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WEETJE
Is een specht bezig met het uithakken 
van een nestholte? Dan hoor je dit 
goed in het bos! Het geluid wat hij 
dan maakt noem je ‘roffelen’.

Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij de bekendste dieren, planten en andere vondsten 
uit het bos te herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje. Heb je iets niet gezien? 
Neem de kaart mee naar huis en zoek daar verder.

En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je in het 
bos gaat wandelen. 

Eerst willen we weten wie je bent.
Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder 
je vingerafdruk. Schrijf je naam er bij.

Natuur spotten in het bos

Bouw een vogelnest
Een ekster maakt hoog in de boom een groot rond 
takkennest. De specht maakt met zijn snavel een holte 
in de boom. En jij? Hoe ziet jouw nest er uit? Groot? 
Of juist heel klein? 

Maak in het bos tussen de takken van een boom jouw 
eigen nest. Met kleine takjes, mos, gras, pluimen, 
modder en alles wat je nog meer kunt vinden. 

Vogelfluitspel
Vogels fl uiten naar elkaar. Zo 
kunnen ze elkaar makkelijk 
vinden. Jij doet nu hetzelfde. 
Speel het vogelfl uitspel. 
Verstop jezelf in het bos. Doe 
het geluid van een vogel na die 
je op dit moment hoort. Hoor je 
niks? Verzin dan een geluid. De 
rest van de groep gaat nu naar 
jou op zoek. Welke vogel heb je 
nagedaan? 

WEETJE
De bosmuis is heel klein en 
schuw. Moeilijk te vinden? 
Nee hoor. Hoor je gepiep en 
geritsel uit de bosjes? Dan is 
hij vlakbij!

OERRR is een initiatief van

WEETJE
De roep van de buizerd 
klinkt als het gemiauw 
van een kat. 
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DOEN!
Peuter maar eens een 
harde konijnenkeutel 
open. Kun je zien wat het 
konijn gegeten heeft?

Slakkenrace 
Slakken komen tevoorschijn als het regent. 
Ze hebben water nodig om slijm van te maken 
om op voort te glijden. Zoek dus huisjesslakken 
na een regenbui.

Til twee of meer slakken voorzichtig op bij hun 
huisje. Maak een parcours, bijvoorbeeld met 
takjes. Leg bij de fi nish een lekker blaadje neer, ze 
zijn gek op hosta, sla of stokroos. Zet de slakken 
naast elkaar, klaar voor de start, af!
Welke slak is het snelste bij zijn lekkere hapje?

Klaar? 
Heel goed!
Jij bent een Super Speurder! 
Ontdek alle OERRR 
activiteiten op onze parken 
en meld je aan voor 
OERRR. Kijk op 
landal.nl/oerrr

Konijnenkeutels

Hazelnoot 
van de hazelaar

Braam

Paardenkastanje

Rode mier

Mos

Bosbes

Heb je de bosdieren gevonden? 
Goed gedaan, speurneus!
Ga nu op zoek naar deze dingen uit het bos.

Lopen zonder schoenen
Vossen, hazen of dassen dragen geen 
schoenen. Nu ga jij in hun schoenen 
staan. Of nee…juist niet! 

Trek je schoenen en sokken uit. Loop 
verder op je blote voeten: door het water, 
het zand en over stenen. Alles mag! Hoe 
voelt dat? 

Knutsel een 
vondstenmuseum
Tijdens je boswandeling kom je vast 
een hoop spullen tegen. Hiermee maak 
je thuis jouw eigen vondstenmuseum. 
Stop alles wat je onderweg vindt in een 
lege eierdoos. Zoek op internet naar 
informatie over jouw vondsten. Schrijf op 
een klein papiertje wat het is. Leg dit neer 
bij elke vondst. Klaar is je museum!
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