Slagmaatpad
Loop dwars door de wei, over een oud fort en door een spannend
bos. Sta oog in oog met een koe, klim over hekjes en ontdek
spannende paadjes. Onderweg kun je ook nog lekker spelen.
Dus klompen aan, rugzak op en struinen maar!

A. Koeientongen

Zoek het houten kastje met de
koeienprint. Durf jij te voelen hoe de
tong van een koe aanvoelt? Steek je
hand er maar in!
Deze koeien eten alleen gras dat ze
met hun tong pakken. Ze rollen hun
lange, ruwe tong om een pluk gras en
trekken dat los. Vervolgens schrokt
een koe het gras naar binnen, zonder
te kauwen. Pas later gaan ze hun
eten (her)kauwen. Hoe voelt de tong
volgens jou aan?

B. Oog in oog met een koe?
Startpunt: TOP Fort bij Vechten, parkeerplaats Achterdijk 21, Bunnik
Opstappunt: Parkeerplaats Binnenweg, Houten. Volg de aanlooproute tot je bij
de hoofdroute komt. Je kunt ook opstappen bij Parkeerplaats Marsdijk, hier
staat geen informatiepaneel
Openbaar Vervoer: Bushalte Oud Amelisweerd
Horeca: Museumcafé Waterliniemuseum Fort bij Vechten, Marsdijk 2, Bunnik
Landwinkel Nieuw Slagmaat, Marsdijk 5, Bunnik
Voor actuele informatie zie www.klompenpaden.nl
Er zijn verschillende rondwandelingen mogelijk. De hele wandeling is 7 km.
Het rondje bij boerderij Nieuw Slagmaat, met start op de parkeerplaats aan
de Marsdijk, is 3 kilometer. Als je start vanaf Fort bij Vechten is dat 5 km. Je
kunt ook alleen de krachtpatsersroute van Staatsbosbeheer rondom het Fort
volgen (2 km). Het rondje speelbos vanaf parkeerplaats Binnenweg is
4,5 km. Volg dan vanaf de parkeerplaats de aanlooproute.
En nu snel op pad. Heel veel plezier!

Je staat hier voor een belangrijke
beslissing. Er staan namelijk koeien
in het weiland. Durf jij het aan? Oog
in oog met de koe?! Of neem je het
weiland aan de andere kant? Daar kun
je van een afstandje ook prima naar ze
kijken. De koeien horen bij boerderij
Nieuw Slagmaat.
Trouwens, ga niet rennen want dan
hollen ze achter je aan! Dat lijkt misschien leuk, maar als ze eenmaal dichtbij je zijn, zijn ze echt heel groot….
Let op! De bunkers in het weiland zijn
niet om op te spelen! Ze hebben nare
ijzeren uitsteeksels.
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C. Wat is dit voor koe?

F. Vertel mij wat ik zie!

D. Donker laantje

Het is hier net een donker tunneltje,
zo dicht zijn de bomen naar elkaar toe
gegroeid. Zo geeft Staatsbosbeheer
dieren hier een plekje om te schuilen
of beschutting te zoeken tegen regen
of zon.

De heuvel is een mooie plek met
prachtig uitzicht. Maak van je handen
een verrekijker en tuur eens rond. Vind
de windroos en noem op wat je bij de
pijlen ziet. Zet het goede cijfer erachter.
a. Snelweg
b. Weilanden
c. Woonwijk
d. Boerderij
e. Fort Vechten
f. Bos
deze ogen allemaal gezien (kunnen)
hebben….. Maak om de beurt één van
de zinnetjes af tot een mooi verhaal.
1. Er was eens… 2. En altijd ... 3. Tot
op een dag… 4. En daardoor …
5. Maar toen … 6. En ten slotte …

Maak van je oren grote konijnenoren
door je handen erachter te doen en
luister goed. Hoor je roffelen tegen een
boom? Dat is misschien een specht. Of
iets ritselen? Een haas? Je kunt ook
een ree zien, die zijn hier ook! Of staat
er wind en zijn de takken druk met
elkaar in gesprek?
Bij de splitsing kun je kiezen richting
de boerderij te lopen, lees verder bij
punt I. Of je gaat naar het Speelbos
Nieuw Wulven, lees verder bij
punt E.

