
  Zomer
 op Landgoed Schothorst



De zomer
Geniet tijdens de wandeling van de natuur op landgoed Schothorst. 

De route staat aangegeven op de plattegrond achter in dit boekje. 

Daar vind je ook de nummers uit de tekst. Voor kinderen zijn er 

vragen, spelletjes en tips opgenomen. Pas zo nodig de opdracht een 

beetje aan, zodat het op het niveau van de kinderen is.

3 Bloemen
Vanaf het voorjaar tot 
diep in de herfst staan 
hier altijd wel planten in 
bloei. Elk vak heeft zijn 
eigen kleurcombinaties. 
Doordat op de aarde wit 
zand is gelegd, krijgen 
onkruiden minder kans 
om te groeien.

4 Insectentuin
De kleuren en geuren van bloemen trekken veel insecten 
aan. Dat kun je in onze insectentuin goed zien. Langs het 
pad staan veel vlinderstuiken. Vlinders zijn dol op nectar. 
Dat is een zoet drankje dat in de bloemen zit. 
Vlinders leggen hun eieren (te zien als hele kleine ‘stip
jes’) onder bladeren van levende planten. Als de eitjes 
uitkomen, kunnen de rupsen meteen van de bladeren 
gaan eten. 

1 Kruiden
In het plantenvak bij de ingang van 
Het Groene Huis staan planten die 
sterk geuren. Veel daarvan vind je in 
gedroogde vorm in je keukenkastje. 
Kruiden geuren om insecten te trekken. 
Die zorgen voor de bestuiving. De be
stuiving zorgt voor nieuwe zaden.

2  Zwaluwen

Wrijf maar eens een blaadje 
tussen duim en wijsvinger. Kun 
je ruiken welk kruid het is? 

Welke kleuren bloemen zie je in de vakken? 

Atalanta

Koolwitje

Dagpauwoog

Zweef met je armen wijd als 
een zwaluw. Kun je de slurf zien waarmee de vlinder de 

nectar opzuigt?

Een echte zomervogel is de zwaluw. 
Soms zie je ze vliegen boven de weilan
den achter Het Groene Huis. Daar jagen 
ze op insecten zoals muggen en vliegen. 
Bij mooi weer vliegen ze hoog. Vliegen 
de zwaluwen laag dan is er slechter 
weer op komst. 

Koolwitje



5  Kleurenspectrum
Rondom het amfitheater zie je planten in aller
lei kleuren. De bloemkleuren staan in volgorde 
van de regenboog. De bloemen in het eerste en 
laatste vak zijn wit. 

6 Insectenhotel  
In dit insectenhotel vinden veel kleine 
beestjes een plekje. Ze schuilen er tegen 
de kou of regen of leggen er hun eitjes. 
Je kunt hier bijvoorbeeld wilde bijen en 
sluipwespen, torren en spinnen tegen
komen.

Kun je de volgorde van de 
regenboogkleuren zien? Rood, oranje, 
geel, groen, blauw, indigo en violet 
(het ezelsbruggetje roggbiv helpt je de 
volgorde te onthouden).  

Speel schaduwtikkertje.

Maak een schaduw met 
je armen als de wijzers 
van een klok. Hoe laat 
heb jij het?

Welke bloem vind jij het mooist?

Loop even richting het 
bijenhuis en zoek het 
bijenhotelletje dat lijkt op 
een nestkastje met heel veel 
openingen aan de voorkant. 
Maak het deurtje even open 
en kijk of er al eitjes in 
gelegd zijn. 
Loop daarna weer terug. 

Honingbijen wonen in een volk. Wilde bijen 
leven alleen. Dat zijn solitaire bijen. Er leven in 
Nederland meer dan 350 soorten wilde bijen. Ze 
leggen hun eitjes in gladde gangetjes in hout of 
in gegraven gangetjes in de grond.

Een solitaire bij legt naast het eitje ook stuifmeel in 
het gangetje. Als de larve uit het eitje komt, heeft het 
direct voedsel.

Vanaf de 
zonnewijzer is 
veel te zien. 

7 De zonnewijzer  
Dit is een bijzondere zonnewij
zer. De schuine metalen staaf 
geeft een streep schaduw op 
het plein. Die streep schaduw 
laat niet alleen zien hoe laat 
het is, je kunt ook de datum 
van vandaag achterhalen. 
Maar wacht eens even… staat 
de klok wel goed? En waarom 
staan er twee data bij iede
re lijn? Het antwoord op die 
vragen lees je op het informa
tiebordje aan het begin van het 
pleintje. 

8 Geuren en kleuren 
Bloemen lokken insecten met geuren en 
kleuren. Die werken als een uithangbord, als 
reclame: ‘Kom maar hier, wij hebben je wat 
te bieden!’ In de bloem vinden de insecten 
stuifmeel en nectar om te eten. Er zijn veel 
soorten insecten die maar van één of enke
le bloemen eten! Daarom is het goed veel 
verschillende planten in je tuin te zetten. 
Zonder die planten (en bloemen), zouden die 
insecten verdwijnen. En de insecten zorgen 
ervoor dat de planten zaadjes kunnen maken. 
Planten en insecten hebben elkaar nodig!

nestgangen van 
solitaire bijen en 
solitaire wespen.

