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EDUCATIEVE CREATIEVE NATUURACTIVITEITEN  
          
 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 of bloemetjes op steentjes 
Uit de bergen van Zwitserland, Oostenrijk etc. komen brokstukjes van steen met het water in 
de rivieren mee naar ons land. Onderweg rollen deze zwerfsteentjes over de bodem en 
worden ze mooi rond geslepen door het zand en water, dit zijn morenen.  Je vindt die 
steentjes langs de rivieren, hier is dat de Maas, en als je de steentjes goed bekijkt hebben ze 
de vorm van een kikker, of lieveheersbeestje, slangetje, salamander, of een bloemetje.  
Of zomaar een mooie vorm. Op het steentje kun je een tekeningetje maken en dan gaan 
schilderen. Gezellig op je slaapkamer, leg het steentje op papier of iets wat niet mag 
wegwaaien, dan is het een Presse-papier 

    
3 - Boetseren met rivierklei 
Ben je handig met je vingers om met rivierklei te boetseren ?  
Rivierklei komt uit de rivieren, is heel fijnkorrelig en laat zich gemakkelijk kneden. 
In Cuijk is ‘t Kelderke" met heel veel creatieve spullen, daar kun je 10 kg rivierklei kopen voor 
ongeveer € 7, - Hobbyspeciaalzaak 't Kelderke, Grotestraat 5a, 5431DG Cuijk.  
Tel. 0485 313 926 of 06 346 135 70, Mail: kelderke-cuijk@hetnet.nl 
Klei die water bevat, kan men kneden in elke gewenste vorm. Laat je de klei hierna drogen, 
dan wordt hij hard. Door wateropname kan de klei daarna nog weer zacht worden.  
Als klei gebakken wordt in een oven bij een temperatuur van 900 °C, wordt hij hard doordat 
de kleideeltjes aan elkaar bakken. Bewaar rivierklei in gesloten plastic zak zodat de klei niet 
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uitdroogt, zo blijft deze jarenlang goed. De foto's laten zien dat je met weinig materialen en 
gereedschappen toch iets leuks kunt maken 

    

    
4 - Natuurstuk maken op boomschors 

Staatsbosbeheer rooit op veel plekken bomen verwijdert schors van de bomen 
Schors kun je versieren met eikels, kastanjes, blaadjes en oogjes kun je tekenen of kopen. 

 
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 een recht schijfje voor de bovenkant van 
de paddenstoel. Het dunne takje gebruik je voor de paddenstoel. Timmer dit met een dun 
spijkertje op een houten plaatje. Kleur paddenstoel en kabouter rood en maak de oogjes wit. 
De rode paddenstoel kleur je met witte stippen Plak op de bodem van het plaatje kleine 
blaadjes zodat het op bosgrond lijkt en leg er kastanjes en eikels bij. 
Leuk om op je nachtkastje te zetten, zul je lekker slapen 

    
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 op de blaadjes zitten. 
Na een week zijn de jonge uilskuikens gegroeid zodat ze het menu van muizen 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 bijv. 
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. Heb je geen braakballen 
kom dan naar Cerespark 6, Stevensbeek 

   
7 - Bezempjes maken van wilgentakjes. 
Als het voorjaar is dan wordt het voor veel mensen de tijd voor een extra schoonmaak van 
huis en tuin. Lang geleden leefden de mensen in de natuur, er waren geen winkels om eten of 
andere spullen te kopen. Het huis had een vloer van zand en werd vaak schoongeveegd. 
Mensen veegden hun huisje schoon met een zelfgemaakte bezem van bijv. wilgentakjes die 
ze in de natuur zochten. De dunne wilgentakjes bonden ze bijeen met alle dunne punten 
naar onder en de dikke kant boven. De foto's vertellen : 
1. Neem een handvol wilgentakjes en enkele dunne om te binden. 
2. Doe de dunne punten bijeen en draai een dun teentje er omheen 
3. Bind de wilgentakjes op 4 plaatsen vast  
4. Knip het bezempje aan de dikke kant op de gewenste lengte. 
5. Je krijgt een dik handvat waarvan je in de ronde iets kunt  
    afknippen zodat je een dunner handvat krijgt 
6. Dan is de bezem klaar om de stoep schoon te gaan vegen 

