Vergeet niet het boekje in te leveren bij je docent!

Namen: .........................................................................................................
........................................................................................................................

Wandelen langs bomen in Maasland

Klas:

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

Docent:

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

Uitleg

Boom 9:

In dit boekje staan 9 opdrachten die elk horen bij een
boom langs de route. Jullie proberen zelf de route te
lopen met behulp van de kaart. Op de achterkant van
de kaart staan een aantal herkenningspunten
beschreven waar je goed op moet letten. Door hierop te
letten kan je zien of je goed loopt.
Bij elke opdracht staat een uitleg. Lees die goed door. Je
vult de antwoorden op de vragen in, in het boekje zelf.
Als je klaar bent met het lopen van de route lever je het
boekje in bij je docent op de aangegeven datum.

De Hopbeuk

Je ziet voor de zaal een aantal
bomen staan.
Wat ga je doen?
Aan de hand van de plaatsje op
deze pagina, zoek de hopbeuk.
Tel hoeveel bomen er staan en
ren zo snel mogelijk dit aantal
keer heen en weer in de breedte
van het parkeerterrein.

Waar moet je op letten?
 Het is gevaarlijk om op de weg te lopen dus blijf altijd
op het voetpad.
 Kijk goed naar het kaartje waar je naartoe moet en
hoe je er moet komen.

Noteer je tijd:

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

 Zorg dat je een reserve pen of potlood bij je hebt om
de opdrachten te maken.
 Luister goed naar de uitleg over de bomen die je
begeleider je geeft. Het kan helpen bij de opdracht.
 Vergeet niet het werkboekje bij je docent in te leveren!
Veel succes!
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Boom 8:

Kaart

De Witte Paarden Kastanje

In de hoek op het grasveld staan
een aantal grote bomen. Deze
boom kent iedereen wel, in de
herfst geeft hij zijn vruchten in een
harde schil. Dit zijn witte paarden
kastanjes.
Wat ga je doen?
Sommige kastanjes kan je eten
(deze niet!). Er worden meerdere
gerechten mee gemaakt, noem
twee gerechten waarin kastanjes
zitten.
1.

…
……………………………………………………………………………

2.

…
……………………………………………………………………………

Herkenningspunten

o Het pannenkoeken restaurant
o Smal bruggetje
o De Beuk
o De Treurwilg
o Het verzorgingstehuis.
o De Hartjesboom
o Skatebaan
o Museum de Schilpen
o De Plataan
o Een kinderdagverblijf.
o De Japanse Zelkova
o De Berk
o Een bruggetje
o De Lindeboom
o Bloemsierkunst winkel “De Cartlan”
o De Witte Paarden Kastanje
o Straat de Hofsingel
o De Hopbeuk

TIP:
2
3

Je kan dit gebruiken als een

checklist om te

weten waar

je bent.

Boom 7:

De Lindeboom

Achter het hek op het terrein van de kerk staan een aantal bomen.
Deze bomen worden lindebomen genoemd.
Wat ga je doen?
Een stukje geschiedenis; deze kerk staat hier al een tijdje. Loop om
de kerk heen en zoek in welk jaar hij is gebouwd.
................................

Nu je weet in welk jaar hij is gebouwd, zou deze kerk ook zo lang
hebben gestaan als hij gemaakt was van het hout van de
lindeboom? Leg uit waarom.
Nee/Ja, omdat………………………………………
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Boom 6:

De Berk

Tegenover de berk is er een bankje;
zoek het bankje en vind de inscriptie
(hetgeen dat erop geschreven staat).
Voor wie is het bankje gemaakt ?
....................................................................
Wie is zij?
....................................................................

Boom 1:

De Beuk

Je kijkt naar een aantal bomen die voor een sloot
staan.
Deze bomen hebben iets waar je ze aan kan
herkennen, ze zitten namelijk onder de bulten. Dit zijn
beuken.
Wat ga je doen?
Door bomen kan jij leven, ze geven je namelijk de
zuurstof die jij inademt. Maar bomen zijn ook nog voor
andere dingen belangrijk. Noem 2 dingen waarvoor
bomen nog meer handig zijn.
1.

…
……………………………………………………………………………

2.
Neem even een korte pauze.
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…
……………………………………………………………………………
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Boom 2:

De Treurwilg

Boom 5:
Je op een hoek van een
voetpad langs een sloot, aan de
andere kant van het water zie je
een boom waarvan de takken
naar het water toe groeien, het
lijkt alsof de boom huilt. Je kijkt
naar de treurwilg.

De Japanse Zelkova

Je staat nu voor een rij (4/5) bomen.
Deze bomen zijn niet allemaal even dik
of even hoog. Nu is de opdracht aan
jullie om één van deze bomen te kiezen
en dan te schatten hoe dik deze boom
is.
Dus wat ga je doen?

Wat ga je doen?
Deze boom heeft een andere
naam in het Engels.
Zet de letters in de juiste
volgorde om achter de naam
te komen:

Rond de boom ligt een stoep, de tegels
van deze stoep hebben een vaste
maat en kunnen je dus helpen met het
schatten. (Een tegel is 30 cm lang en 30
cm breed).

………. tegels X 30 cm = ………cm,
dit is de diameter van de boom.

Wepenig wolilw

………………………………………………………………
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Boom 4: De Plataan

Boom 3:

In de hoek bij de winkel zie je een hele grote
boom staan. Deze boom wordt de plataan
genoemd en heeft een belangrijk kenmerk
waaraan deze kan herkennen. De stam van
deze boom ziet er anders uit dan andere
bomen.

Je staat nu voor een klein slootje
met aan de andere kant een
kerk. Je ziet aan de overkant
van het water 3 bomen dicht bij
elkaar en de takken kun je
aanraken. Deze boom heet de
hartjesboom, deze naam heeft
hij gekregen door zijn blaadjes.

Dus wat ga je doen?
Voel met je
hand over de
stam van deze
boom. Hierbij
moet je iets
opvallen, dit is het kenmerk van deze
boom.

De Hartjesboom

Wat ga je doen?
Zoek een blad van deze boom en
teken deze schematisch na.

……………………………………...........
…………………………………….………
.................................................................
.................................................................
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