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Hoi!
 
Leuk dat jullie de natuur gaan ontdekken, hier in Nationaal Park 
Drents-Friese Wold! Jullie maken een wandeling in het bos en 
doen 6 opdrachten. In alle opdrachten staat er één thema centraal: 
jullie gaan op zoek naar sporen! 

In het bos wonen veel dieren, maar het valt niet mee om ze te 
vinden. Deze dieren kunnen zich namelijk héél goed verstoppen. 
En daarom zoeken we vandaag naar sporen! Want hoe goed de 
dieren zich ook kunnen verstoppen, ze laten altijd wel sporen achter...

Alle spullen die je nodig hebt om de opdrachten uit te 
voeren zitten in de rugzak. Of zijn al aanwezig in het bos.
 
Opdracht uitgevoerd? Zorg ervoor dat je alle materialen weer terug in 
de rugzak stopt. Is er iets stuk gegaan of toch helaas zoek geraakt? 
Zeg dat dan even tegen jullie gids. Of - als die niet mee is - meldt het even 
bij de balie in het BezoekersCentrum.
 
Juf of meester verdeelt alle leerlingen in 5 kleinere groepjes. De hele klas 
wandelt gezamenlijk de route. De boswachter kan jullie onderweg wijzen op 
sporen en iets vertellen over dieren die in het bos wonen. Met hulp van de 
boswachter zie je ineens héél veel meer in het bos...

Tijdens de wandeling stoppen we op 6 verschillende plekken. Op zo’n plek 
voeren alle groepjes tegelijk dezelfde opdracht uit. Zit de tijd erop? Dan 
stopt ieder groepje z’n eigen spullen weer in de rugzak en vervolgen we 
onze ontdekkingstocht.  

De route is een kilometer lang, duurt zo’n 1,5 uur en eindigt op precies 
dezelfde plek waar we ook beginnen; bij het parkeerterrein van het 
BezoekersCentrum. 

Een spannend bosavontuur gewenst!

Veel plezier...



1 Speurneus
Met je ogen kun je kijken. 
Met je oren kun je horen. 
Met je neus kun je ruiken. 

Mensen gebruiken vooral de ogen.  
Wij doen dingen door goed te kijken. 

Veel dieren gebruiken vooral hun neus. 
Om eten of sporen te vinden.  
En om gevaar te ruiken.

Nodig: - 1x waslijn   1x sok met lavendel waszakje  1x sok met thee

 - 6x knijper   1x sok met pepermunt

Waar: Beukenbos [ga vanaf P2-plaats, bij houten beeld ‘pad’, bos in]

1a

Aan een plukje mos. 
Of aan een steen. 

Ruik je iets? 

1b Ben jij een speurneus?

De eekhoorn is een goede 
speurneus. Soms verstopt hij zijn 
eten. Met zijn neus vindt het vaak 
weer terug. 

Een vos kan ook heel goed ruiken.
Maar alleen van dichtbij.

Hoe goed kun jij ruiken?
We doen een testje!

Ruik eerst goed aan het potje met 

Aan de waslijn hangen 6 sokken.
In iedere sok zit iets met een geur.
Doe je handen op je rug.
En ruik goed aan iedere sok.

Doen!

Doen!



2 Sporen Bingo!
In het bos wonen veel dieren. 
Zij kunnen zich héél goed verstoppen. 
Het valt niet mee om ze te vinden. 

Daarom zoeken we naar sporen. 
Want hoe goed ze zich ook kunnen verstoppen… 
…dieren laten wel sporen achter!

Speuren naar sporen

Ga op zoek naar sporen van dieren. 
Kan jouw groepje iets vinden? 

En vertel wat je gevonden hebt.

Doen!

Ga op zoek naar: 

- Poepjes 
- Afdrukken van 
  pootjes 
- Plukjes vacht 
- Veren 
- Eitjes 
- Restjes van nootjes 
- Dode dieren 
- Blaadjes met een 
  hapje eruit

Waar: Varenbos [in buurt van houten beeld ‘pad’]

Nodig: - 1x zoekkaart met sporen
 
  



3 Zelf scharrelen
Mensen kopen hun eten. 
In een winkel. 
Op de markt. 
Of in een restaurant. 

Voor dieren is het niet zo makkelijk. 
Zij zoeken naar voedsel. 
Tijdens de dag of nacht.