    

          
 



8 - Houtskool maken om te tekenen 
Lang geleden waren er geen potloden en pennen, maar veren en houtskool om te schrijven of 
tekenen. Vlak bij Maastricht zijn in de grotten prachtige muurtekeningen gevonden welke 
door de Jezuïeten met houtskool zijn gemaakt.  
Zij woonden in grotten en als tijdverdrijf maakten ze op de grotwanden tekeningen.  
Jij kunt in een kampvuurtje ook houtskool maken.  
Zoek in het bos wat dode en droge takken om thuis een vuurtje te maken in een kuiltje  
Dan zoek je wilgentakjes van 1 cm dikte, die je met je nagel kunt pellen 
Knip de witte wilgenstokjes zo lang dat ze in een blikje passen.  
Doe 2 of 3 witte stokjes in een leeg (tomaten)blikje en een groter blikje erover heen zodat het 
kleine blikje luchtdicht wordt afgesloten. Zet de blikjes voor 8 minuten in het kampvuur en 
haal ze met 2 stokjes uit het vuur om het af te laten koelen.  
De witte stokjes zijn zwart houtskool geworden die je kunt 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 aan de slootkant werd gesneden, dat doen wij nu nog 
steeds op oude boerderijen en huizen. 
Door de Gemeente en Staatsbosbeheer worden wilgenbomen gesnoeid, dus kijk even rond, 
misschien ook wel bij je buurman. Staande takken in de grond zet je om de 10 cm uit elkaar. 
De dunnere takken kun je gebruiken om je huisje te vlechten/bouwen. 

   
10 - Spelletjes met zelfgemaakte ringen 

Lang geleden was er nog geen speelgoed, dus bedachten de kinderen zelf iets om mee te 
spelen. Ringwerpen was leuk en een ring maken niet zo moeilijk  
Snijd 4 dunne wilgentakjes of rode kornoelje scheuten van ongeveer 120 cm lengte 



Buig het langste takje rond tot cirkel doorsnede  van 25 cm. Na de eerste ronde vlecht je de 
andere 3 om de beurt en je begint steeds tegenover elkaar, zoals N-Z en O-W. 
Dan knoop je met een touwtje de ring vast op 2 plaatsen. 
Zet een paar stokjes in de grond en werp de ringen er omheen. Maak meer ringen om vaker 
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 
Er zijn kinderen die soms nare dromen hebben en dan worden ze midden in de nacht wakker  
Die dromen kun je vangen met een dromenvanger die werkt als een soort spinnenweb. 
In een spinnenweb worden insecten gevangen die door de spin opgegeten worden. 
En in de dromenvanger worden jou dromen gevangen en gaan niet verder. 
Aan de slag : 
Maak van 4 dunne wilgentenen, van ruim 1 mtr lengte een ring voor een dromenvanger.  
In de wilgenring vlecht je een (spinnen)web met gekleurde wollen draadjes  
Het wilgen-web versier je met veertjes en kraaltjes etc.  
Onderaan de ring kun je nog iets moois hangen uit de natuur bijv. een dennenappeltje.  
Als de dromenvanger klaar is hang je die boven je bed zodat de droom niet bij jou kan komen. 

     
13  - Pijl en boog maken en schieten 
Lang geleden waren er geen winkels waar je van alles kon kopen zoals eten en drinken,  
Dus je moest helemaal zelf zorgen dat je aan eten kwam  
In de natuur waren o.a. konijnen en hazen, in de lucht vogels en in het water vissen  
Je kon de dieren alleen vangen als je goed met pijl en boog kon schieten of een speer kon 
werpen. Pijl en boog moet je eerst zelf maken en daarvoor zoek je een rechte sterke stok  
van hazelaar 1,5 cm dikte en een dunne pijl.  
In de dikke stok maak je aan de uiteinden met de zaag een inkeping van ½ cm   