Verder door Nieuw Wulven
E. Wie is daar?

Kijk eens heel goed om je heen. Wat
zie je? Zie jij de bomen of zien
zij jou? Het lijkt wel alsof deze
bomen - grauwe abelen - ogen
hebben op hun stam. Grappig
hè?
Bedenk met elkaar eens een
spannend verhaal over wat

H. Op de buik op de steiger

Antwoord bij F:
a3, b4, c5, d1, e2, f6

Kijk eens goed naar de koeien in de
wei en dan naar de foto’s hiernaast.
Welke koe zie je? Lakenvelders kun je
herkennen aan het witte ‘laken’ over
hun rug. De koeien in de wei heten
Blaarkoppen, omdat ze een witte kop
hebben en zwarte vlekken - ‘blaren’
- rond hun ogen. Deze koeien zijn lief,
rustig en mak, maar ook heel nieuwsgierig; ze komen graag even naar je
toe.

G. Romeinen in het Speelbos

Wist je dat er in dit gebied vroeger Romeinen zaten? De grens van het grote
Romeinse Rijk liep tot aan de Kromme
Rijn. De Romeinse soldaten kwamen
vanuit Rome helemaal hierheen om
deze grens te verdedigen. Ze bouwden
kleine dorpjes waar ze woonden. In het
Speelbos Nieuw Wulven stond lang
geleden een Romeins fort waarvan je
de omtrek nog kunt zien. Waan je een
Romein en leef je uit in het Speelbos!

Ga eens op je buik liggen en koekeloer in het
water.
A. Helder water: Voor waterplanten en waterdieren
is (zon)licht heel belangrijk. Hoe helderder het water hoe dieper de zon erin kan schijnen. Kijk eens
hoe ver de zon hier het water in kan schijnen?
Zie je die ketting met knopen en een zwart-witte
schijf? Laat hem rustig naar de bodem zakken. Als
je het verschil niet meer ziet tussen het zwart en
wit van de schijf, trek hem dan voorzichtig omhoog. Zodra je het verschil ziet,
kijk je hoeveel knopen onder het water zitten. De afstand tussen de knopen is
10 cm. Nu kun je uitrekenen hoe ver de zon in het water kan doordringen. Omdat het licht van de zon ook nog terugkaatst, moet je het aantal cm x2 doen.
Het licht kan dus ook 2 keer zo diep in het water doordringen. Meer weten over
water? Kijk thuis op www.droppiewater.nl.
B. Waterdiertjes: Hoe helderder het
water hoe beter jij de diertjes kunt zien.
Kijk ook goed bij de waterkant. Trek
eens het emmertje vol water omhoog.
Welke waterdiertjes zie
jij vandaag? Kijk op de
zoekkaart op de steiger.
(zie ook https://slootjesdagen.ivn.nl)
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C. NAP: Zie je dat blauwe bord op de
steigerpaal met NAP erop? Dit bord
heet een peilschaal. Hierop kun je zien
hoe hoog het water staat. Het woordje
NAP betekent: Normaal Amsterdams
Peil; dat is de gemiddelde hoogte
van de Noordzee. Voor elk water, dus
ook dit water, maakt het Waterschap
een afspraak met boeren en andere
bewoners van het gebied hoe hoog
het water moet staan. Door te pompen
zorgt het Waterschap voor de juiste
hoogte. Hoe hoog staat het water in
deze sloot?

Je nadert een splitsing. Je kunt nu
doorlopen richting de boerderij, Lees
verder bij punt I. Kom je vanaf het
opstappunt in Houten en wil je alleen
het rondje speelbos lopen? Sla dan
rechtsaf, lees verder bij punt E.

v

I. Broeihoop

Weet jij wat een broeihoop is? De
broeihoop is voor de ringslang. Hij is
te herkennen aan twee maanvormige
vlekken in zijn hals. Dit is een beschermde slang die voorkomt in het
bos van Nieuw Wulven. De broeihoop
is een veilige, goede plek voor de ringslang om eitjes te leggen.

