De duinwachters van Dunea hebben een vol takenpakket. Ze
zorgen voor de duinen en voor de planten en dieren die er
leven. Duinwachters zijn verantwoordelijk voor de veiligheid
in het gebied en ze controleren of mensen zich aan de regels
houden. Ook vertellen ze bezoekers graag over de mooie
natuur en over de waterwinning. Wil jij ze helpen en
hulp-duinwachter worden? Doe dan de speurtocht!

DE ROUTE (LENGTE: 1,5 KM)
Volg de genummerde bordjes. De eerste opdracht is in De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea.
Ga daarna naar buiten en loop via het pad langs
de paardenstal. Steek het fietspad over en ga
verder via het onverharde pad. Blijf de bordjes
volgen. Onderweg kom je door het Monkeybos.
Het eindpunt is in De Tapuit.
De opdrachten hebben een nummer. Als je het
juiste nummer hebt gevonden, mag je de bijbehorende opdracht doen. Zet een vinkje in het
vakje achter de opdracht als je hem hebt gedaan.

1.

Twee keer per jaar tellen de
duinwachters hoeveel reeën er
wonen in Meijendel. In De Tapuit
kun je zien hoe een ree eruit ziet.
Aai voorzichtig de vacht van de ree.
Hoe voelt dat?

2.

Een duinwachter is een soort boswachter, maar dan voor de
duinen. Kun jij twee taken van de duinwachter noemen?

3.

In Meijendel wonen Drentse
heideschapen. Zij zijn onze ‘natuurlijke
grasmaaiers’. De duinwachter kijkt elke dag
hoe het gaat met de schapen. Hij telt ze en
hij kijkt of ze gezond zijn. Hoeveel schapen
tel jij op de foto?

4.

In de duinen groeien veel soorten bomen.
Kun jij drie verschillende bomen aanwijzen?

5.

De duinwachter controleert of bezoekers zich aan de regels
houden. Kun jij een regel bedenken die geldt in de natuur?
Waarom denk je dat deze regel er is?

6.

Als duinwachter werk je veel buiten. Dan is het handig om goed
te letten op het weer. Bepaal uit welke richting de wind komt.
Maak je vinger nat en houd hem omhoog, in de wind. Aan welke kant
wordt je vinger koud? Vanuit die richting komt de wind.

7.

In de duinen wonen veel dieren. De duinwachter kent ze
allemaal! Kun jij zes dieren noemen die in de duinen wonen?

8.

Als duinwachter vertel je bezoekers over de natuur en
waterwinning in Meijendel. Oefen maar eens; vertel een verhaal
over natuur of over water aan de anderen.

9.

De duinwachter kent veel bomen. Hoe goed ben jij in het
herkennen van bomen? Doe je ogen dicht en draai een paar
rondjes. De ander brengt je voorzichtig naar een boom in de buurt.
Voel goed aan de boom. Daarna brengt de ander je terug naar het
startpunt. Doe je ogen open. Kun jij goede boom terugvinden?

10.

Soms verdwalen bezoekers. Dan bellen ze de duinwachter.
Oefen maar eens met speuren. Doe je ogen 30 seconden dicht
terwijl de ander zich verstopt. Probeer diegene nu te vinden. Je
kunt, als je wilt, daarna wisselen.

11.

De duinwachter kijkt regelmatig of bomen gezond zijn. Zieke
bomen worden weggehaald als deze over het pad hangen. Zo
blijft Meijendel veilig. Controleer jij het Monkeybos? Klim in een
boom zo hoog als je durft (of mag).

12.

De duinmeren in Meijendel zijn belangrijk voor de drinkwaterwinning. De duinwachter gaat regelmatig kijken bij de
duinmeren. Proef het drinkwater uit de tapkraan in De Tapuit. Dit
water komt uit Meijendel. Hoe smaakt het?

CONTACT
De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea
Meijendelseweg 40
Wassenaar
T 088 - 347 48 49
E bezoekerscentrum@dunea.nl
I
www.dunea.nl/bezoekerscentrum
Openingstijden
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m zondag: 10:00 tot 17:00 uur

Volg ons ook op Twitter, Facebook of Instagram
@detapuit
De TapuitMeijendel
@duingebieden_dunea

HEB JE DE OPDRACHTEN GEDAAN?
GOED GEDAAN! DUNEA IS
TROTS OP JOU.
JE MAG JEZELF NU HULPDUINWACHTER NOEMEN.