Wees niet bang  
voor ons! Wij kunnen 
niet door jouw huid 

prikken.



9 Klimaattuintjes 
Ons klimaat verandert. Onze zomers worden 
heter en droger en er komen vaker heftige 
regenbuien voor. Hier vind je tips hoe je je tuin 
zo in kunt richten, dat die daar tegen kan. 

10 De vijver 
In een vijver of een verla
ging in je tuin (wadi) kan 
regenwater stromen als er 
een wolkbreuk losbarst. Een 
vijver trekt kikkers, libellen 
en waterjuffers aan. 
Een grote vijver, zoals deze 
is ook een fijne plek voor de 
meerkoet of de eend. 

11 Pas op voor tekenbeten
Er zijn ontzettend veel soorten kleine beestjes. Van 
de meeste hebben mensen geen last. Pas wel op voor 
teken als je in de natuur geweest bent. Die kunnen 
ziektes overbrengen. Controleer daarom voor het naar 
bed gaan de kinderen en jezelf op teken. Een teek 
geeft vrijwel nooit problemen als je die binnen 24 uur 
weggehaald hebt. Meer info: www.rivm.nl/tekenbeet

12  De Anna Paulowna boom
Deze boom had in mei mooie opvallende bloesem: 
violetkleurige bloemen in opstaande pluimen tot 
30 cm. In augustus en daarna zie je leerachtige, 
bruine doosvruchten waaruit later de zaden weg
dwarrelen. 

13  Tulpenboom  
(Liriodendron)

Op de route kom je ook 
langs de tulpenboom. Het 
blad is goed te zien en lijkt 
op de vorm van een tulp. 

 Loop door naar de klimaattuintjes.   Loop langs de natuurspeelplaats of laat de kinderen 
even lekker spelen met water en zand. 

Vang regenwater op voor een droge periode.

Hier kan na een harde regenbui het water snel de 
grond inzakken.

Planten in de tuin zorgen voor verkoeling op een 
hete zomerdag. 

Vraag aan de kinderen: Welk tuintje 
vind je het leukst?

Vraag: Zie jij veertjes 
liggen?

Maak met je duimen en wijsvingers de vorm 
van het blad. 

Zie je nog bloemen aan de boom of op de 
grond?

  Voorbij de Natuurspeelplaats ga je over het bruggetje. 
Op de T-splitsing bij de klinkerweg naar links

In de zomer ruien de eenden. 
Ze wisselen hun veren. Ze zijn 
nu allemaal bruin zoals een 
vrouwtje.

Een waterjuffer klapt zijn  
vleugels dicht.

Een libel zit met open vleugels



14 Koele bomen 
In het bos is het lekker koel op een zomerse 
dag. Dat komt door de schaduw natuurlijk. 
Het is onder een boom koeler dan onder een 
parasol. Dat komt omdat bomen zweten! 
Net als mensen. Ze verdampen water en dat 
houdt hen koel. Wij kunnen daarvan profiteren. 
Bomen, struiken en planten in je tuin of op je 
balkon zorgen ook voor verkoeling. 

15 Sinusmaaien
In dit weiland zie je dat het gras verschil
lende hoogtes heeft. Het is niet in één 
keer kaal gemaaid. Dat is beter voor de 
natuur. In de stukken die blijven staan 
vinden dieren voedsel en een schuil
plaats. De planten kunnen uitbloeien en 
zaadjes maken. Het gemaaide gras blijft 
even liggen zodat de zaadjes op de grond 
kunnen vallen. Daarna halen we het 
gemaaide gras weg. Dat maakt  de grond 
voedselarmer. En dan gaan er meer bij
zondere planten groeien. 

16 Beukenlaan
De laan met rode beuken takelt steeds verder af. 
Daarom zijn aan beide kanten jonge beuken ge
zet. Als de oude beuken doodgaan, vormen deze 
boompjes een nieuwe 
rode beukenlaan. Rond 
de jonge boompjes 
staan kunststof kragen 
(ringen). Daar krijgen ze 
de eerste jaren wa
ter in. Onder de oude 
bomen kan deze jonge 
aanplant in een droge 
zomer extra water goed 
gebruiken.

Een beuk heeft een dunne bast. De takken van 
de beukenbomen hangen gelukkig heel laag bij 
de grond. Ze vormen een soort zonnescherm! Ze 
voorkomen dat de bast verbrandt in de zon. Rond 
het landgoed zijn veel beuken ingepakt met jute, 
bij die bomen staat de boombast te weinig in de 
schaduw. (Bijvoorbeeld op de Schothorsterlaan bij 
de ingang van Landgoed Schothorst)

17 Oude bomen
Hier staan veel oude 
bomen. In oude bomen 
zit vaak wel een holle 
ruimte. Die gebruiken 
vogels als broedplaats. 
Ook vleermuizen maken 
gebruik van zo’n holte om 
er jongen te krijgen of om 
er te slapen. Vleermuizen 
slapen overdag en gaan 
in de schemering en ’s 
nachts op jacht. Zij eten 
elke nacht duizenden 
mugjes. Gelukkig voor ons! 