Boodschappen doen

Hier een boodschappenlijstje. 
Lukt het jou om alles te vinden?

Doen!
Boodschappenlijstje

- Iets groens  
- Iets wat lekker ruikt  
- Iets wat stinkt  
- Een heel klein blaadje  
- Een heel groot blad  
- Iets wat je heel mooi  
  vindt  
- Iets wat je lelijk vindt  
- Iets met veel kleur  
- Iets wat je spannend     
  vindt
- Iets wat niet in de natuur   
  thuishoort 

Waar: Mossenbos [in buurt van grote, liggende boomstammen]

Nodig: - 2x boodschappenmandje
 - 1x boodschappenlijstje
 
  



4 In de nesten 
 werken
Bijna alle dieren maken een huisje. 
Die huisjes zien er allemaal anders uit. 

Sommige dieren doen erg hun best. 
Anderen zijn tevreden met een 
rommeltje.

4b

Bouw zelf een nestje. 
Net zo groot als een 
pannenkoek. 
Zoek takjes en blaadjes. 
Gras en andere spulletjes. 

En vooruit… 
Omdat je geen snavel hebt, 
mag jij je handen gebruiken.

Doen!
Wie woont waar?4a

Welk dier heeft zijn huisje in: 
- een nestje van takjes 
- een bultje van bladeren  
- een kuiltje op de grond 
- een holletje in de grond 
- een holletje in de boom

Leg de dieren bij het juiste 
huisje. Ieder huisje krijgt 
één dier.

Er blijft één dier over. 

Doen!

Waar: Speelbos [waar hutten gebouwd worden]

Nodig: - 5x A5-kaartje met tekening van ‘huisje’
 - 1x pluche vogel
 - 1x pluche egel
 - 1x pluche ree
 
  

 - 1x pluche vos
 - 1x pluche vleermuis
 - 1x pluche slak
 
 
  



5 Wie is het haasje?
Wauw! De wolf is weer terug. 
Ook hier in deze omgeving. 

Zie je er eentje in het wild? 
Dat is heel bijzonder! 
Ze laten zich bijna nooit zien. 

Maar…zij zien van alles! 
Ook zij volgen sporen. 
En vinden zo hun eten.

Zoek het haasje

Eentje speelt voor wolf. 
Een ander is het haasje. 
De wolf doet het masker voor.
En de ogen dicht. 

Het haasje pakt de stempels. 
En neemt het pluche haasje mee. 

Stempel een spoor op de grond. 
Verstop aan het einde van je 
spoor het pluche haasje. 

 

Doen!
Doen!

Klaar?
Dan doet de wolf de ogen open. 

Volg met je ogen het spoor…

Waar: Zandheuvels [bij speelweide]

Nodig: - 2x stempels met voetafdruk ‘haas’
 - 1x masker ‘wolf’
 - 1x pluche haas
 
  



6 Bos vol huisjes
In het bos wonen dieren. 
Allemaal hebben ze een huisje. 
Op een eigen plekje. 
Daar voelen ze zich veilig. 

Ze kunnen er rustig slapen en eten. 
En jongen groot brengen.

Huisjes zoeken

Kijk allemaal eerst boven je. 
Zoek in een boom naar een nest. 
Een nest is het huisje van een … 

Kijk dan voor je uit. 
Zoek in een struik naar een web. 
Een web is het huisje van een…. 

Kijk nu allemaal naar beneden. 
Zoek in de grond naar een holletje. 
Een holletje kan het huisje zijn van een……

Doen!

Waar: Bospaadje [kabouterpad aan overzijde hoofdpad]

Nodig: -
 
  

 
Bodemdiertjes

 Onder de grond zijn ook 
 veel huisjes. 
 Die huisjes zie je nooit. 

 Soms zijn ze erg druk en vol. 
 Zoals een mierennest. 

 Deze kriebelbeestjes heten
 bodemdiertjes.  
 Daar ga je volgend jaar 
 over leren.


