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Start

Ontdek Geerpark langs het Laarzenpad! En struin langs de Waterslinger en door
het park. Via een bruggetje ga je het water over. Er valt zoveel te beleven.
Hoe voelt het om op je blote voeten door de natuur te lopen? Hoe voelt grind, of
split? Kun jij rustig lopen over boomschors? Balanceer terwijl je over de grote keien
het water trotseert. Banjer door de zachte klei, struin door het gras en voel hoe het
loopt over boomstammetjes en houten stapstenen. De touwbrug daagt je uit voor
een oversteek. Lijkt het je wat om op pad te gaan? Tijd om schoenen en sokken uit
te doen!

Blotevoeten
pad

Insectenhotel

Geerpark kent veel bewoners; groot en klein. Je ziet er ook verschillende insecten.
Zij kunnen zich in dit insectenhotel in één van de verschillende ‘kamers’ nestelen.
We zijn blij met deze nuttige beestjes. Ze bestuiven bijvoorbeeld de bloemen en
zorgen voor een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden.

Volg je de wegwijzers?
Dan kom je onderweg
leuke weetjes tegen. En
misschien doe jij nog een
nieuwe ontdekking.

Reigers en
ooievaars

Boomgaard

Laat je het ons dan weten?
Veel plezier!

Waterbeestjes

De zilverreigers en ooievaars bezoeken het gebied
ook op zijn tijd. Langs het water gaan ze op zoek naar
eten. De statige vogels zorgen voor mooie beelden.

In de boomaard word je omringd door maar
liefst 43 verschillende soorten appel- en
perenbomen. Het fruit mag je plukken. Hier
maak je heerlijke gerechten van. Kijk voor
inspiratie, informatie over soort, bloeitijd en
pluktijd op: www.geerpark.nl/fruit

Het water in de waterslinger is helder. In de lente zie je daarom kikkervisjes en
andere waterbeestjes. Ga op ontdekkingstocht langs de waterkant.

Wilgen

Langs de Waterslinger staan twee soorten knotwilgen: gewone
knotwilgen en knotwilgen met geelkleurig hout. Wilgen werden
hier vroeger veel gebruikt door de boeren.

Een zwanenstel heeft ook een plekje gevonden in Geerpark. In het seizoen
zwemmen ze de wijk in. Een mooi gezicht. Je begeeft je echt in de natuur.

Zwanen

Geintegreerde
vogelkastjes

Wonen van
de toekomst

De vogelkastjes in de oksel van het dak van de woningen in
Morgen I, zorgen voor de ecologische diversiteit in de wijk.
De kastjes trekken allerlei vogels aan.

Wonen van de toekomst is standaard in Geerpark. De wijk
is 100% elektrisch en er is geen gasaansluiting. Je woont
er comfortabel en duurzaam.

Het pad is vrij
toegankelijk tussen
zonsopgang en
zonsondergang.