In sisaltouw maak je aan een kant een knoop, die leg je in de inkeping en vervolgens trek je 
het touw flink aan naar de andere zijde in de inkeping.  
Je spant de boog en het touw draai je om de boog heen en knoopt die vast   
In de dunne stok maak je ook een inkeping die je in het sisaltouw legt om te schieten  
De speer maak je ook van een hazelaar stok met dikte van 1 tot 1 1/2 cm 

   
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 maar hij dacht dat het India 
was, daarom noemde hij de mensen Indianen.  Deze Indianen gingen op dierenjacht op hun 
paarden om dan ‘s avonds bij het kampvuur lekker te gaan eten, zoals wij dat doen met 
barbecueën.  Indianen kunnen heel druk praten waardoor de Indianen hoofdman niemand 
kan verstaan. Hij riep om stilte en zei ‘We moeten iets bedenken dat we elkaar wel kunnen 
verstaan”  Een van de Indianen stond op en zei “Dan moeten we een praatstok maken”  
“Wat is een praatstok” vroegen de Indianen.  Hij 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 werd om de beurt de stok doorgegeven en kon iedereen 
spannende verhalen luisteren die werden verteld. 
Zoek jij een mooie stok van ongeveer 25 cm lengte en boor een gat in de bovenkant  
Door het gat kun je een gekleurd lint, wollen draadjes of een veer aan vastmaken  
Aan het lint kunt je kralen vastknopen, of iets met mooie kleuren waar Indianen van houden  
Als de praatstok klaar is spreek je af wie de stok mag hebben en dus mag praten. 

    
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, een oude naam van een keizer in Japan, is een leuk spel om buiten te spelen 
In de wintermaanden worden buiten veel knotwilgen en andere bomen gesnoeid. 



De rechte en dunne wilgentakken kun je knippen en verzamelen 
Thuis kun je de takjes op dezelfde lengte knippen, 30 cm bijv. en de wilgenbast verwijderen, 
je krijgt dan een mooie witte tak die je een nachtje bij de verwarming  laat drogen. 
De droge takken verf of kleur je en als de verf droog speel je samen het Mikado-spel : 
Pak zo'n 15 a 20 stokjes bijeen en laat ze tegelijk omvallen 
Probeer zoveel mogelijk stokjes te verzamelen zonder beweging, maar als een ander 
stokje beweegt is de volgende deelnemer aan de beurt. Wie dan na het spel de meeste 
stokjes heeft is de winnaar 

   
 

19 - Wilgenwandelstok maken 
Met mooi weer wil je graag naar buiten om te spelen, te sporten of wandelen in de natuur 

Een tijd geleden zag ik in de bossen mooie hazelaartakken met draaiingen. 
Dit is in de natuur veroorzaakt doordat een wilde kamperfoelie klimplant zich om de rechte 
hazelaartak had gedraaid en daardoor in de tak was gegroeid. 
Je kunt bij een mooie rechte wilgentak hetzelfde doen met touw. 
Draai touw om de wilgentak en laat dit een half jaar tot oktober zo ingroeien 

Knip de tak dan af en schil de bast met de hand eraf, niet met een mes want dan kun je het 
mooie witte wilgenhout beschadigen. Maak de stok op lengte en ga aan de wandel 

    
20 - Windvanger maken 
Tijdens het waaien en stormen  buiten in de natuur hoor je veel geluiden van de wind, in de 
takken, in spleten van bomen etc. Jij kunt thuis ook mooie geluiden laten maken door de 
wind. Dat kun je met een windvanger doen 
Zoek 12 tot 15 allerlei soorten stokken bijv. hazelaar, eik of wilg. Wilg kun je makkelijk pellen 
en dan krijg je witte stokken.  Zaag de stokken allemaal op dezelfde lengte, 30 a 40 cm 
Boor een gaatje in alle stokken en laat ze een paar dagen binnen  
goed drogen want dan geven de stokken het mooiste geluid. 
Je kunt de witte droge stokken met verf ook een kleurtje geven 



