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         25 CREATIEVE NATUUR ACTIVITEITEN  
         MET EEN VERHAAL VOOR JONG EN OUD  
 
 1  -   Schilderen op een ezel 
Een ezel is een houten standaard om je schilderdoek op te plaatsen of te leggen, een soort tafeltje 
Schilderdoekjes zijn heel goedkoop bij Action, maar je kunt ook een houten plaatje gebruiken 
Verf en kwastjes zijn bij Action ook te koop, neem uitwasbare waterverf en liever geen acrylverf 
Maak een tekening welke je kunt inkleuren of maak een creatief kleurenpalet 
Als je buiten in de natuur gaat zitten kun je mooie ideeën opdoen en lekker rustig schilderen 

   
   
2 - Schilderen van beestjes op steentjes 
Uit de bergen van Zwitserland en Oostenrijk komen stukjes steen met rivieren mee naar ons land  
Onderweg rollen de zwerfsteentjes over de bodem en worden ze mooi rond, het worden morenen 
Je vindt die steentjes langs de rivieren en als je goed kijkt lijken ze soms op een lieveheersbeestje,  
kikker, slangetje, salamander, of een bloemetje. Of zomaar een mooie vorm 
Je kunt dan het steentje gaan schilderen wat jij erin ziet 
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 3 -   Boetseren met rivierklei 
Ben je handig met je vingers om met klei te boetseren ? 
Koop dan 10 kg rivierklei in een leuke winkel (Cuijk ’t Kelderke) voor € 6 
Wel eerst even bellen of ze deze rivierklei op voorraad hebben 
Bewaar rivierklei in gesloten plastic zak zodat de klei niet uitdroogt, zo blijft deze jarenlang goed 

   
    
 4  -   Natuurstuk maken op boomschors 
Staatsbosbeheer is op vele plekken bomen aan het rooien en schors verwijderen van de bomen 
Schors kun je versieren met eikels, kastanjes, blaadjes. Oogjes tekenen of kopen bij Bazar Boxmeer 
Heb je geen kastanjes ? Ik heb er nog liggen 

 
 

 5   -   Kabouter en paddenstoel maken en schilderen 
Zoek dunne en dikke takken van bijv. hazelaar of wilg, de dikke tak zaag je schuin af voor de 
kabouter en rechte schijfjes voor de bovenkant paddenstoel. Dunne takjes gebruik je voor de 
paddenstoel. Timmer dit met een dun spijkertje op een houten plaatje 
Kleur paddenstoel en kabouter rood, maak de oogjes wit, en rode paddenstoel met witte stippen 
Plak op de bodem kleine blaadjes zodat het op bosgrond lijkt 

   



 

  6  -   Uilen braakballen uitpluizen 
In Nederland wonen 6 soorten uilen : Oehoe, ransuil, kerkuil, bosuil, velduil en steenuil 
Steen betekende lang gelden “klein” daarom heet het kleinste uiltje Steenuil 
Zij woont het liefst in een oude knotwilg met holen, maakt een nestje voor de eitjes. 
Als de jonge uiltjes uitkomen zijn zij zo klein dat zij nog geen muizenvlees kunnen verdragen en 
daarom gaat het steenuiltje boven in de wilg insecten vangen die daar op heel veel blaadjes zitten. 
Na een week zijn de jonge uilskuikens gegroeid zodat ze het menu van muizen wel kunnen eten. 
Uilen eten mestkevers, insecten en vooral muizen en soms vogeltjes waarvan zij de haren en botjes 
niet kunnen uitpoepen maar zullen uitbraken als een balletje 
Dat braakballetje kun je vinden in de bossen, waar onder een boom witte poep ligt bijvoorbeeld. 
Droog het balletje en ga het uitpluizen met een tandenstoker of je vingers, je vindt alle muizenbotjes 
zoals het kopje, kaak met tandjes, pootjes, staart etc. 
Kun je geen braakballen vinden ? Ik heb voorraadje, kom dan naar mij Cerespark 6, Stevensbeek 

