
Gebiedsbeschrijving 
Het park waar we in gaan wandelen is nog niet zo heel oud. 
Je kunt dat ook zien aan de bomen en struiken die er staan. 
Die zijn allemaal nog niet zo heel groot.  

Het park is niet zomaar hier aangelegd. Op dit stukje grond 
mag je namelijk geen huizen bouwen vanwege het geluid 
van de autoweg. Ook loopt er een hoogspanningsmast door 
het park. Bij de inrichting van het park moesten ze er goed 
op letten dat er geen hoge bomen dicht bij die kabels 
zouden worden gepland. Weet je dat er bij de inrichting van 
het park ook rekening is gehouden met alle buizen onder de 
grond? Er lopen namelijk een gasleiding en een waterleiding 
door het park en daar mogen geen bomen met stevige 
wortels te dicht bij in de buurt staan. Eigenlijk wel 
ingewikkeld dus om zo’n park te maken.   

 

 

 
Wat kun je meenemen? 
Het Ommetje Woudhuispark is speciaal gemaakt voor en 
door kinderen.  Het is een echte doewandeling. Onderweg 
kun je een aantal dingen ontdekken. Dat gaat veel beter als 
je spullen meeneemt zoals: 
 

 vergrootglas 

 schoteltje 

 lepel 

 schepnetje 

 emmertje 

 laarzen 

 verrekijker 
 

IVN Apeldoorn 

IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, is een 
vereniging van vrijwilligers die mensen betrekt bij hun 
(groene) leefomgeving, natuur, milieu en landschap. 
 
IVN Apeldoorn organiseert activiteiten als fietstochten,  
wandelingen, cursussen en landschapsonderhoud voor jong 
en oud. Voor mensen die zelfstandig op pad willen in de 
natuur, zijn er wandel- en fietsrouteboekjes verkrijgbaar via 
de website www.ivn-apeldoorn.nl. 
 
IVN Apeldoorn is actief op basisscholen en organiseert voor 
kinderen van 6 tot en met  12 jaar enkele keren per jaar een 
jeugdactiviteit. Meer informatie en fotoverslagen op de 
website  
 

Ommetjes 
Ommetjes zijn korte routes die je uitnodigen in je eigen 
woon- of werkomgeving op pad te gaan. Er zijn tal van 
ommetjes in en rond Apeldoorn beschikbaar, ook speciaal 
voor kinderen en hun (groot)ouders. Download de ommetjes 
gratis via de website ommetjes.ivn-apeldoorn.nl  
 

Tips 
- deze wandeling is niet geschikt voor wandelwagens. Het 
park is echter zeer overzichtelijk en de in deze wandeling 
genoemde plaatsen zijn ook via andere paden te bereiken 
die wel toegankelijk zijn voor wandelwagens.  
- geef dit ommetje geprint cadeau aan (groot)ouders en 
kinderen in je buurt. Ook leuk als er kinderen op bezoek zijn! 
 

Lid of vriend worden van IVN? 
Steun het werk van IVN Apeldoorn door lid of donateur te 
worden. Ontvang voor een minimum jaardonatie van € 12,- 
vier keer per jaar het afdelingsblad Groenvoer en de 
maandelijkse digitale Nieuwsbrief. Blijf zo op de hoogte van 
onze activiteiten in ons werkgebied, de gemeenten 
Apeldoorn, Voorst en Epe. Meer informatie en aanmelden 
via www.ivn-apeldoorn.nl. 
 
Scharrelkids nodigt je uit om vaker met je (klein)kinderen 
naar buiten te gaan. Saai?! Welnee. Juist leuk en 
spannend. Er valt veel te beleven voor iedereen. En je 
kinderen voelen zich waarschijnlijk na een dag in de natuur 
vrolijker en fitter. Kijk voor tips en ideeën op 

www.scharrelkids.nl. 

 
 

Ommetje Woudhuispark 
met leuke opdrachten voor kinderen 

 
Het begin- en eindpunt: Apeldoorn in de wijk Woudhuis, 
kruispunt Lupineweg met De Burcht (park bij geluidswal) 
Lengte: 1 km, maximaal 1 uur met kinderen 
GPS: 52.19153, 5.97504 
Tip: dit ommetje is geschikt voor (groot)ouders en kinderen 
van 6 tot 12 jaar 
 

Iedereen doet het op z’n tijd… een ommetje maken. Lekker 
een frisse neus halen met (klein)kinderen, de hond of 
gezellig bijkletsen met kennissen. Wandelen in het groen 
ontspant en is goed voor lijf en leden. IVN Apeldoorn deelt 
graag leuke en leerzame natuurweetjes met u. Loop dit 
ommetje en ontdek de natuur in het Woudhuispark.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

IVN streeft naar een duurzame samenleving  
door mensen te betrekken bij natuur, milieu en landschap 

 

www.ivn-apeldoorn.nl
http://ommetjes.ivn-apeldoorn.nl/
file:///D:/04%20IVN/%23%20%20IVN%20Digitaal%20archief/IVN%20Ommetjes/ommetje%20woudhuispark/www.ivn-apeldoorn.nl
http://www.scharrelkids.nl/


Ommetje Woudhuispark  

 
Start bij de kruising van de Lupineweg en De Burcht 
met je gezicht richting de geluidswal. Aan je rechterhand 
heb je dan een kleine boomgaard. Weet je welke bomen dit 
zijn? Het zijn appelbomen. De laatste twee bomen zijn 
Mispels. Als je goed kijkt, zie je dat het inderdaad andere 
bomen zijn. Mispels zijn vruchten die je pas kunt eten als ze 
bijna rot zijn. Gek hè? Vroeger hoorde deze boomgaard bij 
een boerderij. Nu is de boomgaard van de gemeente 
Apeldoorn en mag iedereen de vruchten plukken!  

