In weer en wind (7+)
Als echte weermannen of -vrouwen proberen
we de wind te vangen. Wat is wind eigenlijk?
We doen leuke proefjes met wind en maken
zelf een windmolen of windvaan.

Buitengewoon
natuuractiviteiten

Mooie modder
(4+)
Wat zit er eigenlijk
onder onze voeten?
We gaan met een
boor de bodem in en halen mooie bodemschatten omhoog.
Wie wil maakt daarmee een moddertaart.

Buitengewoon natuuractiviteiten biedt natuuractiviteiten voor alle leeftijden:

Kolonisten (7+)
We gaan met een boor diep in de grond en ver terug in de
tijd. Hoe zag ons land er 10.000 jaar geleden uit en hoe is
het geworden zoals het nu is? Met de klei uit de grond maken we het landschap na dat de eerste kolonisten vonden.

Even voorstellen
Als natuurgids en geograaf ben ik veel in de natuur te
vinden. 12,5 jaar lang heb ik natuurreizen begeleid door de
mooiste natuurgebieden van Europa. Sinds 2010 begeleid
ik natuuractiviteiten in eigen omgeving: Zeevang,
Waterland en West-Friesland.

De themafeestjes voor kinderen duren ca. 1,5 uur. Er kunnen maximaal 15 kinderen deelnemen.
De activiteiten worden aangepast aan de leeftijd van de deelnemers.
Voor de activiteiten voor volwassenen en gemengde groepen kunt u kiezen of u deze te voet,
per ﬁets of met een mini-bus wilt doen. Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de
gekozen vervoerswijze. De activiteiten duren 1-3 uur.
Wilt u een ander soort natuuractiviteit? Ik kijk graag met u naar de mogelijkheden.

natuurgids/geograaf

Deze folder geeft een indruk van de mogelijkheden. Heeft u andere wensen? Neem dan
contact op. Ik maak ook activiteiten op maat.

Lopend het veld in, op zoek naar
springende hazen. Dit is vooral leuk
in de rammeltijd, maar ook daarbuiten kunnen we ze goed bekijken.
Doen ze een hazenslaapje of zijn ze
iets van plan?
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- excursies en rondleidingen voor volwassenen of gemengde groepen ( jong en ouder)
- themafeestjes voor kinderen

Hazenpad (6+)
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contact: info@buitengewoonnatuuractiviteiten.nl
tel. 0299-404512
tel. 06-41282918
Schardam 12
1476 NA Schardam

Tijdens de natuuractiviteiten wil ik mijn kennis en
ervaring graag met u delen! Het is leuk om dingen te
ontdekken.
Hoe meer je ziet, hoe meer je geniet!
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Ecotour

Watertovenaar (7+)

Een natuurverkenningstocht met aandacht
voor planten, bomen, paddenstoelen, vogels,
zoogdieren en kleine beestjes, afhankelijk
van wat er op dat moment te zien is.

Word tovenaarsleerling en leer alle trucs met water. Je mag pas naar huis als je ze
allemaal onder de knie hebt!

Slootje scheppen (4+)
Onder water leven de mooiste diertjes! We gaan waterdiertjes vangen
om ze eens goed te kunnen bekijken.
Wie vangt het snelste en slimste
waterdier?

Vogels spotten
Vogels spotten met verrekijkers,
telescoop, vogelzoekkaarten en
scorelijst. Hoeveel verschillende
soorten vogels krijgen we te zien?
We kijken ook naar hun gedrag.
Wat zijn ze aan het doen: zijn ze
aan het rusten, aan het foerageren of slaan ze alarm?

Libellen en juffers (6+)
Libellen en waterjuffers zijn prachtige insekten. Loop
het libellenpad en leer ze beter kennen. Ook maak je
een mooie libelle om mee naar huis te nemen.

In de voetsporen van de kolonisten
Kom meer te weten over de ontstaansgeschiedenis van de Zeevang, Waterland of WestFriesland. Treed in de voetsporen van de kolonisten: wat waren dat voor mensen die
hier als eerste kwamen wonen? Wat moesten ze doen om de voeten droog te houden?
En waarom blijft de eeuwenlange strijd tegen het water altijd bestaan?

Eten uit de natuur
Samen gaan we allerlei eetbaars verzamelen in de natuur. Vervolgens maken
we er in onze buitenkeuken de lekkerste
hapjes mee. Vlierbloesempannenkoekjes,
smeerwortelﬂapjes, klaversalade: natuur
is nog nooit zo lekker geweest!

Uilenballen pluizen (7+)
Uilen zijn bijzondere dieren: specialisten in het nachtleven. Vandaag leer je meer over hoe ze leven en wat ze
eten. Hun uilenballen pluizen we helemaal uit!

Indianen (6+)
Vogelveren zijn een prachtige uitvinding! We kijken
naar verschillende veren. Waarom heeft een vogel er
zoveel? We doen proefjes met veren en maken ieder een
verentooi.

Vogels spotten (7+)
Bloemenzee
Langs de waterkant en in de bermen is het in voorjaar en
zomer soms een echte bloemenzee. We kijken naar windbloemen, maar zeker ook naar insektenbloemen. Met kleur,
geur en soms ook nectar proberen ze insekten te lokken. We
bekijken ze allemaal, als het even kan ook de orchideeën.

Op pad met verrekijkers, telescoop, vogelzoekkaart en
scorelijst. Hoeveel verschillende vogels zien we? Elke
soort is er één. Zijn ze altijd bij ons of zijn ze maar even hier?

Fossielen (8+)
Fossielen kunnen ons heel veel vertellen over dieren en planten
die in een ver verleden op aarde voorkwamen. Kom meer te weten
over fossielen en maak zelf een fossiel voor de toekomst!

