


Je gaat vandaag op pad over de heide en door het bos. Hier 

leven reeën, eekhoorns, vossen, vleermuizen en er staan 

eeuwenoude bomen! Ken jij de hulpboswachters al? Dit zijn 

de Drentse heideschapen en exmoor pony’s die er grazen. 

Leer meer met opdrachten over onder andere spoorzoeken, 

vogelconcerten, het meten van bomen en ga op zoek naar de 

kleinste kriebeldiertjes! Met een flinke portie stoerheid en deze 

KidsGea-avonturengids verken je het gebied.

Ontdek de 
rijkdom van bos
en heide in het 
Mandefjild!

Je krijgt de groetjesvan deze eekhoorn



Voor veel dieren zijn bomen 

onmisbaar. Ze leven in en bij 

bomen. Nachtdieren zoals de 

bosuil en de vleermuis, schuilen 

vaak in spleten in de stam. En als 

je goed kijkt naar dennenappels 

zie je misschien knaagsporen van de 

eekhoorn.

Loop naar de volgende opdracht en kijk goed om je heen. Zie 

jij mooie schuilplaatsen en holletjes voor de dieren? Welk dier 

zou hier kunnen wonen?

De reuzen
van het bos ➊
Zie je ze, de reuzen van het bos? Wat zijn ze hoog! Langs deze 

route staan heel hoge en oude bomen. Tijd om je bomenkennis 

te testen.

1. Loop verder het bos in en zoek drie verschillende bomen. 

Kijk goed naar de knoppen, blaadjes en de stam. Wat zijn de 

grootste verschillen? 

2. Een dennenappel is de vrucht die bij de den hoort. Hebben 

deze bomen ook vruchten? 

3. Weet jij de namen van deze drie bomen? Gebruik de 

zoekkaart ‘bomen’ om de naam te vinden.



➊

Herken deboom



➋Het huis van de 
kleinste diertjes
Misschien heb je wel dode bomen zien liggen. It Fryske Gea 

laat dood hout in het bos liggen, omdat het belangrijk is voor 

zoogdieren, vogels, paddestoelen en de kleinste diertjes.

Heb je wel eens een elfenbankje op een oude stam gezien? 

Of het hol van een specht of een boommarter? Maar ook hele 

kleine diertjes als slakken, insecten en spinnen voelen zich 

thuis op dode boomstammen.

Zoek een liggende boomstam en keer hem voorzichtig om. 

Te zwaar? Trek dan een stukje schors los. Je kunt ook zoeken 

tussen de blaadjes op de grond.

Welke diertjes zie je allemaal? Bekijk ze goed en probeer ze 

te vinden op de zoekkaart hiernaast. Hoeveel poten heeft elk 

dier? Acht, zes, ontelbaar veel of juist nul?



➋

Herken hetdier



➌Mekkerende
boswachters
Bèèèèèh, bèèèh! Hoor je ze mekkeren? De boswachters 

van de heide wonen hier rechts in dat zwarte gebouw: de 

schaapskooi. Daar overnachten ze. Overdag neemt de herder 

ze mee de heide op, waar ze grassen, struikjes en jonge 

boompjes eten. Zo zorgen ze ervoor dat de heide niet een bos 

wordt.

Wat kun je hier ver kijken, hè? Begrazing is belangrijk, want 

anders ontstaat hier een bos en verdwijnt de heide. En dat 

zou betekenen dat hagedissen, vlinders en adders moeten 

verhuizen.

De Drentse heideschapen krijgen hulp van exmoorpony’s. 

Deze wilde pony’s zijn het hele jaar buiten. Door hun dikke 

vacht blijven ze zelfs in koude winters warm. De schapen 

en pony’s lopen vrij rond in dit gebied. Grote kans dat je ze 

tegenkomt of sporen vindt! 

Er zijn ook nog andere sporen. In dit gebied leven wilde dieren 

zoals reeën, vossen, dassen, eekhoorns en roofvogels! Ze 

verstoppen zich goed, maar laten sporen achter op de grond 

en in bomen.

Pak de zoekkaart diersporen. Speur de zandbodem en modder 

af op pootafdrukken, maar kijk ook in de bomen.
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➌
Herken de

pootafdruk



Bomen
knuffelen
Nacht in de natuur is écht heel donker. Er zijn hier geen 

lantaarns of ander licht. Alleen de sterren en de maan. Stel 

je voor dat je hier moet overnachten en je helemaal niks meer 

ziet! Gelukkig kun je nog steeds luisteren en voelen.

1. Zoek hier naar paaltjes met namen van bomen erop. 

Bekijk de bomen goed en voel aan de stammen. Wat is het 

verschil? Onthoud goed hoe ze voelen.

2. Maak groepjes van twee of drie personen.

3. Doe je ogen goed dicht en begeleid elkaar naar de bomen.

4. Raad met je ogen dicht, door te voelen, welke boom het is.

Waarom hebben uilen
eigenlijk van die grote ogen?

➍



Zacht en
groen

1. Kijk eens goed om je heen. Hoeveel verschillende soorten 

mos vind je hier?

2. Bekijk het mos eens van dichtbij. Let op, je mag ze niet 

plukken. 

3. Hoe zien de mossen eruit? Ruik eens goed aan het mos. 

Ruiken ze allemaal hetzelfde? 

