•

Start bij de hoofdingang/parkeerterrein

•

Ga de holle-bolle brug op en sla halverwege de brug rechtsaf. Loop rechtdoor, ga rechts de kettingbrug
over en direct rechtsaf langs het water. Loop rechtdoor, ga linksaf de trap op en loop naar het hoogste
punt van de bult. Vroeger heeft hier een Belvedère gestaan.
Vraag 1: Wat is een Belvedère?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Loop naar beneden (niet via de trap), houd steeds links aan tot je helemaal beneden bent en ga naar de
dikke boom die je recht voor je ziet. Met hoeveel passen jullie om de boom heen? Deze boom is de oudste
van het park. Hij is meer dan 300 jaar oud!
Vraag 2: Hoe kun je zien hoe oud een boom is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

•

Ga schuin rechtsaf, daarna linksaf over de brug en weer links langs
het water. Op de volgende splitsing sla je linksaf en ga je over de
hoge brug. Loop rechtdoor naar de grot. Wees dapper en ga door de
grot! Ga daarna linksaf richting het water, de spiegelgracht. Houd
daarna rechts aan, loop langs de twee witte bankjes, ga bij de
viersprong rechtdoor en vervolg je weg totdat je aan je linkerkant een
geheel uitgeholde boom ziet staan (alleen aan de achterkant te zien).
Vraag 3: Wat staat er scheef achter de holle boom en wie wonen
daar?
……………………………………………………………………………………………
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•

Sla linksaf en vervolgens rechtsaf. Loop rechtdoor en stop bij de
paddenstoel. Deze paddenstoel is een kunstwerk en de tekst die er
op staat, betekent: beweeglijk in het beweeglijke.
Vraag 4: Wat valt je op aan deze paddenstoel?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

•

Ga bij deze paddenstoel linksaf en loop naar het bruggetje. Links
van het bruggetje staat de blauwe koepel (geel van buiten, blauw
van binnen). Dit koepeltje is rond 1850 gebouwd en is een
zogenaamde folly. Een folly is een nutteloos gebouwtje en kan als
een kunstwerkje beschouwd worden. In het park staan meer
follies.
Vraag 5: Door welke folly ben jij al heen gelopen? Tip: het was
heel donker van binnen.

………………………………………………..

•

Ga over het bruggetje, sla rechtsaf en loop via de dijk naar de paarse obelisk. Vervolg de dijk naar de
zevensprong richting de felgekleurde boomhut in de oude eikenboom. Vanaf hier kun je de drie nieuwe
parkdelen zien. Met de uitbreiding is het park twee keer zo groot geworden, van 15 naar 30 hectare.
Vraag 6: Hoeveel voetbalvelden passen denk je in het gehele park?
………………………………………………..

•

Het is mogelijk om de route te verkorten (20 min). Wil je dat? Sla dan de komende aanwijzingen over en ga
meteen door naar de aanwijzing van vraag 10.

•

Loop rechtdoor, houd links aan en loop tussen de heggen met de grote stalen bogen en loop naar het
middelpunt van de Dwaalster. Elk uiteinde van de Dwaalster is anders. Als je naar het oosten (rechts) kijkt
zie je de Villa. Er loopt een zichtlijn van de Villa helemaal door tot aan de scheve toren in de Friese
hoofdstad.
Vraag 7: Hoe heet deze toren?
………………………………………………..
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•

Op het plaatje hiernaast zie je een oranje pijl. Ga deze kant uit. Nu
loop je richting Frijlân. Loop door tot de bloemenheuvel. Ga hier
linksaf, voor de bult langs (of over de bult heen). Houd links aan
totdat je bij het waterlabyrint komt, hier kun je vlot varen.
Vraag 8: Om je heen zijn allemaal dezelfde bomen. Kijk naar het
blad van de boom. Wat voor een boom is het?
………………………………………………..

a.

•

Kastanje

b. Wilg

c. Beuk

Vervolg het pad en loop over de heuvel. Boven op de heuvel zie je links de paarse boomhut. Loop weer
naar deze boomhut. Ben je al in de boomhut geweest?
Vraag 9: Met hoeveel treden kom je boven?
………………………………………………

•

Ga weer naar beneden en sla (schuin) rechtsaf. Je mag zelf je route bepalen richting de ooievaarspaal aan
de andere kant van het weiland. Je komt langs nutteloze hokjes: of een felgroen huisje voor eenden en
mensen, of een donkere boswachter hut.
Vraag 10: Hoe noem je deze nutteloze gebouwtjes met een moeilijk woord?

………………………………………………..
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•

Ben je bij het ooievaarsnest uitgekomen? Kijk
naar het plaatje, deze moet aan je linkerhand
zijn. Loop recht uit, richting de villa. Ga het
bruggetje over en sla dan linksaf, langs het
water. Loop door tot je bij de villa bent. Rond
de villa lopen pauwen, zie je ze?
Vraag 11. Hoe weet je of een pauw een
mannetje of een vrouwtje is?
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

BONUS VRAAG: Hoe oud is de villa?
Tip: het antwoord kun je op de villa vinden.
………………………….
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