers 
krullen eraf. 

•	 Waarom denk je dat deze boom Papierberk heet? 
•	 Welk blad hoort bij deze boom? 

Kijk goed naar het blad van deze boom. Steek dan het pad over en ga naar paaltje 
nummer 6.

6 Oostenrijkse den
•	 Heeft deze boom ook bladeren? Hoe heten deze bladeren? Op welk plaatje kun je 

deze zien?
•	 Wat is het verschil tussen de bladeren van de Papierberk en de Oostenrijkse den? 

Eén van deze bomen laat in de herfst zijn bladeren niet vallen.

•		Welke boom is dat? 
•		Waarom laat deze boom zijn bladeren niet vallen als het winter wordt?
•		Wat laten deze bomen wel op de grond vallen? Op welk plaatje zie je dit? 
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7 Vogels in het park
Ga bij paaltje 7 staan en kijk naar de vijver.

•		Welke vogels zie je? Weet je van alle vogels hoe ze heten? 
•		Zie je de vogel van plaatje A? Hoe heet deze vogel?  
•		Zitten alle vogels van het park in het water?
 
Kijk eens omhoog. In de boom vlak bij het paaltje zit een kastje. In het park hangen ruim 
20 van dit soort kastjes (plaatje C).

•	 Waar zijn deze voor? 

Niet alle kastjes zien er hetzelfde uit. Iedere vogel kiest zijn eigen soort kastje. De kastjes 
worden ieder jaar gecontroleerd en schoongemaakt. Dan weten we of er vogels in 
hebben gebroed. In 2011 waren 16 kastjes gebruikt. Mezen kunnen er iets heel moois 
van maken. Kijk maar naar plaatje B.  

De vogels, die je in het water ziet, gebruiken de kastjes niet. Zij maken een groter nest 
op het eiland in de vijver. 

Als je straks verder loopt, zie je bij de speelplaats een groot bord met vogels (plaatje D). 
Deze vogels leven in het park. Dan kun je even kijken of je de namen van de watervogels 
goed had. Je kunt ook zien welke vogels in de bomen leven. 

•		Welke vogels zie je ook wel eens bij jou in de tuin? 
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8 Beuk
De Beuk en de Eik komen veel voor in Nederland. Het hout van deze bomen wordt 
gebruikt voor het maken van tafels, stoelen, kasten en bedden. Er worden ook vloeren 
van gemaakt. De boom moet dan wel minstens 50 jaar oud zijn. 

Wat voor vloer ligt er bij jou thuis in de kamer? Is deze van hout? Weet je van welke soort 
hout?

In het park staan ook veel grote, oude Beuken en Eiken. Deze Beuk is zeker 100 jaar!
  
•	 Welk blad hoort bij deze kanjer? 

De eekhoorntjes zijn dol op de nootjes van de Beuk. Ze maken vaak een voorraad 
nootjes voor de winter in een holletje in een boom. 

•	 Hoe heten deze nootjes? 
•	 Op welk plaatje kun je ze zien? 

Kijk eens goed omhoog naar de boom, misschien zie je de nootjes wel hangen, ze 
zitten in napjes met stekeltjes. Je kunt ook in het gras onder de boom zoeken.  
Met een beetje geluk vind je daar nog een paar nootjes en lege napjes. Of hebben de 
eekhoorntjes alle nootjes al opgegeten? 

9 Eik
Deze Eik mag er ook zijn, wat een hoge boom! De Eik en de Beuk zijn allebei heel groot, 
maar er zijn ook veel verschillen. Kijk maar eens naar de stammen. 
   
•	 Op welk plaatje zie je het blad van de Eik? 
•	 Wat zijn de verschillen tussen het blad van de Beuk en de Eik?  
•	 Ook de stammen van deze bomen zijn verschillend. Wat zie je en wat voel je?  
•	 Hoe heten de vruchten van de Eik? Op welk plaatje staan deze?  
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10 Japanse notenboom
De Japanse notenboom is een heel bijzondere boom. Hij heeft ook een gekke Latijnse 
naam: Ginkgo. Kijk maar op het boombordje en plaatje C. 

De Japanse notenboom heeft een heel ander blad dan de meeste andere bomen. Kijk 
maar naar de blaadjes in de boom of op plaatje A. Het blad lijkt net een klein waaiertje.  
De Japanse notenboom bestaat al heel lang, hij kwam 50 miljoen jaar geleden al op 
aarde voor. 
 