Verbindt 3 stokken als een driehoek waar de andere stokken met touw aan vastgeknoopt 
worden. De hangende stokken moeten wel kunnen bengelen en kort bij elkaar hangen zodat 
ze tegen elkaar tikken bij wind. Midden in de driehoek kun je nog een dikke droge tak hangen 
dat geeft weer een mooi ander geluid. Hang je windvanger buiten op een winderige plek 

  
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 : knakworstblikje en bamboe 
Als je bamboe vindt in een tuin, zul je zien dat er dode stengels tussen zitten  
Knip die er uit waarvan het gat tussen 2 en 10 mm is  
De bamboe knip of zaag je in stukjes op ongeveer de lengte van het blikje 
Let op dat je zo knipt dat er achteraan in de bamboe een knoop zit.  
Dat is het dichte einde wat onderin het blikje komt en zo geen tocht veroorzaakt. 
Doe onderin het blikje een beetje natte klei van 1 cm dikte.  
Zet de bamboestokjes er in tot ze strak tegen elkaar zitten.  
De laatste 2 kun je met een hamertje 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.  



Een bij vliegt eerst in een stokje met kopje vooruit om het gangetje van het bamboestokje te 
controleren op kwaliteit : geen tocht en glad van binnen zodat vleugeltjes niet beschadigen.  
Daarna kruipt hij achterstevoren erin 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 uit het eitje komt 
De bij sluit het kamertje af met stuifmeel en legt weer een eitje met een balletje stuifmeel en 
sluit het kamertje weer af. Zo doet de bij dat 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 aan voorzijde in de zon hangt is het daar, waar de laatst  
gelegde eitjes liggen, het warmst en komen de laatste eitjes het eerst uit. 
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 daarna dood en de vrouwtjes beginnen opnieuw een nestje te maken. 

   
23 - Sneeuwuilje maken 
Een sneeuwuil is een grote sterke uil en 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 vlekjes.  In strenge winters komen ze wel eens voor in Nederland of 
België, maar hun leefgebied is vooral in Rusland en Canada waar veel sneeuw voorkomt 
Deze sneeuwuil kun je maken van een grote dennenappel die open staat 
Je kunt gebruik maken van : 
vilt in kleuren geel zwart en wit, watten, wiebeloogjes, lijm, schaar en zwarte stift 
Aan de onderkant van de dennenappel schroef je een plat houtje zodat hij niet omvalt  
In de open schubben doe je plukjes watten en plakt een paar ronde wiebeloogjes. 
Het mondje maak je van een eikeldopje of een beukennootje.  

    
24 - Schilderijtje van zaden 
Wil je een speciaal mooi natuurschilderij op je kamer ? Je kunt het zelf maken van allerlei 
soorten zaden. Begin met een plankje of klein plaatje hout. Teken op het hout een bloem of 
diertje bijvoorbeeld. Dat plaatje hout smeer je in met houtlijm, niet te zuinig zodat de zaadjes 
goed kunnen plakken. Je kunt zaadjes gebruiken van de mais, kleine en grote bonen, erwten, 
granen en misschien zijn er in de bloementuin ook nog leuke zaaddoosjes of gedroogde 
bloemen te vinden die je kunt gebruiken. 



   
25 - Vlechten met wilgentenen 
Als je wilt leren vlechten met wilgentenen dan kan ik je dat leren, vanaf 6 jaar lukt dat.  
Voor een verjaardagsfeestje kom ik en breng spullen mee die je nodig hebt om allerlei leuke 
dingen te vlechten, bijv. een slangarmbandje of vogelnestje, paasmandje of een 
pindakaaspothouder etc.  Meer informatie zie je op www.creajac.nl 

