
 
                                                             

1 
 

 
 

      Naam:                                                                                                                                                                         Score :  
 

                            Speurtocht 1 “Ontdek het bos Birkhoven”.  
Looptijd ongeveer een uur. We nemen er 2 uur voor. 

Deze speurtocht bevat 20 vragen. Voor elke goed beantwoorde vraag krijg je een punt. Met 10 of 
meer goede antwoorden krijg je wat lekkers, bij alle vragen goed ook een verrassing. Het formulier 
inleveren bij het eindpunt in Lunchcafé “Out2Enjoy” (Bosbad) met een midgetgolfbaan. 
 
De letters op de kaart staan ook in de tekst en helpen bij je oriëntatie. Een kompas of telefoon kan 
ook helpen. Veel succes !! 
 

 
 
START Zoek het grote informatiebord van het Utrechts Landschap aan het begin van een breed 
wandelpad.  In het begin volgen we de wit-groen-gele paaltjes van het Utrechts landschap. 
Loop nu het eerste stuk van de tocht volgens de paaltjes van het Utrechts Landschap. Na een paar 

honderd meter lopen ga je rechts een bospaadje (A) in en kom op een schelpenpad (B), ga hier links 
(PAS OP FIETSERS) na weer een eind lopen je op een vijfsprong uit en zie je rechts een vierkante 

“paddenstoel”. (C) 



 
                                                             

2 
 

 
Vraag 1a: Welk nummer heeft die paddenstoel. 
Antwoord:   
 
Vraag 1b: Noem 3 soorten loofbomen die je gezien hebt. 
Antwoorden:   
 
 
De laatste resident van het kleine handelseiland Decima in Japan heeft in 1826 Birkhoven gekocht en 
de Buitenplaats Birkhoven aangelegd. Het pad dat vanaf de vierkante paddenstoel naar rechts 
terugloopt richting de parkeerplaats is naar hem vernoemd. 
 
Vraag 2: Hoe heette die resident.  
Antwoord:  
 

Tel vanuit het pad waar je vandaan kwam met de klok mee en loop het vierde (zand)pad schuin naar 

links in. Volg de geel-groene paaltjes van het Utrechts landschap. Op de kruising (D) links 
aanhouden. Je ziet even verderop rechts van het pad een groep groene naaldbomen  
 
Vraag 3: Weet je ook een andere algemene naam voor naaldbomen ? 
Antwoord:  
 
 
Je komt nu langs drie paaltjes met naambordjes die niet ver van elkaar staan. Op één ervan staat 
“Japanse Ceder” of “Cryptomeria japonica”.  Bomen en planten hebben ook een wetenschappelijke 
of Latijnse naam. De boom heeft lange vaak hangende slappe twijgen die bezet zijn met korte 
kromme priemvormige naalden. 
 
Vraag 4: Welke Latijnse bomennaam staat er op één van de andere twee naampaaltjes? En hoe 
heet die boom in het Nederlands? 
Antwoord:   
 
 
Deze boom heeft geen naalden, maar schubben die van boven mooi groen zijn en aan de onderkant 
groen met wit gevlekt, als je zachtjes over de schubben wrijft, dan ruik een sterke geur. Waar doet je 
die geur aan denken? Opdracht: zoek nu ook een boom met naalden en weet je hoe die heet? 

We lopen nu door volgens de groen-gele paaltjes. Je ziet dan links in de verte (E) een toegangshek 
voor werkverkeer van het Dierenpark Amersfoort. Verder lopend komt er vlakbij het pad nog een 

toegangshek van het Dierenpark Amersfoort waar een groot getal op staat (F). 
 
Vraag 5: Welk groot getal staat op dat toegangshek. 
Antwoord:  
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Hiervandaan moet je niet meer de paaltjes route volgen maar rechtdoor langs het hek van het 
Dierenpark lopen. Bij nog een derde toegangshek verderop zie een breed pad naar rechts, maar loop 
nu even rechtdoor over het slingerpad langs het hek van het Dierentuin richting spoorlijn.  

Net voorbij de hoek van het hek (G) zie een laaggelegen stuk grond met een zogenaamd 
Rabattenbos met allemaal rechte greppels naast elkaar. 
 
Vraag 6: Waarvoor denk je dat die greppels op deze lage plek gegraven zijn? 
Antwoord:  
 
 
Ook zie je hier enkele ronde diepe kuilen, dat zijn bomkraters uit de oorlog van bommen die naast de 
spoorlijn vielen toen ze de spoorlijn wilden bombarderen om de Duitse vijand schade toe te brengen.  
Loop nu terug naar het toegangshek en ga daar naar linksaf het brede pad op. Je loopt nu langs een 
langs een Larixbos aan je rechterhand.  
 
Vraag 7: Wat is een winterkenmerk van de Larix of Lorkenboom? 
Antwoord:  
 
 

Even verderop zie je (paars op de kaart) een heideveld. (H) Aan de rand van dat heideveldje, rechts,  
staat een bank. Als je daarvandaan naar het westen kijkt dan kun je in de verte  iets zien boven de 
bomen. 
Vraag 8: Wat zie dan westelijk in de verte boven de bomen ? 
Antwoord:  
 
 
Loop langs het bankje rechtdoor langs een oranje paaltje. Ga na het tweede oranje paaltje, maar  
vóór het derde oranje paaltje rechtsaf een breed ruiterpad op. Iets verder slaat het ruiterpad linksaf 
maar wij gaan rechtdoor. Dan komt er een (tweede)driesprong waar wij schuin naar links verder 

gaan. Hier begint een laan met grote bomen en een toegangsbord van het Utrechts Landschap (I). 
Onder dit toegangsbord hangt een wit bord. 
 
