
 
 
 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wandeling voor kinderen door het Doepark 
 
1. Het Doepark ligt aan de Almelose Aa tegen de binnenstad aan. Het is de laatste 

jaren door een grote groep vrijwilligers omgetoverd tot een Natuur- en Milieu 
Educatief (NME) Doepark voor jong en oud. (Zie de plattegrond) 

Waarom heet dit park het Doe-park 
A. De mensen zijn heel druk geweest om het aan te leggen. [B] 
B. Het is nooit af, er worden steeds dingen bijgemaakt. [A] 
C. Als je hier komt dan moet je meewerken. [G] 

[Loop vanaf het Natuurhus rechtsaf over het fietspad] 
2. Aan de linkerkant ligt het Indiëveld met het Indiëmonument. Vroeger stond hier een 

textielfabriek van Ten Bos. En nog vroeger stond hier een windhoutzaagmolen.  
Voor wie is het monument dat op het veld staat? 
A. Voor de indianen die in het park komen spelen [K] 
B. Voor de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog [M] 
C. Voor de gevallenen in Indië tussen 1945 en 1949 [L] 

[Neem links het graspad over het veld] 
3. Er is al veel te zien in het park, maar klaar is het park nooit. Elk jaar komen er 

nieuwe dingen bij, zoals het maken van een vleermuiskelder.  
Wat is waar over vleermuizen? 
A. Ze houden een winterslaap in een vochtige, donkere ruimte [T] 
B. Ze vallen mensen aan [S] 
C. Vleermuizen leven van plantaardig voedsel [U] 
 

4. In het park is een nagebootste Twentse bronvijver met waterstroom naar de Aa.  
Hoe komt het water in deze vijver? 
A. Er is een ondergrondse bron in de vijver [X] 
B. De vijver wordt gevuld door regenwater [Z] 
C. Een pomp in de Aa pompt het water door een leiding naar de vijver [IJ] 

[Loop door tot de muur en sla linksaf over het graspad] 
5. Op het eerstvolgende terrein is een snelgroeiend bos in Engelse landschapsstijl 

aangelegd met inheemse bomen, struiken en wilde bloemen.  
Wat zijn inheemse (= Nederlandse) planten en bomen? 
A. Geldboom, tulp en cactus [F] 
B. Amerikaanse eik, palmboom en lathyrus [E] 
C. Zomereik, paardenbloem en hazelaar [D] 

[Volg het pad naar links]  
6. Je loopt nu langs de stadsmoestuin met een heg eromheen. In de moestuin wordt 

gewerkt met een teeltsysteem dat gebaseerd is op de principes van permacultuur, 
ofwel Permanente Agricultuur: biologisch voedsel uit eigen tuin, je eigen vruchtbare 
grond produceren, geen gebruik van pesticiden, kunstmest of geïmporteerde grond 
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en toename van biodiversiteit. Er wordt gewerkt met een 6-jarig wisselteelt-
programma. De oogst wordt onder andere gebruikt in het restaurant van het 
Natuurhus.  

Wat plant, poot of zaai je in een moestuin? 
A. Aardappels, sla en bonen [W] 
B. Tamme kastanjes, madeliefjes en brandnetels [V] 
C. Boterbloemen, eekhoorntjesbrood en kaasjeskruid [T] 

[Volg het betonpad] 
7. De bomen en struiken die in het volgende deel van het park zijn aangeplant vormen 

een boomgaard zoals in een voedselbos. In de rest van het park staan verspreid 
bomen en struiken waaraan eetbare bladeren, bloemen en vruchten groeien.  

Welk fruit groeit er aan deze bomen? 
A. Aardbeien, bosbessen en bramen [E] 
B. Appels, peren en kersen [A] 
C. Bananen, kokosnoten en sinaasappels [O] 
 

8. Tussen de bomen staat een insectenhotel. Insecten zijn belangrijk voor de bestuiving 
van bloemen en planten en zorgen zo voor de groei van o.a. groenten en fruit. 