    
       Slang-armbandje         Mandje               Vogelvoedermandje Kralen vlechtwerk            

26  -  Maak je eigen regenmeter 
Wat heb je nodig ? Plastic fles,  Schaar,  Kiezelstenen,  Watervaste viltstift,  Liniaal  
Knip een plastic fles dwars door de midden  
Leg een laag kiezelstenen, 5 cm dik, onder in de fles, tegen het omwaaien  
Het bovenste gedeelte van de fles zet je ondersteboven in het onderste gedeelte  
Vul de regenmeter met water tot de bovenkant kiezelsteentjes  
Zet met watervaste stift een streepje ter hoogte van de waterspiegel  
Zet de regenmeter buiten op een open plek  
Kijk na een regenbui waar de waterspiegel nu is een zet een streepje  
Meet met een liniaal hoeveel millimeter regen er gevallen is  
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27  -  Pindaslinger voor de vogels 
Omdat het in de winter vaak koud en nat weer is hebben de vogels het niet makkelijk om 
voer te vinden. Een beetje vet voer geeft hen weerstand tegen de koude 
In pinda's zit vet en de vogels vinden het erg lekker 
Koop bij een supermarkt ongepelde pinda's en maak er een pindaslinger van. 
Met de spitse snavel kunnen de vogels makkelijk door de bast pikken om het pindanootje op 
te peuzelen. Hoe maak je de pindaslinger ? 
Neem een dun plankje en sla in het midden een dun spijkertje. 
Duw een pinda op het spijkertje en prik er een gaatje in.  
Neem een dikke naald met groot oog waar je een dun maar sterk touwtje doorheen rijgt.  
Duw de naald met draad door het gaatje in de pinda en maak een knoop om de pinda zodat 
de volgende pinda op de eerste blijft hangen 
Zo rijg je er een aantal en je maakt er een soort halsketting van 
Deze hang je buiten op een plek waar jij de vogels goed kunt zien pikken en eten 

         
28  -  Creatief idee : Kei tof ! 
1. Maak een wandeling 
2. Zoek leuke stenen / keien 
3. Thuis afwassen en laten drogen 
4. Versier ze met een leuke tekening of een leuke boodschap en spray vernis eroverheen 
5. Maak een nieuwe wandeling. 
6. Leg de keien weer ergens neer zodat iemand anders ze kan vinden. 
Wat heb je nodig? 
* stenen / keien 
* acrylverf, stiften 
* spuitbus vernis 
* creativiteit 
Vind je een mooie steen van iemand anders?  
Maak er een foto van en plaats hem in facebookgroep : https://www.girlslabel.com/kei-tof/ 
Wie weet kom je erachter wie de steen heeft versierd.  
En daarna: verplaats je de gevonden steen weer 
Of neem je hem mee naar huis om te bewaren? De keuze is aan jou! 

     

https://www.girlslabel.com/kei-tof/


29  -  Indianen TIPI vlechten 
Indianen in Amerika leefden in stammen en woonden in een soort tent : TIPI   
Een Tipi wordt van bizonvacht gemaakt en is voor de indianen die vaak verhuizen en niet op 
dezelfde plek blijven wonen. Een wigwam is voor indianen die blijven wonen op 
dezelfde plek want een wigwam kun je niet makkelijk optillen maar een tipi wel. 
Van wilgentakken die heel buigzaam zijn kun je ook een TIPI maken 
Snoei de eenjarige takken van de wilg en sorteer ze op dikte en lengte 
Bouw een TIPI van 1 mtr. doorsnede en zet de dikke wilgentakken 5 cm in de grond en 12 cm 
van elkaar.  Vlecht van onder naar boven, laag voor laag, de lange wilgentakken vlecht je 
onderaan en naar boven toe de kortere en dunnere takken. 
De opening is 35 cm breed en 50 cm hoog 
Links van de opening begin je met vlechten om en om, de eerste wilgentak begin je aan de 
binnenzijde en de tweede aan de buitenzijde. Hetzelfde aan de rechtse kant 
De tweede ronde begin je midden achter, eerst 2 wilgentakken links naar voren en dan rechts 
naar voren. En zo zorg je voor een evenwichtige verdeling van de gevlochten wilgentakken 

     
30  -  Tafel en stoeltjes uit de natuur 

Weet jij dat de datum 15 maart heel belangrijk is voor de boswachter ? 

