
Op zoek naar het nest van uil
 

Activiteitenroute op Landgoed Schothorst voor kinderen van 4-7 jaar

Waar is het nest van uil? Om het nest van een jonge bosuil te kunnen vinden, moet je weten 
waar hij zich het liefst verschuilt. Welke plek zou een uil fijn vinden? Kom mee en ontdek alles 
over het leven van de bosuil in een spannende ontdekkingstocht door het bos. Kun jij net als een 
uil goed over boomtakken lopen en schommelen in de wind? En hoe praten uilen eigenlijk met 
elkaar? Tijdens de activiteitenroute ‘Op zoek naar het nest van uil’ beleef je het allemaal!

Ter info: tijdens de route worden onderstaande symbolen in de handleiding gebruikt.

Het paaltje markeert de route     

De uil betekent een opdracht 

Het uitroepteken betekent een tip

De kers betekent een extra opdracht

De gekleurde tekst wordt hardop voorgelezen door de begeleider‘Tekst’



Lees hier het verhaal van uil:

Het is nog vroeg in de ochtend. De hele nacht heeft het hard gewaaid. Uil ziet donkere wolken snel langs 
de hemel bewegen. Tussen de bomen door ziet uil de zon opkomen. Heel even maar kijkt hij uit de 
opening van zijn nest naar buiten. Een harde windvlaag en… uil vliegt! Zo voelt het eventjes. Daarna volgt 
een harde bons. En nog eentje. En dan... PAF!! Met een harde smak komt uil op de grond terecht. Uil 
kan namelijk nog niet vliegen. Uil is nog jong en heeft nog donsveren. Pas later krijgt hij veren waarmee 
hij kan vliegen. Uil is nog nooit buiten zijn nest geweest. En nu is hij uit zijn nest gevallen. Uil kijkt om 
zich heen. Dan kijkt hij naar boven. Er zijn zo veel bomen! Uil ziet zijn nest niet meer. Wat nu? Plotseling 
hoort uil geritsel. Hij maakt een sprongetje van schrik. 
‘Wie is daar?’ vraagt uil.
Er springt een eekhoorn uit de struiken tevoorschijn.
‘Ik ben Eekhoorn’, zegt eekhoorn vrolijk. ‘En wie ben jij?’
‘Ik ben Uil’, zegt uil.
‘Uilen hebben toch van die pluimpjes op hun hoofd, net zoals ik?’ vraagt eekhoorn verbaasd.
‘Ik ben een bosuil’, zegt uil trots. ‘Bosuilen hebben geen pluimpjes op hun hoofd. En ze wonen in het 
bos.’
Uil denkt weer aan zijn nest.
‘En, ik woon wel in het bos…’, zegt uil triest, ‘maar ik weet alleen niet meer waar. Ik ben uit mijn nest 
gewaaid, euh.. gevallen.’
Uil kijkt sip naar zijn tenen.
‘Ik kan je wel helpen!’ zegt eekhoorn. ‘Hoe ziet je nest eruit? Net als mijn nest? Mijn moeder heeft een 
grote bol van takken gemaakt. Daar wonen wij in. Heel gezellig.’
Uil heeft zijn nest alleen van binnen gezien. Langzaam schudt hij zijn hoofd.
‘Of woon je in een holletje?’, vraagt eekhoorn. ‘Net als mijn vriendje bosmuis. Die woont in een holletje 
onderin een grote boom.’
‘Bosuilen wonen ook in holle bomen!’ zegt uil blij. ‘Maar niet onderin. Bosuilen houden van een holletje 
hoog in een boom. Alleen.. zat ik niet in een holletje, dacht ik’. 
Uil kijkt weer sip.
‘Ik weet het!’, roept eekhoorn. ‘Woon je in een huisje, net zoals mijn vriendinnetje koolmees?’
Uil gaat rechtop zitten. Nu eekhoorn het zegt.. Het leek wel op een huisje. Of was het toch een holletje? 
Eekhoorn springt opgewonden heen en weer. 
‘Die kant moet je op, uil’, wijst eekhoorn. ‘Langs die ene boom, dan over die omgevallen bomen en bij de 
holle boom rechts..’ Uil hoopt dat hij het kan onthouden.
Uil kijkt weer naar eekhoorn om hem te bedanken, maar eekhoorn is alweer verder gesprongen. Uil kijkt 
nog een keertje om zich heen. Dan gaat hij op pad. 

Help je mee om het nest van uil te vinden? Eén ding is zeker: een bosuil woont in het bos. Het nest van 
uil is dus ook in het bos. Laten we naar het bos gaan!

De tas met benodigdheden voor de activiteitenroute ‘Op zoek naar het nest van uil’ is te reserveren bij 
het CNME Landgoed Schothorst. Neem daarvoor contact op met cnme-scholen@amersfoort.nl.
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