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Aan de kinderen en de ouders van de kinderen van de jeugdnatuurgroep De Biesboschonderzoekers

Programma 2017 
De komende data waarop we na de 
kerstvakantie bijeenkomen: 

Datum Onderwerp
14 jan. Nieuwjaarsspeurtocht met 
 verrassing (tot 13 uur, ouders v.a.  
 12:30 uur welkom)
28 jan. Tuinvogeltelling. Heel Nederland  
 telt!
11 feb. Varen en wandelen naar Kort- en  
 Lang Ambacht (tot 12:30 uur)
 Haasje over, of vossenjacht?
25 feb. Het Ruige Biesboschpad: Niet  
 geschikt voor watjes!
11 mrt. Nachtwandeling (afwijkende
 tijd, meer informatie volgt   
 later!)
25 mrt. Op zoek naar sporen van het   
 bosvarken (afval opruimen) 
8 april Creatief met eieren
22 april Roofvogels
6 mei Naar de schaapskudde
20 mei Bijen en was
3 juni Biesboschverhalen 
17 juni Naar de Huiswaard

We beginnen altijd om 10.00 uur en 
eindigen om 12.00 uur in de groepsruimte 
van het Biesboschcentrum Dordrecht. 
Als we hiervan afwijken, staat dit in de 
lijst hierboven gemeld of sturen we een 
e-mail. Zorg altijd voor de kleding die bij 
het weer en de activiteit past en indien 
gewenst laarzen.

Bijeenkomst 27 augustus: Waterbeestjes
Op deze mooie zomerdag hebben we naar beestjes in de 
sloot gekeken. Met schepnetjes haalden we de beestjes uit 
het water. Je staat versteld wat er allemaal boven komt! 
Libellenlarven, waterwantsen, kikkervisjes ( en ook kikkers 
trouwens), modderkruipers, enzovoort! Dit was een echte 
Biesboschonderzoekers bijeenkomst, want ze moesten erachter 
komen waar al die beestjes zich verstopt hielden. Weet je het nog? 
Was het op de bodem, of toch net onder het wateroppervlakte, of 
tussen de waterplanten?

Bijeenkomst 10 september: Kleine dieren
Na de waterbeestjes gingen we op zoek naar nog meer kleine 
dieren. In groepjes werd er echt overal gezocht: in de lucht, op het 
land, in de grond en in de hoofden van de Biesboschonderzoekers. 
Met een klamboo werden er vliegende insecten gevangen, met 
schepjes werd er gegraven in het aarde, maar de meeste dieren 
werden er gevonden tussen de planten. Bij een opdracht werden 
er tekeningen gemaakt van fantasiedieren, helemaal uit hun hoofd 
mochten de kinderen een dier tekenen dat ze graag nog eens tegen 
zouden komen.

De Kerstdagen zitten er weer op het nieuwe jaar gaat beginnen!
En dus ook weer een jaar vol met nieuwe activiteiten voor de 
Jeugdnatuurgroep. Hiernaast staan de plannen.
De eerste bijeenkomst is op 14 januari. Dan houden we een traditie 
in ere: een speurtocht. We zijn dan klaar om ongeveer 12:30, daarna 
wacht nog een lekkere verrassing, en de ouders zijn daarbij ook 
welkom. 

Hieronder staat weer een overzicht van de bijeenkomsten van 
afgelopen half jaar.
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Bijeenkomst24 september: Spelletjesochtend              
Zaterdag was het zover. Natuurspelletjes. Velen dachten dat we 
haasje-over gingen doen, maar dat was niet zo.
Nadat we in groepjes waren verdeeld, legden we een parcours af 
met allerlei verschillende spelletjes die met de natuur te maken 
hebben. We hebben vogels, die zich erg goed verstopt hadden, 
gespot in een minibos. We hebben gras geplukt met onze tenen, 
een vis van stokken een andere kant op laten zwemmen en in het 
zand pictionary’s van dieren en natuurverschijnselen getekend 
en geraden. Ook hebben we zo snel mogelijk 10 specifieke 
natuurdingen verzameld die je van te voren 1 minuut lang onder een 
theedoek mocht bekijken. Het viel lang niet mee om ze allemaal te 
onthouden én vervolgens te vinden. Verder hebben we ontdekt wat 
blijft drijven en zinken in het water.
Een leuke en ook leerzame ochtend!

Bijeenkomst 8 oktober: Eetbare natuur
Kan je alles wat uit de natuur komt eten? Vast wel maar of dat ook 
goed is? Vandaag ontdekten de Biesboschonderzoekers niet alleen 
wat je wel en niet kan eten maar ook van iedere eetbare plant welke 
delen je dan kunt eten. Natuurlijk begreep iedereen dat je niet alleen 
planten uit de natuur kan eten maar ook andere organismen.
Buiten werden de verschillende onderdelen die je van een plant 
kan eten verzameld om er terug in de groepsruimte een echte 
veldsalade van te maken. Hierbij werd gelet op vormgeving en 
kleuren maar natuurlijk ook op eetbaarheid . Door een deskundige, 
een werknemer van het restaurant, werd tenslotte een groep 
aangewezen die deze taak het beste had uitgevoerd. Ook wilde de 
medewerker nog kwijt onder de indruk te zijn van alle prestaties.