Na 15 maart mag er namelijk niet meer gewerkt worden in de bossen 

De vogels en andere dieren moeten dan met rust gelaten worden om nestjes te bouwen in 
bomen of in de grond en jongen te krijgen in de natuur. 
Daarom is men bij Staatsbosbeheer, bij Natuurmonumenten, bij particulieren etc. druk bezig 
om bomen en struiken te snoeien  
Omgezaagde bomen worden in stukken gezaagd en dan gekloofd voor de open haard. 
Van de in stukken gezaagde bomen kun je als meubeltjes gebruiken of voor andere leuke 
dingen gebruiken.  
De stukken van stammen zijn goed voor stoeltjes en tafeltjes, grillige stronken zijn mooi  in 
huis of tuin en de afgezaagde kop van bomen zijn als bloempot te gebruiken.  
Op de stoeltjes zie je de jaarringen (leeftijd) en je kunt een strakke rechte stoel kiezen of een 
stoeltje waarin je nog een stuk boom ziet met takken. Een brede stam wordt de tafel. 

     

31  -  Producten van wilgen voor de tuin 

Wereldtuin Verdeliet in Cuijk kweekt biologische groenten en planten in de tuin van 5000 m2 
Daarvoor kun je hulpmiddelen gebruiken voor de kweek 



A. Naamstokjes om in de tuin of in potten te gebruiken : Knip een wilgentak in stukken van 25 
cm met onderzijde schuin. Het bovengedeelte snij je 5 cm in lengte af met een mesje 
Op het witte gedeelte kun je de naam van plant schrijven 
B. Planten ondersteuning middels ringen 
Met een takkenschaar snoei je hazelaartakken in gewenste lengte 
Boor op gewenste hoogte 2 gaten van 1 cm en 8 mm   
Neem een lange wilgentwijg en trek die door het 1 cm gat tot het einde waar de wilgentwijg 
tenslotte niet meer door kan 
Buig de wilgentwijg om en trek die door het 8 mm gat en bevestig dit rondom de hazelaartak. 
C. Mand voor klimplanten 
Vlecht een mand van verse Frans-gele wilgentenen en combineer dit met rode cornoelje - 
cornustwijgen voor de lentekleur. 
Laat de staken staan en bindt deze boven bijeen. Doe plastic in de mand en vul met potgrond. 
Klaar om te zaaien of het planten met klimplanten. 
D. Tafeltjes en stoeltjes voor educatie van basisschoolleerlingen bij Verdeliet 

    
32  -  Bouw je WIGLO  van wilgentakken 

Een wiglo is een Iglo gemaakt van gesnoeide wilgentakken.  
Je gebruikt kale levende wilgentenen zonder wortel, steekt  ze diep in de grond, vlecht ze 
door mekaar in de vorm van een Iglo en in de lente begint alles te wortelen en te groeien, zo 
krijg je een levende groene hut! Je maakt het zo groot als je wilt, maar een kleine van 150 
cm doorsnede is ook al leuk : je zet in de cirkel elke 20 cm een flinke wilgentak diep in de 
grond en die groeit uit als een knotwilg, zodanig dat de hut dichtgroeit. 
In Vortum hebben we precies zo gedaan en dat is inmiddels een forse wilgenhut geworden 
waar de kinderen zuinig op zijn want zij hebben het zelf gemaakt en onderhouden 

Zie de foto, waarbij de takken een muur en dak vormen. Van het jaarlijks snoeien in februari 
kun je de wilgentakken gebruiken om mandjes mee te vlechten of een huisje te bouwen etc. 
Foto's geven duidelijkheid of website : Hoe-maak-je-een-wiglo.pdf 
Veel insecten en bijen hebben het stuifmeel en nectar graag voor zichzelf en de jonge bijen. 

    
33  -  Kunst met wilgentakjes 

In de natuur ligt de kunst voor het oprapen.  Maar.... je moet goed kijken en zien wat er is. 
In het voorjaar komt de sapstroom bij bomen weer op gang en verschijnen de blaadjes 



Voor wilgen betekent dit het volgende : Als de sapstroom boven in de wilgen de eerste  
blaadjes hebben laten groeien, zit er onder de bast een dun laagje vocht (cambium) 

Knip wat mooi gevormde takjes van bijv. kronkelwilg en strip de bast van het hout met je 
nagel, zie foto. Dan verschijnt er mooi wit hout wat je in de gewenste vorm kunt knippen of 
snijden. Zo krijg je hele leuke modelletjes om te oefenen en later proberen of je dit ook met 
grotere takken kunt. 

