
Jij wordt boswachter 
van OERRR!
Je klimt en klautert, maakt hutten 
en loopt op blote voeten. 
Als boswachter loop je niet altijd over de paden. 
Soms moet je dwars door het bos om een dier te 
redden of een plant te spotten. Aan jou de taak 
om vandaag alle hindernissen te nemen die je 
hier tegenkomt.

KLIMMEN HUTTEN BOUWEN

SPRINGEN

BLOTE VOETEN

HANGEN

hier tegenkomt.hier tegenkomt.hier tegenkomt.

Thuis kun je nog veel 
meer doen 
Maak een blote voeten pad!
Daag je ouders, broer, zus of vrienden uit om er 
over heen te lopen.
Zo maak je het!
•  Stippel een pad uit met gras, stenen of kiezels.
•  Maak nieuwe stukjes met bijv. houtsnippers, 

hooi, zandbakzand, modder of iets wat je zelf 
nog bedenkt.

• Markeer de looproute met bijv. pijlen.
•  Zet aan het begin van je route een bankje 

neer waar iedereen zijn schoenen uit 
kan doen.

•  Aan het einde van de route zet je 
een teil met water waar de voeten 
gewassen kunnen worden.

Landal GreenParks is trotse hoofdsponsor 
van OERRR. Samen laten wij kinderen de 
natuur ontdekken. 
Kijk op landal.nl/OERRR

Ontdek wat groen kan doen

Landal_kernactiviteit_survival_05.indd   1Landal_kernactiviteit_survival_05.indd   1 29-01-2020   10:3729-01-2020   10:37



Goed gedaan!

Ik zie
wat jij niet

ziet!

Wil je dieren 
spotten?
Bouw dan een schuilhut. 

Naam

Datum

Jij bent een echte boswachter.

Span een touw vanaf een boom.  Dit bind je aan 
een tak van een boom. Het andere eind span je 
schuin naar de grond en maak je vast aan een 
andere boom. Maak de zijkanten dicht met tak-
ken en bladeren. Zorg voor een kijkgat tussen de 
bladeren en zorg dat goed kunt zitten. Dan is het 
afwachten of er een dier in de buurt van jouw 
hut komt. 

Veel plezier! 

OERRR is een initiatief van
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