J. Schipper mag ik over varen?

Trek jezelf naar de overkant met het trekpontje, de anti-tankgracht over! De
anti-wat? Deze gracht is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De
Waterlinie is gemaakt om ons land in oorlogstijd te beschermen. Water was
het verdedigingswapen. Als de vijand eraan kwam, konden stukken land
onder water gezet worden. Deze tankgracht was als extra bescherming lang
en diep zodat de vijand met paarden, kanonnen en tanks niet verder konden.
Maar ja, toen werden vliegtuigen uitgevonden en vloog de vijand er gewoon
overheen.
Welke dag is het vandaag? Want dan weet je welke kant je op moet. De
openingstijden van de landwinkel en terras van Nieuw Slagmaat staan op het
bord. Je komt dan of lang punt K of je loopt via L.

K. Nieuw Slagmaat

Op boerderij Nieuw Slagmaat wordt
fruit geteeld en groente verbouwd.
Op de boerderij zijn veel
beesten: koeien, paarden,
schapen, kippen, katten
en een hond. En in
de lucht vliegen vast
nog allerlei vogels
en insecten. Er staan
ook zogenaamde
pensioenpaarden; die zijn
van andere mensen maar
worden door de boerin verzorgd.
Aaien mag, maar voeren en over het
hek klimmen niet. Welke dieren zie je
allemaal?

Het is er warm en vochtig. Broeihopen
zijn gemaakt van paardenmest, compost en bladeren en gaan 2 jaar mee.
De Milieuwerkgroep Houten maakt
daarom steeds nieuwe broeihopen.
Kijk voorzichtig of je iets ziet, maar laat
de broeihoop met rust.

L. Bloemen plukken

Langs de boomgaarden van boerderij
Nieuw Slagmaat liggen bloemenvelden.
Vanaf het voorjaar tot en met het najaar
bloeien telkens andere soorten bloemen.
De bloemen zijn niet alleen mooi, ze
zijn ook erg belangrijk omdat ze nuttige
insecten aantrekken. Deze insecten eten
schadelijke beestjes in de boomgaard op.
Plukveld: Je mag hier bloemen plukken.
Er staat een geldkistje bij het bloemenveld, zodat de boerin weer nieuwe
bloemen kan zaaien. Je mag zelf weten
hoeveel je betaalt voor je boeket.
Hotel voor bijen?: Ook bijen en hommels
zijn blij met deze bloemranden. Luister
maar eens. Kun je ze horen zoemen?
Zie je aan de overkant die houten kist?
Dat is een bijenhotel. Bijen zijn heel
erg belangrijk voor de boerin. Als de
appelbomen in bloei staan, zorgen
bijen namelijk voor de bestuiving van
de bloemetjes. Daardoor groeien er
lekkere en mooie appels aan de bomen,
zoals je ze ook
in de
Landwinkel
ziet!

Dit Klompenpad Kids heeft Landschap Erfgoed Utrecht in samenwerking met veel
mensen gemaakt. Beleef het buiten en kijk goed om je heen. Als je weet wat je ziet,
gaat er een wereld voor je open. Heel veel plezier.

Nog wat handige informatie voordat je op pad gaat
•
•
•
•

•
•

Klompenpad Kids: Slagmaatpad 7 km, volg de markering met de oranje
klompjes. Je kunt de route twee kanten oplopen.
Je kunt ook kortere rondjes lopen, zie de voorkant.
De nummers op de kaart verwijzen naar de opdrachten langs de route die
beschreven worden in deze brochure.
Het Klompenpad gaat over smalle en onverharde paden. Doe stevige en
waterdichte schoenen aan, want het kan drassig zijn onderweg. Het pad is niet
geschikt voor kinderwagens.
Honden zijn niet overal welkom omdat ze het vee en wild kunnen opjagen. Dit is
aangegeven op de speciale borden.
Als je klaar bent met de wandeling, laat je ouders dan controleren of je bent
gebeten door een teek.

Meer informatie: www.klompenpaden.nl.
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