   
 

7 -   Bezempjes maken van wilgentakjes of heide 
Toen lang geleden de mensen nog in de natuur leefden en er geen winkels waren maakten zij hun 
huisjes schoon met een bezem van takjes want de vloer was van zand. 
Ze zochten een dikke tak als steel en dunne takjes voor de bezem 
Met wilgenteentjes, dunne wilgenstokjes, bonden ze de dunne takjes rond de dikke tak 
Jij kunt dat met touw of dunne ijzerdraad om de takjes goed vast te binden 

 
 



 
8 -   Houtskool maken om te tekenen 
Vroeger waren er geen potloden en pennen, maar veren of houtskool om te schrijven of tekenen 
In België vlak bij Maastricht zijn in de grotten prachtige tekeningen gevonden van houtskool welke 
door de Jezuïeten zijn gemaakt in oorlogstijd. Zij woonden in grotten en als tijdverdrijf gingen ze op 
de grotwanden tekeningen maken. Jij kunt dat ook leren als je een kampvuurtje mag maken 
Je hebt dunne wilgentakjes nodig van 1 cm dikte, schil die met je nagel zodat je een wit stokje krijgt. 
Doe dit witte stokje in een busje en een groter busje erover heen zodat het luchtdicht wordt 
afgesloten. 
Zet het busje voor 8 minuten in het kampvuur en haal het daarna eruit om af te koelen. 
Het zwarte stokje kun je nu gebruiken om te tekenen  

   
 

9 -   Bouw een muurtje voor een huisje  
7500 jaar geleden bouwden de mensen hun huizen op een veel andere manier dan tegenwoordig. 
Er waren geen stenen, geen cement, geen machines, geen winkels dus haalden zij de 
bouwmaterialen uit de natuur. Meestal gingen de mensen op zoek naar wilgen, dikke palen om in de 
grond te zetten en dunnere takken, die makkelijk buigen, om tussen te palen te vlechten. 
Als alle muren gevlochten waren gingen ze bij een rivier klei of leem halen om aan de binnen- en 
buitenkant van de muren dicht te smeren. Op het dak legden ze het riet wat uit de slootkant werd 
gesneden, dat doen wij nu nog steeds op oude boerderijen en huizen. 
Jij kunt dit ook en mocht je wilgentenen niet kunnen vinden, misschien heb ik nog wat voor je. 

   
 
 
 
 
 
 



10 -   Spelletjes met zelfgemaakte ringen 

Lang geleden was er nog geen speelgoed, dus bedachten de mensen zelf iets om mee te spelen. 
Ring werpen was heel leuk en een ring te maken was niet zo moeilijk 
Je kunt van 4 eenjarige wilgentenen of kornoelje scheuten makkelijk een ring buigen 
De eerste ronde maak je ongeveer 25 cm doorsnede en de 3 anderen vlecht je steeds tegenover 
elkaar rond om tenslotte met een touwtje de ring vast te maken 
Zet een paar stokjes in de grond en probeer de ring er omheen te werpen 

 
 

11 - Ring steken op een paard 
Een ander leuk spel was vroeger het ringsteken, wat op de rug van een ander gebeurde 
Je zoekt een mooie rechte stok van hazelaar en versiert die met kraaltjes of veren 
Dan hang je de ring aan een draad tussen twee palen of takken 
Ga op de rug van iemand zitten, die loopt naar de ring en jij probeert de stok in je hand in de ring te 
steken. Dit kun je met enkelen doen, wie de meeste stokken in de ring heeft gekregen is winnaar 
 

12 -   Dromenvanger maken 
Van een zelfgemaakte ring kun je ook een dromenvanger maken 
Soms hebben kinderen nare dromen en worden ze midden in de nacht wakker 
Om die dromen te vangen maak je een dromenvanger, die werkt net als een spinnenweb 
In het web worden insecten gevangen die de spin dan kan opeten 
Jij maakt van de ring een web met gekleurde wollen draadjes en in die wollen draadjes doe je 
veertjes en kralen. Onderaan de ring kun je nog iets moois hangen. 
Als de dromenvanger klaar is hang je die boven het bed zodat de droom niet bij jou kan komen 

