Antwoordenvel, Speurtocht door het Nationaal Fruitpark,
De start is direct bij de parkeerplaats, ga direct links bij het verlaten.
Je ziet nummers staan, bij elk nummer hoort een vraag.
1)

Je ziet hier een soort wigwams, deze laten we begroeien met
klimplanten. Wat voor soort klimplanten staan er bij de wigwams?
Dit zijn kiwi’s, dit zijn grote kiwi’s die eerst nog even moeten rijpen na het
plukken om te kunnen eten.
2)
Hoe noem je een soort tunnel waar fruitbomen langs groeien en
welke bomen worden hiervoor gebruikt?
Dit noemt men een “Berceau”.
3)
Waarvoor of voor wie is het kastje op de paal?
Dit is een nestkastje voor de “torenvalk”
4)
Dit is een druivengaard welke in Nederland steeds meer geplant
worden. Waarvoor worden de druiven op het park gebruikt?
Deze druiven worden gebruikt voor het maken van wijn en om op te eten.
5)
Een kinderboerderij is een boerderij in het klein. Welke dieren zijn er
hier op de kinderboerderij? Noem er 5.
Hier lopen o.a. kippen, varkens, schapen, geiten, konijnen, kalkoen, pauw
een ezel en een koe.
6)
Er lopen hier kippen, hoeveel tenen heeft een kip?
Een kip heeft 4 tenen.
7)
Hoe wordt dit huisje genoemd.
Dit is een bijenstal.
8)
Bijen zijn heel nuttig, ze bestuiven het fruit en zorgen voor honing.
Weet je uit hoeveel bijen een bijenvolk kan bestaan?
Een bijenvolk bestaat uit ongeveer 30.000 werksters (vrouwtjes), enkele
honderden darren (mannetjes) en één koningin (ook Moer genoemd)
9)
Fruitbomen moeten onderhouden worden door ze te snoeien. Je ziet
bordjes met namen van vrijwilligers die de bomen snoeien op het park. Met
hoeveel vrijwilligers wordt dit gedaan?
In totaal zijn er 9 vrijwilligers actief met snoeien, diverse andere vrijwilligers
zijn actief bij andere werkzaamheden.
10)
Er komen steeds meer soorten dwergfruit, deze kun je in de tuin
planten, maar ze zijn ook heel leuk op balkon of terras. Je ziet hier een
miniboomgaard, we noemen dit de “kinderboomgaard”.
Uit hoeveel boompje bestaat deze?
Er staan hier 14 boompjes van verschillende rassen geplant.
11)
Kikkerpoelen zijn voor de natuur erg belangrijk.
Uit welke twee dingen (hoe heten de onderdelen) bestaat een kikkerpoel?
Een poel bestaat uit ‘flora’ en ‘fauna’.
12)
Wat betekent: flora
Dit is de planten wereld.
13)
Wat betekent: fauna
Dit is de dieren wereld.
14)
Er leven dus veel dieren in en bij een poel.
Noem 5 dieren die leven in en rond de kikkerpoel.
Dit kunnen zijn; kikkers, salamanders, libellen, padden, ringslangen,
watervlooien, kikkervisjes, waterhoentjes, schrijvertjes, reigers, eenden
enz.

15)
Er liggen links en rechts achter de kikkerpoel twee hopen, wat zijn dit
voor hopen?
Dit zijn broedhopen ook wel broeihopen genoemd, deze zijn voor
ringslangen. Door de broeiwarmte van het maaisel komen de eieren uit. Ook
vinden veel andere dieren zoals egels het in de winter lekker warm.
16)
Deze uitkijktoren is bedoeld om de vogels te verschrikken als er
kersen aan de bomen hangen, dit werd vroeger ook veel gedaan bij
hoogstam bomen.
Hoe hoog is de uitkijktoren?
De toren is totaal 10 meter hoog.
17)
Waar is het kastje voor welke aan de toren zit?
Dit is een uilenkast voor steenuiltjes, het duurt wel 3 tot 5 jaar voordat een
uil hierin gaat nestelen.
18)
Hoeveel treden is het naar boven?
Het zijn 37 treden.
19)
Je loopt hier onder sierappeltjes door, waar worden deze voor
gebruikt? Noem er twee.
Sierappels worden veel gebruikt voor de bestuiving van andere appelbomen,
maar ook voor decoratie en voor het maken van cider.
20)
Kersengaarden hadden vroeger mooie namen, kun je er twee van
noemen?
Deze kun je vinden op het bordje er zijn vele namen.
21)
Hier is een moerbeienlaantje. Waar komt de Moerbei oorspronkelijk
vandaan en waarvoor werd hij gebruikt?
De moerbei komt oorspronkelijk uit China en werd gebruikt voor de zijde
rupsen.
22)
Dit is een schuilhok voor het vee, schapen, geiten maar ook ander
vee moet kunnen schuilen bij slecht weer.
Hoeveel schuilhokken kun je op het park ontdekken?
Er staan 4 schuilhokken en een stal bestaande uit 5 stalletjes verdeeld over
het park.
23)
Hoe heten de ezel en de koe?
De ezel heet Lilly en de koe Bambi (staat op de hekken)
24)
Je ziet hier een tuinkamer met allerlei rassen. Welk fruit groeit hier?
Hierin zijn bessen geplant, het park bestaat uit diverse tuinkamers met elk
een eigen thema.
25)
Op het terras staan fruitbomen, deze komen in de Betuwe veel voor ,
Weet jij welke dit zijn?
Er staan pruimenbomen op het terras.
26)
Het park is geïnspireerd op het werk van een kunstenaar. Door welke
kunstenaar hebben wij ons laten inspireren bij het ontwerp van het gebouw
en het park? (kijk bijv. naar de ramen)
Bij beide ontwerpen zijn wij geïnspireerd door de werken van Mondriaan,
deze heeft in zijn werken de appelboom vereeuwigd.

We hopen dat je het een leuke en leerzame speurtocht vind.

