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1

Tussen het riet lopen. Waar? Zaanse Rietveld, kaasboerderij
Lena’s Hoeve, Nieuwkoopse plassen

2

Een zonnewijzer maken. zoek op internet hoe en maak het in het
Bentwoud of Zaanse Rietveld of Zegersloot gebied

3

Een (boom)hut maken
waar? zegerslootgebied, zaanse rietveld

4

Boerderij bezoeken. waar? kaasboerderij Lena’s
Hoeve, Jeu de Boer, Natuurlijk Meer!

5

Armbandje maken van wilgentakjes
waar? activiteit bij Staatsbosbeheer

6

loop Op blote voeten over gras. Waar? Proeftuin van Holland, Zegerslootgebied, Zaanse Rietveld, kaasboerderij Lena’s Hoeve, jeu de Boer

7

Over een sloot springen
Waar? Bentwoud, Zegersloot

8

Zingend in een hevige regenbui gaan staan
Waar? overal

9

‘s-Ochtends vroeg naar de vogels gaan luisteren
Waar? Bentwoud, Natuurlijk Meer!, Proeftuin Holland

bouw
‘n coole
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Maak
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10

Een biggetje, een veulentje of een kalfje zien geboren worden
Waar? kaasboerderij Lena’s Hoeve, Jeu de Boer, Natuurlijk Meer!

11

uit een moestuin eten
Waar? activiteit Natuurlijk Meer!

12

Een koe of een geit melken
waar? activiteit Natuurlijk Meer! En Jeu de Boer

13

Onder prikkel- of schrikdraad kruipen
Waar? in de polder bij de boerderij

14

In een natuurlijke vijver zwemmen
waar? nieuwkoopseplassen, Bentwoud, Zegersloot

15

Een vlot bouwen
waar? Bentwoud, Nieuwkoopse plassen, scouting

16

‘s-Nachts wandelen in een bos
waar? activiteit Staatsbosbeheer

17

Met een zeilboot varen
waar? Nieuwkoopse plassen

18

Vogelnest zoeken. waar? Zaanse Rietveld, kaasboerderij Lena’s
Hoeve, jeu de boer bentwoud (voorzichtig niet verstoren!)

19

Insecten zoeken
Waar? proeftuin Holland, Zegersloot, Bentwoud

20

Kikkervisjes/waterbeestjes vangen
waar? proeftuin Holland, Bentwoud, Zaanse Rietveld, Spookverlaat

21

Van een dijk afrollen
waar? Natuurlijk Meer! En overal waar je er bij kunt komen

22

In een boom klimmen
waar? Zegersloot, Bentwoud

23

Een steen over het water ketsen
Waar? Nieuwkoopse plassen, Zegerplas

24

vleermuizen spotten
Waar? Bentwoud, Zaanse rietveld, spookverlaat

Durf
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25

Een appel vers van de boom opeten
Waar? de Boomgaard Benthuizen, Zegersloot, Bentwoud

26

In de modder rollen
waar? Zegersloot, Bentwoud

27

Vogels spotten (eventueel met verrekijker). Waar? Nieuwkoopse
plassen, Zaanse rietveld en Spookverlaat (vogelkijkhutten)

28

Moddertaartjes bakken
waar? Bentwoud, Zegersloot

29

Een dam bouwen in een riviertje/sloot en erover lopen
waar? Bentwoud

30

Iemand ingraven in het zand
waar? Zegerplas

31

Over een omgevallen boom lopen
waar? Zegersloot, Bentwoud

32

Een vogel of dier uit je hand laten eten
waar? jeu de boer, kaasboerderij Lena’s Hoeve, Natuurlijk Meer!

33

Een vlinder vangen met een net
waar? Zegersloot, Veenmol Boskoop

34

Foto’s maken van de ondergaande zon boven een weiland
waar? overal

35

Een vuurtje maken zonder lucifers. waar? informeer bij de
scouting, zelf proberen met je ouders op stenen ondergrond

36

Bramen zoeken
waar? Bentwoud, Zaanse rietveld,

37

Een hut bouwen
waar? Bentwoud, Zegersloot, Zaanse rietveld

38

Koken op een kampvuur
Waar? activiteit Natuurlijk Meer!

39

Zaadbommen maken
waar? activiteit IVN

4o

Een tocht maken met kaart en kompas
waar? nieuwkoopse plassen, Bentwoud

41

Een herbarium maken (boek met planten- en boombladeren)
Waar? Proeftuin, activiteit staatsbosbeheer, zelf doen

42

Fossielen of oude scherven zoeken
waar? Overal

43

Eieren rapen bij de boer
waar? overal

44

In een hooiberg duiken
waar? kaasboerderij lena’s hoeve

45

Skelteren bij de boer/trekkerrijden
waar? jeu de boer, Natuurlijk meer!

46

Sporen zoeken
waar? natuurmonumenten, jeu de boer, activiteit Staatsbosbeheer

47

Een nestkastje maken
waar? activiteit Ivn, Avifauna

48

Vliegeren
waar? Bentwoud, zegersloot

49

Een varken over zijn rug aaien
waar? jeu de boer, kinderboerderij Zegersloot

50

Een zandkasteel bouwen
waar? zegerplas

Bouw
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