   
 



13  -   Pijl en boog maken en schieten 
Heel vroeger waren er geen winkels waar je van alles kon kopen zoals eten en drinken, auto’s 
machines etc.  Dus je moest helemaal zelf zorgen dat je aan eten kwam 
In de natuur liepen konijnen, hazen en wolven, in de lucht vogels en in het water vissen 
Je kon de dieren alleen vangen als je goed met pijl en boog overweg kon 
En de pijl en boog moest je eerst zelf maken, daarvoor zoek je een verse sterke hazelaarstok van 1,5 
cm dikte en een pijl van max. 1 cm dikte. De boog mag zo lang zijn dat die onder je oksel past 
In de dikke stok ga je aan de uiteinden met een zaag een inkeping maken van ½ cm  
In sisaltouw maak je aan een kant een dikke knoop die je dan in een inkeping legt en vervolgens trek 
je het touw flink aan naar de andere zijde in de inkeping. 
De boog staat nu gespannen en het touw draai je om de boog heen en knoopt die vast  
In de dunne stok maak je ook een inkeping die je gebruikt om te kunnen schieten op het doel 

   
 

14 -   Katapult schieten 
Als je vroeger vogels wilde eten, eenden of ganzen zijn erg lekker, dan kon dat niet met pijl en boog  
Je moest dan een steen snel en hoog in de lucht schieten, anders waren de vogels gevlogen 
Je gebruikte dan een katapult, een stok van de hazelaar met een vertakking erin 
Een reep van een oude fietsband omheen wikkelen en vast zetten met een spijkertje met dikke kop 
Probeer op een doel te mikken, bijvoorbeeld een oude pan, want dan hoor je duidelijk als het raak is 

 
 



15 -   Speer werpen 
Wie kan het verste met een speer werpen ? 
Zoek een mooie lange hazelaarstok van 1,5 cm dikte 
Aan de hazelaar komen hazelnoten, de takken zijn sterk, vaak mooi recht en buigzaam 
Maak aan de dunne voorkant een punt en je hebt een speer 
Zoek een veilige plek waar je naar een doel kunt werpen, of kijk wie het verste kan werpen 

   
 
16 -   Indianen praatstok maken 
In 1492 ontdekte Columbus een nieuw land Amerika en hij dacht dat het India was, daarom noemde 
hij de mensen Indianen.  Deze Indianen gingen overdag op hun paarden op wilde dieren jagen om 
dan ‘s avonds bij het kampvuur lekker te gaan eten, zo doen wij dat ook met barbecueën. 
Indianen kunnen heel druk en veel praten waardoor de Indianen hoofdman niemand kan verstaan 
Hij riep om stilte en zei ‘We moeten iets bedenken dat we elkaar kunnen verstaan” 
Een van de Indianen stond op en zei “Dan moeten we een praatstok maken” 
“Wat is een praatstok” vroegen de Indianen.  De Indiaan zei : “Dat is een mooi versierde stok en als 
iemand die in zijn hand heeft mag hij praten en moeten de anderen stil zijn” 
Zo gezegd zo gedaan en elke avond werden om de beurt spannende verhalen verteld 
Zoek jij een mooie stok van ongeveer 25 cm lengte en boor er een gat in aan de bovenkant 
Door het gat kun je een gekleurd lint of wollen draadjes vastmaken en een veer aan vastmaken 
Aan het lint kunt je bijv. kralen vastmaken, of iets met mooie kleuren waar Indianen van houden 
Misschien kan papa wel een Indianen tipi voor je vlechten ? 