Bijeenkomst 22 oktober: Giftige planten        
Twee weken na de eetbare natuur was er aandacht voor de giftige 
natuur. Via de meest giftige dieren van de wereld kwamen we bij 
giftige planten. Natuurlijk wilde iedereen weten waarom sommige 
planten en dieren giftig zijn. Welke giftige planten hebben wij in 
onze huiskamer of in onze tuin staan en welke giftige planten 
staan er in de Biesbosch. Vol met al deze kennis zijn we daarna 
buiten delen van planten gaan verzamelen die we weer terug in 
het centrum onder een stereoscoop beter hebben bekeken. Aan 
het einde van de bijeenkomst was het moeilijk om iedereen de 
groepsruimte uit te krijgen…. ze wilden allemaal meer zien …

Vraag voor thuis: 

Hier is hij weer, de vraag om thuis met je 
ouders te bespreken! Op de bijeenkomst 
op 27 augustus hebben we dit beestje veel 
gevangen.
Wat is het voor dier?
A. Watervlo
B. Modderkruiper
C. Waterwants
D. Geelgerande waterkever

De vorige keer was het antwoord: een Vale 
Gier! Spectaculair, en diezelfde dag door 
veel andere mensen ook opgemerkt.

Natuur-weetje:  

Op de laatste bijeenkomst, onderweg naar 
het Speelbos om hutten te bouwen zagen 
we deze opvallende zwam, de Blauwe 
korstzwam. Hij is ook nog eens behoorlijk 
zeldzaam. Wist je dat de blauwe kleurstof 
gebruikt wordt als medicijn tegen 
Alzheimer, een nare ziekte waar vooral 
oudere mensen veel last van kunnen 
hebben?



jaargang 13  nr. 1
Biesbosch, januari 2017

Bijeenkomst 5 november: Wilgen knotten
Op deze zaterdag was het de Landelijke Natuurwerkdag. Dus ook 
wij Biesboschonderzoekers hebben er een echte werkdag in de 
natuur van gemaakt. Er werd flink gehakt in het griendje bij de 
Passantenhaven. Dit is een stukje griend dat met allerlei verschillende 
soorten wilgen beplant is. Na het hakken moesten de takken ook nog 
versleept worden, dat was nog een hele klus! Bij een werkdag hoort 
ook een echte pauze om uit te rusten, daarbij werden we verwarmd 
met bekers warme chocola.

Bijeenkomst 19 november: Naar Zuidhaven en Tongplaat               
Deze ochtend hebben we een stevige wandeling gemaakt door twee 
gebieden in een ander deel van de Biesbosch. We startten bij de 
Zuidhaven en liepen langs het Zuidplaatje naar de Tongplaat. Daar 
hebben een tijd naar de aanwezige vogels gekeken, verschillende 
soorten eenden, Zilverreiger onder andere. Vandaar richting de oever 
van de Nieuwe Merwede. Daar hebben een tijd kunnen kijken naar 
een Zeearend, die in een bom zat! Terug gingen we over de dijk rond 
het Zuidplaatje langs de Nieuwe Merwede, een mooi wild stuk met 
oude bomen, strandjes, een oud sluisje en een kooibos. Tot slot was er 
warme chocolademelk! 

Bijeenkomst 3 december: Vogels door de winter helpen
Drie december, vlak voor de sinterklaas, stond dieren kijken en 
aaien op het Wellant op het programma. Dat liep even anders. 
Onze contactpersoon woont tegenwoordig in Limburg. Omdat 
het bijna winter is en vogels in de winter altijd moeilijk aan voedsel 
kunnen komen, besluiten we met vogelvoer aan de slag te gaan. 
We begonnen met een gesprek over vogels in de tuin en een 
tuinvogeltest. Het was erg leuk om te horen dat bijna iedereen de 
algemene tuinvogels wist te herkennen. Na een korte uitleg gingen 
alle Biesboschonderzoekers aan de slag met het maken van vetbollen 
en snoeren van pinda`s. Tevreden en volgeladen met tuinvogelvoer 
ging iedereen naar huis.

Bijeenkomst 17 december: Hutten bouwen                 
En de laatste keer dit jaar: hutten  bouwen in het speelbos. Vroeger 
moesten de  Bie sbosch-arbeiders immers ook zelf eerst een soort hut 
bouwen (een schrankkeet), om in te overnachten. Gelukkig hoefden 
wij dat niet, we konden gewoon weer naar huis. En ook deze keer was 
er weer na afloop: warme chocolademelk!

Contact    
Als je nog verdere vragen hebt, de vaste contactpersoon is:
Peter Nienkemper.

Groeten van de werkgroep,
Esmeralda, Clarien, Riet, Susanne, Peter, Patricia en Hans (vaste 
begeleiders) & Jytte, Bart en Tom (assistent begeleiders)
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Ken je iemand die zin heeft 
om ook mee te doen?

Mocht je een vriendje, vriendinnetje, 
klasgenootje of .... kennen die het misschien 
ook leuk zou vinden om met ons mee te gaan 
doen? Laat ze even contact opnemen met 
Peter! We hebben niet altijd direct plek, 
maar wanneer er plek is kan een 
nieuwe deelnemer komen kennismaken. 

We zijn vooral op zoek naar een uitbreiding 
van het aantal meisjes, dus vraag vooral eens 
aan je zusje, buurmeisje of klasgenootje of ze 
een keertje wilt komen kijken.

Als je een vriendje of vriendinnetje hebt die 
een enkel keertje wil mee komen dan kan 
dat alleen als dit uiterlijk een dag van te 
voren even is afgestemd met Peter.
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