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Even de stad uit en een frisse neus halen, dat kan in het Vroege Vogelbos, 
waar het IVN Almere een Natuur beleef route  

voor ( groot ) ouders en kinderen heeft uitgezet.  
De route meandert door het bos en voert je langs mooie plekjes  

en biedt ruimte de natuur te beleven en  
tegelijkertijd te bewegen op een natuurlijke manier. 



2  

 

Hallo ….  
Ik ben Robbie en vlieg met jullie mee 
langs het Natuur–Ontdekpad. 
Een tijdje geleden ben ik in het Vroege Vogelbos 
aangekomen na een lange zware vliegtocht over 
zee. Zoals je ziet ben ik goed geland en vermaak 
me prima in dit mooie bos.  Vlieg je met me mee, 

dan laat ik je mijn wereld zien. 
 
Een van mijn vriendjes is de Ekkie. Als je onder de Eksterpoort staat kun je hem 
zien. Hij was lang geleden de eerste vogel die dit bos ontdekte, daarom heet het 
rare gebouw hier nog het Eksternest. De mensen die daar werken strooien wel 
eens kruimeltjes voor me neer. Mijn vriendje Ekkie is een heel brutale en eigen-

wijze vogel, hij rooft graag vetbollen uit tuinen en ver-
zamelt glimmers, die hij niet eens op kan eten. Ook 
bouwt hij een dakje van takken boven zijn nest. Als je 
bij het weitje naast de Schaapskooi gaat staan kun je 
mijn vriendjes nest in de verte in de bomen zien. 
 
Ik heb ook nog een heleboel warme wollige vriendjes, 
die wonen in de weitjes bij het bos en liggen soms in 
de Schaapskooi. Het zijn rare beesten, want ze ma-
ken geen nesten en ze hebben ook geen vleugels en 
snavels zoals ik.  
Wol en Bol noem ik ze, en ik pik graag wat haartjes 
van hun rug om mijn nest mee te verwarmen.  
Heb je al geraden wie mijn vriendjes zijn? 

Lees verder op blz. 4 

Rara, wie ben ik? 

Verzin om de beurt een dier naam en beeld het dier 
uit. Laat de anderen het dier raden 

Spelen 

Voorlezen 
In dit boekje staan wat kleine verhaaltjes.  
Kies er eentje uit om op een rustig plekje voor 
te lezen. Een mooi plekje is de boombank on-
der de Jasboom.  
Op bladzijde 3 staat het eerste verhaal.  
Tekeningen mogen ingekleurd worden. 

Doen 
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Vlieg je mee? 

Het werd steeds kouder in de landen rond 
de Oostzee. Rob het Roodborstje zat de 
hele dag te bibberen. Ook al zette hij zijn 
borst en buikveertjes steeds meer uit, hij 
bleef het koud houden. 
Mensen die voorbij liepen en hem zagen 
scharrelen in de tuin, zeiden wat een dik en 
vet vogeltje tegen elkaar en trokken snel 
hun muts dieper over hun haar. Maar onder 
de veertjes was Rob maar een schriel vo-
geltje. 
Haastig pikte hij nog een paar goed ver-
stopte spinnen uit een spleet, om zijn hon-
ger te stillen. Maar hij wist dat het seizoen 
voorbij was en het tijd was om op reis te 
gaan. 
Hij moest naar het zuiden vliegen als het 
eten op raakte en de witte vlokken kwamen 
hadden zijn vader en moeder gezegd. Maar 
het zuiden had hij nog niet gevonden. 
Vanuit de verte hoorde hij roepen: “ Rob, 
Rob! ”  
En even later wipte een donker vogeltje 
naast hem neer. Het was zijn moeder. 
“ R ob, ”  zei ze, “ Je moet nu echt gaan! Ik 
wijs je de weg wel, ”  en ze vloog weg, rich-
ting de zon. 
Rob bewoog zijn vogelschouders op en 
neer en strekte zijn vleugels. Als vanzelf 
ving hij de wind en vloog zijn moeder ach-
terna. ”  Mam, ”  riep hij, “ wacht op mij. ”  
Maar zijn moeder wachtte niet en vloog 
steeds hoger. Ze was nog slechts een stipje 
in de lucht. Robbie, deed zijn best en hield 
de richting die zijn moeder was gegaan 
aan. 
Na een tijdje hoorde hij andere vogelstem-
metjes. Rob keek eens opzij en zag een 