    
 



17 -   Dieren en poppetjes uit het bos 
In de bossen vind je heel veel takken en takjes met allerlei vormen en kleuren 
De eik is bruin, de berk is wit en als je goed kijkt zie je dat je er leuke figuurtjes van kunt maken 

 
 
18 -   Mikado spel maken 
Mikado is een oude naam voor de keizer van Japan en een leuk spel om buiten te spelen 
Je zoekt 10 a 15 mooie rechte stokken waar je eventuele zijtakjes afsnoeit 
Als je in het voorjaar wilgentakken neemt kun je die heel makkelijk pellen en krijg je witte stokken. 
Je mag kleine of grote takken uitzoeken en je knipt ze allemaal op dezelfde lengte  
Elke tak krijgt een verschillend kleurtje aan de uiteinden of een gekleurd wollen draadje 
Dan kun je makkelijker zien welke stokje jij eruit wilt halen als ze liggen 

   
 

19 -   Wandelstok maken 
Een wandelstok maak je van een wilgentak of hazelaarstok van 1,5 tot 2 cm dikte wat jij fijn vindt 
De juiste lengte van de wandelstok : sta rechtop en de stok moet reiken tot de vouw in je pols. 
Als je de stok in april/mei vers van de boom afhaalt is de sapstroom reeds op gang waardoor je de 
schil er makkelijk met je nagel af kunt pellen. Laat hem een nachtje drogen en dan kun figuurtjes in 
maken met vijlen of met verf leuke tekeningen op schilderen 
Je kunt ook hier en daar gaatjes in boren en lintjes bevestigen 



 
 
20 -   Windvanger maken 
Een windvanger kun je maken van droge takken die je in het bos vindt 
Zoek oude droge takken want die maken een mooi geluid als de wind de takken tegen elkaar waait 
Boor een gaatje boven in de tak en bindt een touwtje vast aan de tak en bevestig die weer aan de 
driehoek die je van te voren hebt gemaakt 
De stokjes kun je verven in diverse kleuren. Hang de windvanger op een plek waar het meestal waait 
en geniet van de gezellige takken-geluidjes  

 
 
21 -   Een schaapstalletje bouwen 
Een schaapstal dient ervoor om de schapen in de winter te laten wonen in een warme stal en in het 
voorjaar om de ooien (moederschapen) de lammetjes te laten baren 
Zoek een 80 dikke takken van ongeveer 3 of 4 cm doorsnede en zaag ze allemaal op een lengte van 
ongeveer 1 meter lengte. Begin met 2 takken 90 cm tegenover elkaar op de grond en leg er 2 takken 
bovenop aan de andere zijden. Bij elke muur steek je 4 takken in de grond zodat de liggende takken 
blijven liggen. Bouw zo, om en om, de takken omhoog tot de gewenste hoogte.  
Het dakje kun je maken van het lange riet wat naast de sloten groeit. 
De maand juni is de beste periode voor het oogsten van riet 
 



   
 