Tijd om even uit te rusten – ga maar eens voorzichting liggen 

op een stukje mos. Voel de wind, waar komt die vandaan? En 

hoe voelt de grond? Ligt het net zo lekker als je eigen bed? En 

wat ruik je allemaal?

➎
Kijk eens om je heen. Het is zacht en groen en lekker om op 

te liggen. Mos! Veel spinnen en insecten voelen zich erin 

thuis. En die kleine diertjes worden gegeten door vogels! Hele 

belangrijke planten dus.



Wat is dat,
biodiversiteit?

➏

In de natuur is het belangrijk dat er zoveel mogelijk 

verschillende soorten planten en dieren leven. Dat heet 

biodiversiteit. Grote grazers zoals exmoorpony’s en reeën 

hebben verschillend lievelingseten. Exmoorpony’s eten hoge 

grassen en kruiden, de reeën jonge plantjes. Hierdoor gaan er 

meer verschillende soorten planten groeien dan wanneer er 

geen grazers in het gebied lopen. De biodiversiteit wordt dus 

groter door de aanwezigheid van deze dieren!

1. Zoek een aantal verschillende voorwerpen, zoals een tak of 

een dennenappel waarmee je een vierkant kunt markeren. 

2. Zoek een plek met veel soorten planten.

3. Meet een vierkant uit door een kleine stap te zetten 

(ongeveer een halve meter) en leg op elke hoek een 

voorwerp.

4. Tel alle verschillende soorten planten (dus ook grassen en 

struikjes) in het vierkant.

5. Hoeveel soorten tel je? 

6. Hoe ziet de mooiste eruit?



Hoe hoog zijn
de bomen?

1. Zoek een stok die even lang is als jouw gestrekte arm.

2. Houd de stok met gestrekte arm loodrecht voor je ogen 

(zoals op het plaatje).

3. Ga op een plaats staan waar de voet en de top van de boom 

gelijk zijn met de onder- en bovenkant van de stok.

4. De afstand tussen jou en de boom is nu gelijk aan de hoogte 

van de boom.

5. Tel het aantal voetstappen tot de boom.

6. Schat hoeveel centimeter één voetstap is (een normale 

voetstap van een volwassene is ongeveer één meter.

7. Vermenigvuldig het aantal voetstappen met de lengte van 

één voetstap.

➎
Kijk eens hoe hoog deze bomen zijn! Hoe vaak pas jij erin? En 

hoelang zouden ze er al staan?

De stok moet even
lang zijn als je arm



➑De mooiste 
Vogelconcerten
In vergelijking met de stad lijkt het heel stil in de natuur. Toch 

is er genoeg te horen. Misschien hoor in je in de verte wel 

blatende schapen. En hoor je een specht timmeren of een 

koekoek roepen? Tijd om uit te rusten bij een vogelconcert.

Zoek een mooi plekje om even stil te staan of te gaan zitten. 

Deze opdracht duurt precies één minuut. Laat iemand anders 

de tijd in de gaten houden of zet zelf een timer. Klaar? Start! 

Hoeveel verschillende vogels heb je gehoord?

Doe dezelfde opdracht nog eens. Deze keer luister je niet 

naar vogels, maar let je op andere geluiden. Welke van 

onderstaande geluiden hoorde je?

    

Let op: we snijden eenstukje af! Kijk goednaar het routekaartje. 

auto        ruisen van de wind        walvis

 motorzaag        vliegtuig
  mensen        hond        een telefoon



➑

 → De zwaluwen vliegen laag

 → De madeliefjes sluiten zich

 → Wolken bewegen in verschillende richtingen

 → Bladeren van loofbomen krullen op

 → Alle mieren lopen netjes in een rij

 → De vogels worden ineens stil

 → “Wilde ganzen in een V, 

brengen vorst en vriesweer mee”

➒Leer het weer 
Voorspellen
In de natuur moet je het weer goed in de gaten houden. Het kan 

zomaar omslaan van lekker zonnig naar een flinke onweersbui. 

Gelukkig kun je gebruikmaken van oude wijsheden om het 

weer te voorspellen!

 → Vogels vliegen hoog in de lucht
 → Luid getsjilp van krekels
 → Heel actieve muggen
 → Als de zon ondergaat is de lucht rood
 → Vroeg in de ochtend veel dauw op het gras
 → “Als de spinnen vlijtig buiten weven, 

zullen wij mooi weer beleven”

Zoek een dennenappel om mee te nemen, 

zodat je thuis een barometer kan maken. 

Hiermee kan je de luchtdruk meten!  Hoe?

Check itfryskegea.nl/barometer

Regen?
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https://www.itfryskegea.nl/barometer
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Het noorden

Op deze kaart staan 

de nummers van de 

opdrachten. Je mag bij 

nummer 1 beginnen, 

maar dat hoeft niet!
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Het noorden

Nog veel Meer leuke en spannende routes
Loop één van onze rugzakroutes in de natuur van de Alde 

Feanen of het Noarderleech. En wat dacht je van het 

Kikkerpad, Otterpad, de Moerasroute of de speciale route over 

Greidefûgels?

itfryskegea.nl/rugzakroutes

https://www.itfryskegea.nl/rugzakroutes
https://www.itfryskegea.nl/lid-worden