18 Hagen
Een haag is een mooie plek voor vogels, 
bijvoorbeeld voor de merel of de roodborst 
om een nestje in te maken. Dat kan niet in 
een schutting. Daarom is een haag beter 
voor de natuur dan een schutting! Boven
dien zorgt een haag, net als bomen, voor 
verkoeling in de zomer.

 Loop naar het bospad achter het gebouw van de boogschuttersvereniging.

Zie je insecten of hoor je een 
sprinkhaan?
Hoe zal de maaimachine gereden 
hebben? Doe dat eens na?

Waar zijn bomen nog meer goed voor? 
Antwoorden: zorgen voor schone lucht, er kunnen 
dieren in wonen zoals vogels, eekhoorns, insecten 
en vleermuizen, ze houden de bodem bij elkaar, 
houden water vast, ze geven vruchten die dieren 
en soms mensen kunnen eten: eikels, kastanjes, 
appels en peren.

  Houd steeds links aan. Rechts voorbij de eikenboom in het pad zie je een haag van 
de haagbeuk (carpinus). Achter die haag liggen moestuinen.

Kun je een holletje 
vinden waar jij in 
kunt kruipen?



1

4
8

7 6

5

9

10

12

11

13 14

15

18

17

19

20

16

3

2

21

19 Moestuin
Op de moestuin is in de zomer veel te doen. 
Groenten worden gezaaid of gepoot en bemest. 
Na de groei volgt de oogst. Misschien zie je ook 
bessenstuiken, aardbeien, frambozen en bloemen 
staan. Er staan heel veel blauwe netten, zodat de 
dieren niet alles opeten. Vogels zien blauwe netten 
beter dan zwarte en daarom vliegen ze er niet in.

20 Klein fruit tuin
Onbedoeld werken de bijen, wilde bijen en zweef
vliegen mee aan het ontstaan van fruit. Ze ver
plaatsen stuifmeel van de ene naar de andere 
bloem. Zo komt stuifmeel op de stamper terecht. 
Daarna groeit er een vruchtje (met zaden)!

Kijk over of door de haag of loop even verder 
naar rechts en kijk door het hek. Welke 
groenten zouden daar groeien?

Zie je nog bloemetjes aan de struiken of zie 
je al vruchten? En zijn die vruchten dan 
rijp of duurt dat nog even?

Je mag gerust een paar rijpe bessen, 
frambozen, druiven, mispels of ander fruit 
plukken en proeven. 

 Hier kom je langs de ‘Klein fruit tuin’. Loop er even in.

  Loop voorbij het bijenhuis. Verderop zie je Het Groene Huis, het eindpunt van de 
wandeling.



CNME Amersfoort
Het Groene Huis 
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Ontwerp: Sonja Kamer (DsignKamer)

Zomerse tips voor thuis 

Genoten van de natuur? 
Geniet ook thuis van (meer) natuur in je tuin of op het 
balkon. Met groene planten, bloemen, een struik of 
een boompje in je tuin trek je allerlei leven aan: vogels, 
vlinders, wilde bijen, misschien wel een egel! Zet 
mooie bloeiende planten of kruidenplantjes in je tuin 
of op je balkon. De kruiden kun je prima gebruiken in 
de keuken! Plant bijvoorbeeld peterselie, rozemarijn, 
bieslook of tijm. Ze bloeien ook mooi en werken als 
magneten voor vlinders en bijen! Koop het liefst biolo
gische planten en zaden: die zijn beter voor de natuur.

Genoten van de koelte op het landgoed?
Hoe groener je tuin, hoe koeler die blijft op hete dagen. Stenen, zeker donkere 
tegels, geven juist warmte af. Dus tegels eruit, groen erin. 
Is het soms te heet in huis? Maak van je plat dak een groen dak. Plant aan de 
zonnige kant een (lei)boom voor je huis of zet klimplanten tegen een rekje aan 
de muur. En doe je ramen en deuren op tijd dicht.

Overvallen door een zomerse bui? 
We krijgen steeds meer heftige regenbuien. Op het 
landgoed trekt het water zo de bodem in. Nog een 
voordeel van minder tegels in je tuin. 
Onze zomers worden droger en heter. Het is handig 
regenwater op te vangen in een regenton. Je hebt 
dan gratis water om aan je planten te geven. Voor 
Het Groene Huis staat ook een regenton. Als die vol 
is stroomt het water weg in een wadi: een verdiepte 
plek waar het water tijdelijk in blijft staan. (nummer 
21 op de plattegrond.)

Wil jij ook een wadi in je tuin? Of wil je meer tips voor een klimaatbestendige 
tuin of een groen dak. Kijk dan op www.amersfoortrainproof.nl. 