Vraag 9: Wat is het eerste woord op dit bord. 
Antwoord:  
 
 
Loop door deze rechte bomenlaan naar het noordoosten (kompas) en volg nu weer de paaltjes van 
het Utrechts Landschap. Blijf de paaltjes volgen als die schuin rechtsaf een bijzonder bosje ingaan 

(J).  Dit parkbosje heeft de naam Pinetum, waarmee een verzameling van verschillende naaldbomen 
wordt bedoeld. Die naaldbomen zijn vermoedelijk deels door de resident van Decima geplant.  
 
Vraag 10: Hoe oud zouden de dikste bomen dan kunnen zijn? 
Antwoord:  
 
 
Ongeveer midden in het Pinetum kom je over twee heuveltjes, elk met een bankje. 
Vraag 11: Hoeveel houten traptreden zijn er in totaal op deze twee heuveltjes. 
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Antwoord:  
 
 
 
Iets verder doorlopend kom je bij een hele grote boom met een informatiebord ernaast.    
 
Vraag 12: Hoe hoog is die boom ? 
Antwoord:  
 
Vraag 13: Wat is de naam van deze boom ? 
Antwoord:    
 
 
Vanaf het Pinetum lopen we verder volgens de paaltjes van het Utrechts Landschap. Je kruist een 

fietspad (LET OP)  en loopt door richting bosvijver (K) 
 
Vraag 14: Tussen wat voor soort grote struiken loop je vlak vóór je bij de vijver bent? 
Antwoord:  
 
 
Je loopt een stukje langs het water en je ziet dan in het water een grote ijzeren vogel (L) 
 
Vraag 15: Wat voor grote ijzeren vogel staat er in het water ? 
Antwoord:  
 
Je loopt nu een stukje terug en gaat rechtsaf 20 m. omhoog de Vijverberg op, halverwege ga je bij de 
kruising rechtsaf langs de buitenkant van de heuvel verder omhoog. Deze grote heuvel is als 
werkverschaffingsproject tegen de werkeloosheid eind jaren 30 in de vorige eeuw met de hand 
gemaakt met het zand uit de uitgegraven bosvijver. Bovenop staat een bankje van dikke 
boomstammen. 
 
Vraag 16: Hoe heet het bankje dat daar is neergezet ? 
Antwoord: ( 
 
 
Ga de  heuvel langs het trapje af, houdt rechts aan en loop naar de Noordwest kant. Verder naar het 
Noordwesten zie je een asfaltweg met aan de overkant een informatiebord. Dat hoort bij een 

(antroposofische) natuurbegraafplaats. LET OP, er passeren hier auto’s! (M) 
 
Vraag 17: Wat is de naam van die natuurbegraafplaats ? 
Antwoord:  
 
 
Loop weer terug het bos Birkhoven in en dan verder om de bosvijver over het bruggetje en ga hier 

een stukje naar links langs het beekje tot je bij een kleine vijver komt (N). Deze parkaanleg stamt 
nog uit 1860 toen de Resident van vraag 2 de buitenplaats Birkhoven heeft aangelegd. Loop terug 
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naar de brug en volg linksaf de paaltjes van het Utrechts Landschap. Je komt  dan langs enkele rood-
wit bordjes op paaltjes links en rechts van je. 
 
Vraag 18: Wat staat er op die rood-witte bordjes? 
Antwoord:  
 
 
 
Aan het eind rechtsom aan de rand van de vijver zie je een aantal grote platte stenen.(O) Sommige 
staan los in het water. 
 
Vraag 19: Hoeveel stenen liggen er los in het water ? 
Antwoord:  
 
 
Loop nu over de heuvel volgens de paaltjes van het Utrechts Landschap. Links kom je dan bij het 
toegangshek van Out to Enjoy, een gezellig cafetaria bij het Bosbad, waar je kunt wat kunt drinken en 

eten, ook kun je er midgetgolfen.  (P) 
 
Vraag 20: je ziet hier ook een steile heuvel, waarvoor dient die? 
Antwoord:  
 
 

 
Hier eindigt de speurtocht. Ga door het toegangshek en lever je antwoorden 
in voor controle en het lekkers voor de goede antwoorden. 
Als ze gesloten zijn kun je de antwoorden met je telefoon fotograferen en opsturen naar 
info@vbbbb.org.  Er komt dan een reactie wanneer je je prijs kunt ophalen. 
 
Loop terug naar het hoofdpad en ga naar links, je komt dan weer bij de parkeerplaats waar de 
speurtocht begon. Finish 
 
 
 
 

                                         
 
 

Deze speurtocht is een initiatief van de Vrienden van Behoud Bos Birkhoven 
Bokkeduinen, steun ons werk en wordt ook lid zie: www.vbbbb.org 
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