 

 

 Loop een heel klein stukje verder. Je ziet nu aan je 
rechterhand twee rijen bomen. Zie je de twee rijen bomen? 
Kun je raden wat hier vroeger was? Hier liep vroeger een 
weg met bomen erlangs. Voordat de autosnelweg werd 
aangelegd en de wijk Woudhuis nog gebouwd moest 
worden, waren hier weilanden met boerderijen. Hier zie je 
dus nog een klein stukje weg uit het verre verleden. De 
bomen zijn trouwens populieren. 

 

Loop rechtdoor tot aan de 
geluidswal en klim via de 
trap naar boven. Ga naar 
rechts door het hek en loop 
linksaf richting de auto-
snelweg. Vóór het bordje 
einde Apeldoorn ga je weer 
naar links.  

 

Je loopt een klein eindje 
rechtdoor op een paadje in 
het hondenuitlaatterrein 
met aan je linkerhand het 
muurtje op de geluidswal 
en aan je rechterhand 
struiken. De struiken zijn 
begrensd door een 
afrastering. Ga aan het eind 
van de struiken naar 
beneden. 

 

Kijk eens over de afrastering naar rechts. Je ziet dan de 
ingang van een tunnel. Zouden er dieren kunnen leven in 
die tunnel? Jawel hoor, want die tunnel is speciaal in de 
geluidswal ingebouwd als slaapplaats voor vleermuizen. De 
tunnel loopt door tot recht onder de geluidswal en gaat zelfs 
nog een beetje naar links en rechts verder.  

 

Vleermuizen vinden zo’n tunnel lekker koel en vochtig en 
dus een prima plaats om in de winter een hele lange 
winterslaap in te houden. Vleermuizen zijn nachtdieren, dus 
als je overdag over de geluidswal loopt, dan loop je over 
slapende vleermuizen heen! 

 

Loop nu weer helemaal terug naar het begin van de trap 
onderaan de geluidswal. Ga bij de rotonde rechts. 
Daarna weer de eerste weg rechts richting de 
geluidswal. Kijk tijdens het wandelen eens goed naar de 
verschillende struiken en bomen langs het pad. Kun je 
raden wie heel erg blij zijn met juist deze struiken en 
bomen? De vogels! Heel veel van deze struiken en bomen 
krijgen bessen en daarmee komen heel wat vogels de herfst 
en winter door! 

 

Ga niet helemaal tot de geluidswal maar sla links af 
voor een slootje aan je linkerhand. Je loopt nu door het 
gras. Zoek een stukje langs de sloot waar het zand nog 
zichtbaar is. Schep met je lepel wat zand in een bakje en 
kijk met je vergrootglas ernaar. Je ziet dat het zand uit 
allemaal kleine steentjes bestaat. Er zijn verschillende 
kleuren zand langs het slootje. Bekijk ze allemaal maar eens 
met je vergrootglas. Je zult zien dat het zand uit telkens 
weer andere kleine soorten steentjes bestaat.  

Kijk ook eens naar de verschillende planten, bloemen die 
hier staan en de insecten en vlinders die hier rondvliegen. 

 

Loop door langs de sloot tot je rechts over een 
bruggetje kunt. Ga op het pad onderaan de geluidswal 
naar links tot het volgende bruggetje. Aan je rechter-
hand zie je een smal paadje dat de geluidswal op gaat. 
Stop hier even. De geluidswal waar je nu onderaan staat 
ligt er niet voor niets. Hij moet het geluid van de auto’s op de 
snelweg tegenhouden. Probeer nu even heel stil te zijn en te 
luisteren naar alle geluiden. Wat hoor je zo al op deze 
plaats? Heeft iedereen ook hetzelfde gehoord? 

 

Klim nu even via het smalle paadje naar boven tot 
bovenop de geluidswal. Kijk vanaf het pad eens goed naar 
de boerderij. Zie je al die kasten en manden staan? Welke 
dieren leven daarin? (bijen) Wat maken deze dieren dat 
mensen heel lekker vinden? (honing) 

 

Loop vervolgens weer naar beneden. 

 

Steek nu het houten bruggetje over en loop over het 
voetbalveld naar links totdat je bij een vijver komt met 
een houten speelboot erin. De vijver kan soms heel dicht 
begroeid zijn, dus je moet het water soms een beetje 
zoeken tussen alle planten. Pak je netje en emmertje en ga 
maar aan de slag. Hoeveel verschillende waterbeestjes kun 
je vangen? 

 

Als je helemaal uitgevist bent loop je naar links weer 
verder naar de bomen en uitkijktoren die op een 
heuveltje staan. Klim op het heuveltje.  

 

Kijk eens goed naar deze bomen? 
Klopt het wel? Eigenlijk niet want de 
bomen staan op de kop. Je ziet dus 
de wortels bovenaan de bomen. De 
man die het park bedacht heeft, vond 
dit wel een grappig idee. De bomen 
zijn dood, maar er zit nog leven 
genoeg in ze. Kijk maar eens goed 
naar de stammen van de bomen. Zie 
je al die gaatjes? 

Daar leven kleine beestjes in die dood 
hout heel lekker vinden. En wat 
gebeurt er nu met de bomen als al die 
beestjes het hout opeten? Tja… uiteindelijk zullen alle 
bomen verdwijnen. Maar dat duurt gelukkig nog wel even. 

 

Wandel nu terug naar het beginpunt van de route via het 
houten bruggetje dat je rechts ziet en ga linksaf het 
geasfalteerde pad op.  

Maar je kunt natuurlijk ook een andere route door het 
park nemen op de terugweg naar je huis. 

 

 