•	 Leefden er toen al mensen op aarde? 

De meeste bomen uit die tijd zijn al lang uitgestorven. Maar de Japanse notenboom 
heeft het al die tijd overleefd. Er zijn mensen, die denken dat deze boom kan helpen 
tegen allerlei ziektes. De boom heeft het zelf al zo lang uitgehouden op de aarde.  
Die moet wel heel gezond zijn! 
Daarom kopen mensen zalfjes en pilletjes met fijngemaakte vruchten van deze boom. 
Ze denken dat hun ziektes daarvan over gaan. Op plaatje B zie je deze medicijnen.  
De vruchten van de Ginkgo zie je op plaatje D. 

•	 Denk jij dat het waar is?  

Dokters geloven niet dat dit echt waar is. Het is ook nooit echt bewezen dat zalfjes of 
pilletjes met Ginkgo mensen beter maken.  
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11 Witte paardenkastanje
In het park staan veel Witte en Rode paardenkastanjes. In mei hebben de bomen grote 
trossen met witte of rode bloemen. Deze enorme Witte paardenkastanje is nu ruim 100 
jaar oud. Hij kan maar liefst 250 jaar oud worden. De meeste Kastanjes halen dat niet. 
Ze zijn gevoelig voor boomziektes. Daarom gaan ze vaak dood voordat ze heel oud 
worden. Hopelijk staat deze boom er nog als jullie zelf opa of oma zijn.

•	 Op welk plaatje zie je het blad van de Witte paardenkastanje? 
•	 Is dat één blad of zijn het er 7?  

Kastanjebomen hebben zaden, die in een stekelig jasje zitten.   

•	 Hoe heten de zaden van deze boom?  
•	 Op welk plaatje kun je deze zien?
•	 Kun je deze zaden eten?   

12 Esdoorn
Het blad van deze boom komt je misschien wel bekend voor. Er is een land, waar veel 
Esdoorns groeien. Daar noemen ze de Esdoorn “Maple”. Dat land heeft het blad van 
deze boom op zijn vlag, kijk maar naar plaatje B. 

•	 Welk land is dit?  

Eet je wel eens pannenkoeken? Wat doe je er dan op? In het sap van de Esdoorns in 
Canada zit veel suiker. Daar maken ze stroop, “maple syrup”, voor de pannenkoeken van. 
Misschien hangen er nu zaadjes in de boom of liggen ze op de grond onder de boom.  

•	 Op welk plaatje zie je de zaadjes van de Esdoorn? 
•	 De zaadjes hebben 2 vleugeltjes. Waar zijn deze voor bedoeld?  
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13 Gebruik van het park
Het is fijn om in een park te zijn. Daarom zie je altijd wel mensen in het park.  
De bezoekers doen er van alles. 

•	 Wat heb jij wel eens in het park gedaan?  
•	 Wat zie je de mensen, die het park bezoeken, nog meer doen?

Het park moet natuurlijk wel mooi en schoon blijven. Dan kunnen veel mensen er plezier 
van hebben. Daarom mag je niet alles doen in het park. Je mag niet fietsen of brommen 
op de wandelpaden. En natuurlijk mag je ook geen bomen en planten  beschadigen. 

•	 Mag je voetballen in het park?
•	 Mag je barbecueën in het park?

Het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat mensen afval op het gras achterlaten 
en lege blikjes in de struiken gooien. Op warme zomerdagen zijn er erg veel mensen op 
de grasvelden. Heb je wel eens gezien hoe het grote grasveld er de volgende morgen 
uitziet?
     
•	 Hoeveel afval wordt er dan opgehaald denk je?
•	 Hoe lang zijn 2 mensen van de gemeente Utrecht daarmee bezig? 

Het is dus heel veel werk om het park schoon te houden. Het is jammer dat niet alle 
mensen hun afval in de bakken doen. Als de bakken vol zijn, moeten ze het afval 
eigenlijk mee naar huis nemen. 

Vond je het leuk in het park? 
We hopen dat je nog vaak in het park komt om te spelen en naar bomen te kijken. 
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1 Wilhelmina
•		Wilhelmina is de overgrootmoeder van 

Willem Alexander, dus de oma van 
Beatrix.

•		Het park is 114 jaar oud (in 2012).
•		 Bomen worden steeds hoger en dikker 

als ze ouder worden.
•		 Er staan ongeveer 625 bomen in het park.
•		 Er zijn ongeveer 100 verschillende soorten 

bomen.

