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In het bos heb je eigenlijk niets nodig: 
de natuur heeft alles om je  dágen 
mee te kunnen vermaken!  Sommige 
dingen zijn wel heel handig om mee 
te nemen, voor als je onderweg 
mooie dingen tegenkomt die je wilt 
mee nemen bijvoorbeeld. Of als je 
iets beter wilt bekijken, of als je trek 
krijgt. Met deze voorwerpen maak je 
je Wildzoeker-uitrusting compleet!

WAT EEN 
WILDZOEKER 

MEENEEMT

loep

rugtas

touw/draad

om braakballen uit te  pluizen

schoenen/laarzen (waterdicht)

 
blote voeten kan ook!
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 Vogels 
spotten

Kun je vijf 
verschillende vogels 

ontdekken in het bos?

Tak-tak-tak-tak!

Een specht roffelt wel tien keer 

per seconde op een boom. Kun 

jij dat ook zo snel, met je hand 

of met een tak? Hoor je een 

specht roffelen? Trommel dan 

zelf ook op een boom en luister 

of je antwoord krijgt!

Vogelmoord
Een berg veren op de grond? Oei, daar is een moord gepleegd! Maar door wie? Aan de veren kun je ontdekken wie de dader is. Zijn de veren nog heel? Dan was het een roof-vogel, zoals een sperwer of havik: die rukken de veren er met hun snavel uit. Zijn de veren doormidden gebeten? Dan was het een zoog-dier, zoals een vos of marter: die verscheuren hun prooi met huid en haar, eh… veren.

Dubbelgangers
Is het een pimpelmees of een koolmees? Met 
een paar weetjes houd je ze uit elkaar: de 
koolmees heeft een zwarte pet en een zwarte 
stropdas. De pimpelmees is kleiner, is blauw 
op zijn kopje en heeft een ‘bandieten masker’: 
een zwarte streep om zijn ogen.

Nestje weven
Maak een vogelnestje van takjes. Zouden eitjes hierin 
blijven zitten, of heb je misschien nog wat blaadjes of mos 
nodig? Het is best moeilijk, hè? Terwijl een vogel dat dus 
zonder handen doet!

Koekoek!
‘Grutto!’ roept de grutto. ‘Ture-luur!’ roept de tureluur. Ken of hoor je bosvogels die ook hun eigen naam roepen? 

 Vogels 
spotten

Koekoek!

oehoe...!

boomklever

gaai

houtduif
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