hele groep vogeltjes, die net als hij oranje 
veertjes hadden. Zouden zij ook wegtrek-
ken vroeg Rob zich af. Ze vlogen allemaal 
in dezelfde richting en riep zo af en toe: 
“ K ijk uit, “  of “ Pas op ”  als eentje een 
andere te dicht naderde. Rob kon niet an-
ders dan de vogeltjes op hun reis volgen. 
Op een gegeven moment werd het donker 
en begonnen alle vogels te landen, onder 
hun vleugels lag een uitgestrekt bos. Rob-
bie, die erg moe was zocht een plekje op 
om te slapen. En slapen deed hij als een 
roos. 
De volgende dag bleven de roodborstjes, 
want zo noemen we deze vogeltjes, in het 
bos en aten hun buikjes rond. In dit bos 
waren nog erg veel lekkere beestjes om te 
eten en vogeltjes die op trek zijn hebben 
veel voedsel nodig. Na een paar daagjes 
vertrokken ze weer, nu staken ze een grote 
watervlakte, de zee over. Na weer een bos 
en nog een reis, landde Robbie weer in een 
bos. Het bos lag midden in een zee van 
lichtjes. Dat maakte het wel moeilijk om het 
bos te vinden, maar zijn vlieggenootjes 
wisten de weg. Op de tast vond Robbie een 
hoge boom en viel al snel in slaap en weet 
je, de boom waarop Robbie landde is de 
boom waaronder je nu zit en dit verhaaltje 
hoort. We noemen deze boom de Jasboom. 
 
De volgende dag toen Robbie wakker werd, 
zag hij voor zich een bos en weide. Hij 
vloog naar de grond om een spinnetje te 
happen en toen Robbie opkeek zag hij een 
poort van takken. Daarachter ben ik veilig 
dacht Robbie en hij wipte het bos in.  
Zie jij ook een poort hier in de buurt? Zou je 
daar naar bin-
nen willen gaan 
en net zo klein 
als Robbie wor-
den? Wie weet 
wat er achter 
het poortje ligt. 
Vlieg je met 
Robbie mee? 
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Door de poort  
Mijn wollige vriendjes uit de weide waren natuurlijk schapen en 
Ekkie is een ekster 

 
Volg me nu maar naar de wilgenpoort. Maak je zo 
klein als je kan en ga de poort onderdoor, want er-
achter, in het bos wonen mijn andere vriendjes. De-
ze kun je alleen ontmoeten door net zo klein te wor-
den als ik ben. Achter de poort loopt het natuurpad 
verder en precies op dit plekje landde ik na mijn lan-
ge reis.  
 
De eerste vriendjes die ik maakten waren de vogel-
tjes van het bos. Luister maar eens of je ze hoort en 

kijk goed of je ze ziet. Stil en rustig lopen is de boodschap want als je lawaai 
maakt worden ze bang en vliegen ze weg.  
 
Bordjes waarop ik te zien ben geven de vliegrichting aan, volg ze maar.  
Lees verder op blz. 6 

 

Rara, wie zijn mijn vriendjes?  
Ik noem ze Mies, Kees en Piet, 
want ik kan al die moeilijke 
vogelnamen niet onthouden. 

Spelen 

. 
Spelen 

Verzamelen 
Verzamel een aantal kleine dingen uit het bos, 
leg ze ergens neer en laat iedereen goed kijken. 
Leg daarna een papieren zakdoek over de vind-
sels en vraag de deelnemers om de beurt wat er 
onder de zakdoek ligt. Wie het meeste weet 
heeft gewonnen. 