2 Tulpenboom
•		 20 - 22 kinderen. 
•		 Plaatje A: blad Tulpenboom.
•		 Plaatje C: bloem Tulpenboom.
 
3 Moerascypres
•		Hij heeft luchtwortels, die boven de grond 

uitsteken. 
•		 Plaatje B: het blad, plaatje D: de 

luchtwortels.
•		De Tulpenboom heeft grote bladeren, 

de Moerascypres hele kleine, smalle 
blaadjes, die naalden worden genoemd.

•		 Een bunker van beton.
•		 In de tweede wereldoorlog als bomvrije 

schuilplaats voor de Duitse bezetters.

4 Plataan
•		 Je kunt de boom omarmen met 4 of 5 

kinderen. 
•		De omtrek van de boom is ongeveer 5 

meter (op 1 meter van de grond gemeten).
•		De langste tak is ongeveer 13 meter lang.
•		 114 jaar (in 2012). 
•		De balletjes zijn vruchten.
•		De boom is niet ziek.
•		De boom is een Beuk. Beuken kunnen niet 

tegen te veel zon op hun stam. Daarom 
zijn ze met doek ingepakt. Dat houdt 
de felle zon tegen. Het werkt net zoals 
zonnemelk bij mensen. 

5 Papierberk
•		De witte schilfers lijken op stukjes papier. 
•		 Plaatje B: blad Papierberk.

6 Oostenrijkse den
•		 Ja, naalden, plaatje D. 
•		De Oostenrijkse den heeft naalden, de 

Papierberk gewone bladeren. 
•		De Oostenrijkse den laat zijn bladeren 

niet vallen.
•		De dunne, taaie naalden bevriezen niet in 

de winter, daarom hoeft de boom ze niet 
te laten vallen in de herfst.

•		Dennenappels, plaatje C.

7 Vogels in het park
•		Meestal kun je Eenden, Ganzen, 

Waterhoentjes, Meerkoeten en Meeuwen 
zien. 

•		 Plaatje A: Meerkoet met jong.
•		Nee, er leven ook vogels in de bomen. 

Kun je ze horen? 
•		De kastjes zijn nestkastjes. Hierin leggen 

vogels eitjes. 
•		Misschien zie je in jouw tuin wel eens 

een Merel, Koolmees, Pimpelmees of een 
Huismus.

8 Beuk
•		 Plaatje C: blad Beuk. 
•		 Beukennootjes. 
•		 Plaatje B. 

9 Eik
•		 Plaatje A: blad Eik. 
•		De Beuk heeft een glanzend blad met een 

licht gegolfde rand, het blad van de Eik 
heeft diepe golfjes en het glanst niet. 

•		De stam van de Beuk is glad, die van de 
Eik is gegroefd.

•		 Eikels op plaatje D. 

10 Japanse notenboom
•		Nee, mensen waren er nog niet.
•		Nee, het is niet waar. 

11 Witte paardenkastanje
•		 Plaatje D. 
•		Het is één blad, dat bestaat uit 5 tot 7 

deelblaadjes.
•		 Kastanjes. 
•		 Plaatje A: Kastanjes. 
•		Alleen de kastanjes van de Tamme 

kastanje zijn eetbaar, je kunt ze poffen.

12 Esdoorn
•		 Canada.
•		 Plaatje C: zaadjes Esdoorn. 
•		De vleugeltjes werken als een helicopter. 

Zo kunnen de zaadjes ver weg vliegen op 
de wind en overal nieuwe bomen maken.   

13 Gebruik van het park
•		Wandelen, voetballen, op het klimrek 

en in de zandbak spelen, hond uitlaten, 
picknicken, trimmen en nog veel meer.

•		 Je mag wel voetballen, maar niet met 
schoenen met noppen. Want van noppen 
gaat het gras naar de knoppen!

•		 Je mag geen vuur maken in het park. 
•		 5 tot 6 kubieke meter uit de afvalbakken 

en 1 tot 2 kubieke meter van de 
grasvelden en uit de struiken, dat is bij 
elkaar 50 grote afvalbakken vol.

•	 3 tot 4 uur.
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Antwoorden



Colofon

Uitgave:

www.wilhelminapark.com

Ontwerp:

www.liberta.nl

Dit boekje is tot stand 
gekomen met een 
bijdrage van het 
leefbaarheidsbudget van 
de gemeente Utrecht.
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 Paaltje speurtocht

 Informatiebord vogels


