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  Opdracht 9
Loop verder door de mooie bomenlaan en kijk eens omhoog. 
Zijn die bomen hoger dan jullie huis? Ga eens tellen hoeveel 
er langs dit pad staan en kijk of je ook vogels in de bomen ziet. 
Misschien zie je wel een eekhoorn?
Hoeveel bomen heb je geteld?

Sla aan het eind linksaf.

  Opdracht 10
We zijn bijna aan het eind. Heb je het ook koud gekregen? Trek 
je muts maar goed over je oren, sla je sjaal nog eens extra om 
je nek en trek je handschoenen aan.
Kijk eens of je ook ergens sneeuw en ijs ziet. Misschien ligt er 
ijs op een plas en hangt er een ijspegel aan de boom.
Hoe zit het met de voorraad voedsel voor de dieren? Heb je 
nog iets voor ze kunnen vinden? Aan het eind van dit pad staan 
eikenbomen en daar zijn vast nog wel wat eikels te vinden. 
Zoek dan een mooi plekje waar de dieren ze kunnen vinden.

Loop richting Het Groene Huis en let goed op of je iets in de 
boomgaard ziet.
Ga daarna ook nog even langs het Groene huis en kijk eens 
door de ramen.

Kijk ook eens op de website van Het Groene Huis  
voor meer activiteiten voor grote en kleine mensen.
www.hetgroenehuisamersfoort.nl

Je vindt ons ook op Facebook en Instagram



  Opdracht 6
Links van het pad is een open plek en rechts staan 
bomen. Hier is vast van alles te doen en te vinden. 
Ga eens wat takjes zoeken voor in de kacheltjes van 
de kabouters. Is er ook nog voedsel voor de dieren te 
vinden voor hun wintervoorraad? Daar wil je de dieren 
toch wel bij helpen? Zoek wat eikels en beukennootjes 
en leg ze achter een dikke boom. Kijk ondertussen 
goed of je ook een kabouterhuisjes ziet of  
misschien zie je wel ergens een kaboutermuts  
hangen.

Loop door naar de boomstammen.

  Opdracht 7
Ook kleine diertjes, torren kevers spinnen  
zochten voor de winter een veilige holletje.  
Een boomstam is daarvoor een fijne plek.
Kijk eens of je beestjes onder of achter de 
boomstammen ziet. Goed kijken hoor,  
want ze hebben zich vast goed verstopt.

Loop door tot een raamwerk op de grond met 
verschillende soorten materialen.

  Opdracht 8
Hier zie je een raamwerk op de 
grond met houtjes, steentjes een 
balk en dan weer vakken met 
houtschijven enz. Het heet het 
blote-voeten-pad. Maar in de 
winter op blote voeten is niet zo 
handig en koud. Je kan er ook met 
schoenen aan overheen lopen en 
klimmen. Probeer het maar eens 
en/of bedenk er een spelletje bij.

Vervolg je pad.

Het is winter en de kabouters zijn druk bezig. 
Ze verzamelen hout en eten voor de winter. Dat is voor als het koud 

wordt, zodat ze er dan lekker warm bij kunnen zitten en genoeg in huis 
hebben om te eten. Ook helpen ze de dieren met hun wintervoorraad. 
Ze verzamelen eikels, beukennootjes en zaden en wat er maar meer 
te eten is voor in de winter. Ook worden er nestjes bebouwd om in te 

slapen. De egel heeft al een lekker warm nestje van blaadjes en takjes 
om een winterslaap in te kunnen houden. 

Ga je mee dan gaan we kijken wat we zoal in het bos kunnen  
doen en vinden voor de kabouters en de dieren.

We beginnen bij de voordeur van Het Groene Huis.  
Ga met de rug naar de deur staan en kijk om je heen.
Wat zie je? Wat voor weer is het? Is het al winter?  
Ligt er al sneeuw?
Laten we op pad gaan en kijken wat we kunnen doen 
voor de kabouters en de dieren.

Sla linksaf richting eind houten gebouw.
Sla net voor de Schothorsterlaan linksaf het bos in.
Loop naar het hek aan je linker hand.

  Opdracht 1
Kijk eens omhoog. Zitten er nog blaadjes aan de bomen? 
Waar zijn die blaadjes gebleven?

Loop door tot voor de afslag naar links.

  Opdracht 2
Kijk naar rechts, wat zie je daar? Allemaal takken op een 
hoop. Kun je bedenken waarom dat is?
Dat is voor de dieren in het bos die een veilig plekje 
zoeken voor een nestje of om er een holletje te maken 
voor een winterslaap. Ga maar eens heel voorzichtig 
kijken of je zo’n holletje of nestje kunt vinden.

Sla linksaf.
Psst: heb je ook kabouters gezien?

  Opdracht 3
Hier staan heel veel beukenbomen en daaraan zaten 
beukennootjes. De meeste beukennootjes zijn in de 
herfst al uit de boom gevallen. Welke dieren eten 
beukennootjes denk je? (Koolmeesjes en vinken zijn 
gek op beukennootjes, ook de eekhoorn vindt ze lekker) 
Misschien moet je er wat voor ze verzamelen. Ga 
maar gauw kijken of je ze nog kunt vinden. Schuif de 
bladeren maar aan de kant.

Halverwege het pad begin je met opdracht 4.

  Opdracht 4
Heb je al wat eten voor de dieren verzameld? Goed zo. Je hebt het 
misschien wel koud gekregen. Laten we een stukje gaan rennen en flink 
stampen om weer warme voeten te krijgen. Ben je uitgerend, loop dan 
heel zachtjes verder op je tenen, op je hakken op de zijkant van je voeten 
… misschien zelfs achterste voren.

Loop tot het bruggetje aan je rechterkant.

  Opdracht 5
Ben je weer warm? Goed zo.
Zoek een holle boom. Kijk of er een kabouter in 
woont?
Kruip van achteren in de boom en laat je papa of 
mama aan de voorkant een foto van je maken. Nu 
ben jij een kabouter die in een boom woont.

Loop nog een klein stukje door en sla bij het eerste 
pad linksaf.