      
34  -  BONSAI = BOOM IN POT : Kweek je eigen bonsai 
Bonsai is een Japanse kunstvorm van een miniatuur boom in pot. 
Een bonsai kweken begint met een scheut, zaailing of stek van een boom of struik.  
Een kastanje of eikel kan bijv. heel goed. 
Bonsai kweken en onderhouden is interessant en op internet vind je meer uitleg. 
Je kunt deze leuke hobby eenvoudig starten door jonge boompjes uit de tuin of elders uit de 
grond te halen en in een aardewerkpot te zetten. 
De aardewerkpot zet je in de grond zodat deze altijd vochtig blijft 
Knip overtollige takjes weg en geef het boompje een mooie vorm 

Het stammetje of takjes kun je buigen en vastzetten met koperdraad of touw. 
Het is ook leuk om een jonge bonsai in een steen met gat te zetten 

Kijk naar enkele voorbeelden uit mijn bonsai-tuin 

De boompjes zijn 30 a 40 jaar oud en worden regelmatig gesnoeid om de vorm te behouden 
die jij er aan wilt geven. 

     
Bonsai tuin          Jonge scheuten   Conifeer 35 jr.            Liguster    

      
    Berberis                  Kastanje   Esdoorn 



35 - Boswandeling met verhalen smaakt naar meer 
In het voorjaar kun je tijdens een boswandeling veel leuke en interessante  ervaringen 
opdoen. Kijk naar de grond, de struiken, de bomen, de vogels en luister naar allerlei geluiden. 
Zie wat er voor verschillende kasten in de bomen hangen en waarvoor deze dienen. Er is heel 
veel te beleven. In gras groeien paardenbloemen, waar je gelei van kunt maken. 
Een mierenhoop komt tot leven met de warme zon erop. Houd je hand een paar cm boven de 
hoop en de mannetjes mieren spuiten mierenzuur op je hand, ruik maar eens 

De groene specht smult graag van de mieren en hun eieren. 
Een voet van de boom is helemaal kapotgemaakt door spechten die daar boktorren en 
andere beestjes opzoeken om op te eten. Achter de bast van een dode boom zitten insecten 
voor spechten boomklevers en andere vogels. 
Een mooi rond gat wordt door de specht in de boom gemaakt om een nest te maken, soms 
nemen andere holbewoners het nest in gebruik 

Een kast met smalle spleet hoog in de boom dient als zomerverblijf voor de vleermuis, lekker 
warm als het jonge vleermuisje half juni wordt geboren 

In de winter houden vleermuizen hun winterslaap in een donkere vochtige kelder die 
minimaal 4 gr C blijft zodat ze niet bevriezen 

In het St. Anthonisbos en natuurlijk ook elders kun je dit en nog veel meer vinden 

    
          Mierenhoop    Mieren zijn harde werkers     Specht aan het werk Achter de bast  

   
Vleermuizenkast zomer      Spechtennest       Plattegrond met 35 km fietspaden 

 

AFSLUITING VAN EDUCATIEVE CREATIEVE NATUURACTIVITEITEN 

Na 35 weken creatieve natuuractiviteiten publiceren wil ik een pauze inlassen. De zomer 
breekt aan en Corona maatregelen versoepelen wat betekent dat de vrije tijd op een andere 
wijze doorgebracht kan gaan worden bijv. sport en vakantie. Dankjewel voor alle mooie 
reacties in de afgelopen tijd. Van mijn publicaties heb ik een PDF bundel gemaakt die je gratis 
kunt aanvragen via email :  jac_de_cock@hotmail.com Of via mijn website kunt 
downloaden www.creajac.nl  pagina : Educatieve Creatieve Natuuractiviteiten 

Ik wens je een fijne zomer toe.                  Groetjes Jac 
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