22 -   Een insectenhotel in je tuin 
Een insectenhotel kun je maken van afvalmaterialen : blikje van tomatensaus of knakworstjes 
Als je bamboe kunt vinden ergens in een tuin, zul je zien dat er ook dode stengels inzitten 
Knip die er een paar uit waarvan het gat tussen 2 en 10 mm is en ga als volgt te werk : 
De bamboe knip je in stukjes op ongeveer de lengte van het blikje, let op dat je zo knipt dat er 
achteraan een knoop zit. Dat is het dichte einde wat onderin het blikje komt en daardoor geen tocht 
veroorzaakt in je bamboestokje. En het bamboestokje mag niet gescheurd zijn 
Doe onderin het blikje een beetje natte klei van 1 cm dikte. 
Zet de bamboestokjes er een voor een in tot ze strak tegen elkaar zitten. 
De laatste 2 of 3 kun je met een hamertje er zachtjes in timmeren zodat alles strak zit 
Hang je insectenhotel op een zonnige plaats, Oost/zuid  
Nu kunnen insecten en wilde bijen, die niet steken !, hun eitjes leggen. Dat gaat zo : 
Een bij vliegt eerst in een stokje met het kopje vooruit om het gangetje van het bamboestokje te 
controleren op kwaliteit : geen tocht van open achterkant of scheur, mooi glad van binnen zodat de 
vleugeltjes niet beschadigen. Dan kruipt hij achterstevoren eruit. 
Als de bij het baboestokje goed bevonden heeft dan kruipt hij achterstevoren in het gaatje en legt 
achterin een eitje. Hij vliegt naar bloemen en verzamelt een balletje stuifmeel wat hij bij het eitje 
legt als voeding voor de larve die over een tijdje uitkomt. De bij maakt van stuifmeel een muurtje 
zodat er weer een eitje gelegd kan worden, ook met balletje stuifmeel en muurtje. 
Zo doet de bij dat net zolang totdat het bamboestokje vol eitjes ligt. En bij het laatste eitje maakt de 
bij 2 muurtjes om indringers te foppen, anders eten die de larven op. 
Omdat het insectenhotel de hele dag in de zon hangt is het vooraan waar de laatst gelegde eitjes 
liggen, het warmst waardoor de laatste eitjes het eerst uit komen, larve worden en gaan groeien. 
Dus de laatste 2 eitjes vliegen het eerste uit en dat zijn darren (mannetjes) 
Zij blijven rondvliegen bij het insectenhotel totdat de vrouwtjes uitvliegen die zij bevruchten. 
De darren gaan dan dood en de vrouwtjes beginnen opnieuw een nestje te maken 

   



23 -   Sneeuwuilje maken 
Een sneeuwuil is net zo wit als sneeuw. De lichaamslengte van de sneeuwuil bedraagt 55 tot 70 cm 
en het gewicht 1 tot 2,5 kg. Ze kunnen gemiddeld 20 jaar oud worden. De sneeuwuil heeft een 
hoofdzakelijk wit verenkleed met zwarte vlekken. In strenge winters komen ze wel eens voor in 
Nederland of België, maar hun leefgebied is vooral in Rusland en Canada 
Je kunt deze sneeuwuil namaken van een grote dennenappel uit het dennenbos 
Aan de onderkant van de dennenappel timmer je een klein dun houtje zodat hij niet omvalt 
In de open schubben doe je plukjes watten dan je tekent een paar ronde oogjes die je opplakt 
Het mondje maak je van een eikeldopje of iets anders 

   
 
24 -   Schilderijtje van zaden 
Je kunt op verschillende manieren een schilderijtje maken, gewoon op een plankje of een echt 
schilderijtje met een lijstje er omheen 
Gebruik rijpe maïszaden of bonenzaden, maar bloemenzaden kan ook.  
Vruchten van struiken zoals besjes van meidoorn, sleedoorn en kardinaalsmuts, of gedroogde 
blaadjes van bloemen. Houtlijm is sterk om de zaden op het plankje te plakken 
Als je een schaapje wilt maken van zaden kun je ook wat schapenwol zoeken aan de prikkeldraad 

   
 



25 -   Vlechten met wilgentenen 
Als je wilt leren vlechten met wilgentenen dan zou ik je dat kunnen leren, kinderen vanaf 6 jaar 
kunnen al leren vlechten. Dan breng ik de spullen mee die je nodig hebt en je gaat dan met behulp 
van een mal vlechten waarin verschillende cirkels met gaatjes zitten 
Je hoeft niet altijd een mal te gebruiken want je kunt uit de hand ook leuke vlechtwerkjes maken 
zoals een slangarmbandje, vlindertje of met een bodempje met gaatjes vlecht je een mandje. 
Een vogelnestje, pindakaaspothouder, paasmandje, kerstmandje, bloempotje er is veel mogelijk. 

   
    Mandje met houten bodem          Op een feestje samen vlechten is heel gezellig 

   
Vogelvoedermandje    Vlechtwerkje met kraaltjes 

   
Vlindertjes       Slang-armbandje 


