Wat leuk dat je meedoet met de speurtocht ‘Wonen in de natuur’! Je gaat vandaag
veel leren over het leven in de natuur in jouw omgeving. Je hebt maar een paar
dingen nodig:
1.
2.
3.
4.

Dit formulier
Een potlood of pen
Je mobiel
Enthousiasme ☺

Alle vormen van leven zijn belangrijk om een gezond ecosysteem te vormen. De planten,
dieren, bacteriën, schimmels en micro-organismen (een vorm van leven die te klein is om
met het blote oog te zien) spelen allemaal een belangrijke rol hierin. Een ecosysteem is de
manier waarop al die vormen van leven samenleven. De variatie in het leven op aarde
noemen we biodiversiteit. Ook hier in Purmerend hebben we veel verschillende soorten
leven waar je vandaag meer over gaat leren!
Door mee te doen aan deze speurtocht maak je kans op een mooie prijs! De speurtocht
duurt ongeveer een uur. Dit is hoe het werkt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pak je mobiel erbij
Vul de coördinaten in
Ga naar de aangegeven locatie
Scan de QR code
Bekijk het korte filmpje
Beantwoord de vragen
Vul de volgende coördinaten in

Zo ga je door totdat je bij het einde van de speurtocht komt. Onderweg ga je een paar
video’s bekijken. Hierin vertellen Michel, Sjon en Wesley je van alles over wat er groeit en
bloeit in de stad. Zij werken bij de gemeente en houden zich bezig met klimaat, natuur en
dieren in Purmerend. Wanneer je klaar bent, lever je dit formulier weer in bij de bibliotheek.
Tot en met 21 augustus maak je kans op leuke prijzen door dit formulier in te leveren bij de
bibliotheek! Hierna kan je uiteraard alsnog de speurtocht doen; gewoon omdat het leuk is!
Vul hier je gegevens in (deze gegevens gebruiken we eenmalig om de winnaar bekend te
maken; de gegevens worden hierna niet bewaard) zodat we contact met je kunnen opnemen
als je een prijs hebt gewonnen:
Naam:
_______________________________________________________
Leeftijd:
_______________________________________________________
E-mailadres:
_______________________________________________________
Telefoonnummer:
______________________________________________________

Succes en veel plezier!

Vul steeds de volgende coördinaten in als je op
het volgende punt bent aangekomen.
•

Vertrek bij bibliotheek Gps punt 52.505007,4.957534

•

Loop van de bibliotheek naar het steegje in de Wielingenstraat Gps punt
52.504917,4.956628

•

Loop de parkeerplaats op naar Gps punt 52.504435,4.957208

Zie je in de gevel van de bibliotheek de kleine gaten zitten? Michel vertelt je wat deze
gaten zijn in de video. Na het filmpje ben je klaar om de eerste vraag te beantwoorden!
Jouw antwoord:

•

Loop nu naar de hoek Poelstraat/Slenkstraat Gps punt 52.503635,4.957603

•

Volg de weg naar het uitkijkpunt op de hoek Spaarbekkenkade/Geulenstraat Gps
punt 52.502432,4.958064

•

Loop langs het water naar de volgende hoek op de Spaarbekkenkade Gps punt
52.502117,4.959071

•

Volg de weg naar het tunneltje tussen Spaarbekkenkade/Markerkade Gps punt
52.503030,4.960244

•

Niet elk huis heeft een voortuin. Om ook in zulke straten meer ruimte voor groen te
maken, vind je soms geveltuintjes. Ga langs deze kades op zoek naar geveltuintjes!
Gps punt 52.504265,4.961527

Bonusvraag! Hoeveel geveltuintjes vind je hier?
Jouw antwoord:

•

Loop door langs de kade tot de hoek Markerkade/Purmerweg Gps punt
52.504802,4.962133
Kijk ook even naar boven op de flat
aan de linkerkant met tuinen boven op de terrassen!

•

Volg de weg over de Purmerweg naar het volgende Gps punt aan de andere kant
van de Gorslaan (kijk hier heel goed uit met oversteken) naar Gps punt
52.503821,4.964379

Kijk eens goed om je heen. Misschien zie je wel een reiger vliegen; die zitten hier
ontzettend veel. Michel vertelt je er alles over in deze video. Beantwoord daarna de
vraag.
Jouw antwoord:

•

Loop door over Purmerweg naar de ingang van de wijk Klein Where. Gps punt
52.503579,4.965837

•

Loop over De Wherelanden naar het volgende Gps punt 52.504529,4.966933

Deze wijk is pas kort geleden gebouwd, met extra aandacht voor groen (bijvoorbeeld
grasparkeren; deze groene parkeerplaatsen zorgen ervoor dat er weer groen geplant kan
worden in plaats van beton). Hier in Klein Where zie je een wadi. Het regenwater loopt
hier niet het riool in, maar komt terecht in een soort greppel die om de wijk heen is
gegraven. Bekijk zo de video waarin Wesley uitlegt hoe dat werkt.
Jouw antwoord:

•

Loop door over de Wherelanden naar Gps punt 52.502770,4.967476

•

Hier op de hoek van Purmerweg/Oudelandsdijkje zie je het uitvaartcentrum. Hier
bovenop zit een groen dak.

Het dak van het uitvaartcentrum ligt vol met sedumplantjes. Zo’n groen dak zie je vaak
niet vanaf de straat, maar het heeft allerlei voordelen.
In de volgende video vertelt Wesley je er meer over,
vanaf het groene dak op theater de Purmaryn!
Jouw antwoord:

• Volg de weg over Purmerweg naar Gps punt 52.502413,4.968864
Vraag: Zijn exotische planten of dieren inheems of uitheems?
Antwoord:
Hier in het water en tussen het riet zie je allerlei dieren. Maar ze horen hier niet allemaal
thuis. Michel vertelt je er meer over.
Jouw antwoord:

•

Loop verder over de Purmerringvaart op de Purmerenderweg Gps punt
52.502297,4.969459

•

Loop door over de Purmerenderweg tot Gps punt 52.501880,4.970672

•

Sla linksaf richting kinderboerderij De Ridder naar Gps punt 52.502406,4.971764

•

Loop iets terug naar Gps punt 52.502382,4.971547

Langs deze weg heeft de gemeente een bloemenlint geplant. In de volgende video legt
Sjon uit wat dat nou eigenlijk is.
Jouw antwoord:

•

Loop de kinderboerderij op naar het laatste Gps punt 52.502794,4.970635

•

Bij dit laatste punt staat een bijenhotel/insectenhotel.

We zijn alweer bij de laatste vraag! In deze video gaat Sjon je meer vertellen
Jouw antwoord:

Bonuspunten!
Heb je de rode letters in deze speurtocht gespot? Schrijf de letters hieronder op:

__________________________________

Lees de instructies bij het bijenhotel. Welk woord krijg je nu?

__________________________________

Je bent bij het einde van deze speurtocht! We hopen dat je het leukt vond en dat je
meer geleerd hebt over het leven om je heen hier in de natuur van Purmerend. Vergeet
niet deze papieren weer in te leveren bij de bibliotheek of de kinderboerderij!

