
UITZETKAART OPDRACHTEN KAUW LEERT VLIEGEN 

 

Het is belangrijk dat de opdrachten gelijkmatig over de tuin verspreid worden. Enkele opdrachtplekken zijn 

afhankelijk van een bepaalde plant en kunnen variabel zijn. 

 

NR. 

 

OPDRACHT PLEK IN DE TUIN MATERIALEN  

1 Zon: “schaduwvogels” Bij het informatiebord  

2 Larve stippelmot: “een warboel 

van draadjes” 

In de varenhoek bij het fonteintje of rijk 

struweel 

Steelloep 

3 Nest: “wat een takken” Onder de amerikaanse eik Boomdeken 

4 Vingerhoedskruid: 

“vingerpopjes” 

Kruidentuin Zwarte stift 

5 Kikkers: “kunnen kauwen 

kwaken" 

Op de vlonder In schaduw  Bak met kikkervisjes indien nodig 

6 Rijp zaad v.d. ratelaar: 

“sambaballen in het gras” 

Einde vlonder richting dijk  

7 Water op vrouwemantel: 

“glinsterparels” 

Begin kruidentuin Plantenspuit 

8 Geuren: “zo ruikt de zomer” Kruidentuin: keukenkruidenbed 3 geurpotjes (gedr. bloemenmix + 2 

kruiden: bieslook en citroenmelisse 

9 Kleuren: “kleurspeuren” Bij de oude muur Pot met gekleurde kralen op stokje 

10 Wormen: “hoera wurmen” Kruidentuin bij ingang mollenpad 2 grote + 1 kleine witte teil 

Nepsnavels + nepwormen + echte 

wormen 



11 Sap in stinkende gouwe: “een 

gouden ring om je poot” 

Bij de muur Aanwijsbordje “stinkende gouwe” 

 

 

12 Bijen: “bijenhuis” Bij het bijenhuis Voorbeeld bijenkist + raat, pot honing, 

glas water + lepeltje en theedoek 

13A Egelantierroos: “rozengeur” Bij de oude muur  

13B Brem en Meidoorn 

“bloemengeur 

Bij mededelingenbord het paadje links 

staan brem en meidoorn t.o. elkaar 

 

14 Roofvogel: “weg met die uil” In het bos onder uilennestkast Uilenmasker 

15 Gras: “pluim op je hoed” Stukje dijk tegenover de boomgaard  

16 Schermbloem: “veel kleintjes 

maken één grote” 

Pad langs vijver voorbij daslook Steelloep 

Evt bordje “schermbloem” 

17 Luisteren: “met je oor op de 

grond” 

Op de heide  

18 Graan: “broodzaadjes” Kop van de roggeakker Koffiemolen en pot met rogge en 

maatschepje 

19 Insekten: “allemaal gezoem” In de boomgaard of akkers  

20 Eetbare bloem: “hoedjesplant” Oost-Indische kers eenjarige akkers  

21 Klaproos: “ik zie wat jij niet ziet” Eenjarige akker  

22 Aardappels: “piepers” Aardappelakker Riek + VRIJWILLIGER 

23 Guichelheil: 

 “mooi-weer-bloempje” 

Akkerrand  

24 Droog, warm zand: “zandbad” Op arm grasland in duinpan  

25 Bloemvormen: “de ene bloem is 

de andere niet” 

Kruidentuin: verfbed bij bankje Voorbeeldbloemenkaart 

 