Hoeveel verschillende soorten bijen leven er in Nederland? 
A. 10 [R] 
B. 2798 [P] 
C 359 [T] 

[Volg het pad naar links] 
9. De waterspeelplaats is voor jong en oud een uitdaging om te ontdekken en te 

spelen. Waar komt het water vandaan, hoe loopt het van de vijver naar de Aa, wie 
durft langs de touwen te klauteren, over de stapstenen te lopen, en ….. 

Tijd voor een korte pauze. Even lekker spelen in de speeltuin. 

[Volg het pad langs de Aa] 
10. Zo’n laaggelegen, altijd groen grasveld langs een beek werd vroeger gebruikt als 

bleekveld. Het heet dan ook de Bleek.  
Waarvoor werd het vroeger gebruikt? 
A. Om in de zon te liggen wanneer je wat bleekjes zag [Q] 
B. Om de witte was te drogen en in de zon te laten bleken [T] 
C. Om te voetballen [S] 

 
11. De Almelose Aa heet hier De Hagen. Er is een vlonder waar kanovaarders kunnen 

aanleggen. Ook is er een zogenaamd knuppelpad aangelegd. Dit geeft een beeld en 
de ervaring hoe men vroeger met losse knuppels door een zompig moeras kon 
lopen, zonder daarin weg te zakken.  

Wat voor soort knuppel is er gebruikt voor het pad? 
A. Een kluns [I] 
B. Een slaghout [IJ] 
C. Een dikke stok [E] 
 

12. Langs de rand van het water is een moerasbos aangelegd: het historische Olmenbos 
dat hier ooit groeide.  

Hoe komt de stad Almelo aan haar naam? 
A. Afkorting van Algemene Mensen Logeerplaats. [F] 
B. Vernoemd naar de eerste bewoners van het kasteel [G] 
C. “Almelo” betekent letterlijk: Open plek in het Olmenbos. [D] 
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[Sla linksaf langs de weg] 
13. In deze hoek is een Tiny Forest ingeplant: een snelgroeiend inheems bos dat voor en 

door de basisschoolleerlingen van OBS De Windhoek is aangelegd. De kinderen 
volgen de natuurlijke ontwikkelingen van dit bos en leggen dat vast in een 
studieproject.  

Wat betekent Tiny Forest? 
A. Minibos [O] 
B. Speelbos [U] 
C. Boomgaard [W] 

[Sla na de milieustraat linksaf, het pad loopt naar de achterzijde van het Natuurhus] 
14. De waterpartij aan de rechterhand bestaat uit twee delen:  

Helofytenfilter: een hooggelegen vijver, waarin snelgroeiende moerasplanten de 
voeding uit het aangevoerde water filteren. Het regenwater van het dak komt naar 
deze vijver via een buizensysteem dat rondom het Natuurhus is aangelegd.  

 
Deze hoger gelegen vijver stort water over een dam naar een lager gelegen 
amfibieënpoel, de wadi (Arabisch woord, dat betekent: droge rivierbedding). In het 
Nederlands vertaald naar: Water Afvoer Drainage en Infiltratie. Deze vijver beweegt 
mee met het per seizoen wisselende grondwaterpeil. Deze vijver moet voor de 
amfibieën (kikkers/salamanders) minimaal tot half juni water behouden in het 
diepste gedeelte.  

Wat zijn amfibieën? 
A. Dieren die alleen in het water leven [R] 
B. Dieren die alleen op het land leven [C] 
C. Dieren die op het land en in het water kunnen leven [E]. 

 
15. In en direct rond de terrassen van het Natuurhus is een tuin met cultuurplanten 

ingeplant. Er komt ook een analemmatische zonnewijzer aan de rand van de Wadi.  
Waarvoor wordt een zonnewijzer gebruikt? 
A. Om de datum en het jaargetijde af te kunnen lezen [M] 
B. Om te meten hoe lang je bent [P] 
C. Om het tijdstip van de dag af te lezen [N] 

 
We hopen dat je hebt genoten van deze speurtocht wandeling. Kijk voor meer 
informatie op https://www.natuurhusalmelo.nl 
 
 
Vul nu de letters die je gevonden hebt bij de vragen hierna in.  
	

1. 2. 3. 4. 5. 
     

 
6. 7. 8. - 10. 11. 
   -   

 
12. 13. 14. 15. 
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