Doen 

Vogelgeluidjes 
Speel geen vogelgeluidjes af met 
een smartphone, Vogels raken er-
van in de war, vooral roodborstjes 
denken dat er een indringer is in 
hun gebied. Wat wel kan is geluidjes 
opnemen en thuis opzoeken. 

Informatie 

Het is rood en het prikt ... 

Altijd leuk om te doen: een wedstrijdje maken van 

wie het eerst iets ziet of vindt dat bijvoorbeeld: 

zacht is, prikt, rood is, ruikt, hoog is, ronddraait, 

zwaar is, nat of droog is en noem maar op 
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Het roodborstje 
 
Wat een leuk klein vogeltje, denk je als je 
door het bos struint en hem voor je voeten 
weg ziet vliegen, want hij valt op door zijn 
felle oranje gekleurde borst.  
 
Het vogeltje is zo groot als een mus, en is 
voornamelijk groenbruin met een witte/
grijze buik en natuurlijk zijn oranje borstje. 
Hij heeft een spits smal snaveltje waarmee 
hij graag op diertjes jaagt. Hij gaat daarbij 
op een hoger gelegen tak zitten en bekijkt 
met zijn zwarte kraaloogjes de omgeving 
goed. ’ s  Winters eet hij wat de pot schaft 
en dat is wat er op de grond te vinden valt, 
aan besjes en zaden en dergelijke, daarom 
zie je hem vaak onder je voerplek rond 
scharrelen. Met vetbollen weet hij geen 
raad, strooi dus op de grond voor je bezoe-
kertje.  
 
Roodborstjes trekken in de herfst en voorjaar, bijvoorbeeld uit de noordelijke 
landen naar Engeland en Nederland, of vanuit Nederland naar Frankrijk en 
Spanje. Ook zijn er roodborstjes die hier het hele jaar rond verblijven.  
Ze hebben graag een eigen gebied waarin ze alleen leven, andere roodborstjes 
worden daaruit weggejaagd. Mannetjes en vrouwtjes zien er het hele jaar het-
zelfde uit en gedragen zich ook hetzelfde. Ook de vrouwtjes zingen dan. Alleen 
in het voorjaar vormen ze een paartje en maken een nest van gras in het struik-
gewas in bos of tuin. Daar brengen ze de twee tot zes jongen groot die bruin en 
groen gekleurd zijn. Pas in het najaar wordt hun borstje oranje. 
Roodborstjes zingen als eerste. Nog voor de zon op komt laten ze hun vrolijke 
riedeltje horen, dat begint met en paar hoge tonen en dan verder parelend. Het 
lijkt wel wat op een winterkoninkje maar dan zonder de triller op het eind. Bij 
gevaar maakt de roodborst tik geluiden. 

Een roodborstje spotten 
Zoek onderweg een takkenstapel en wees 
heel stil en rustig voor een tijdje en kijk 
goed in het rond. Heel misschien laat Rob-
bie of een vriendje van Robbie zich dan 
zien of horen. Vooral in herfst en winter 
kun je hem tegenkomen. 

Dikke wintervogel 
In de winter zijn roodborstjes bol en rond, 

dat is niet omdat ze dik zou-
den zijn, maar omdat ze hun 
veren opzetten tegen de 
koude. Zo blijven ze beter 
warm 

Informatie 

Informatie Doen 
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Door het bos 
Het pad slingert door de bomen. Hier zijn mijn favoriete plekjes met 
mos, takkenhopen, paddenstoelen en afgevallen blaadjes, Hier kan 
ik goed eten zoeken in spleten en op de grond, Kijk maar eens 

goed rond in mijn wereldje.  
Maar er dreigt ook gevaar, op de  grond en uit de lucht. Als ik iets engs hoor dan 
roep ik hard: tik, tik, tik, … en verstop ik me snel en zit doodstil. Helaas wordt er 
wel eens een van mijn vriendjes gegrepen door een vos of roofvogel. Dan vind 
je hier heel veel veertjes of haartjes en ben ik een vriendje kwijt.  

 
Spelen 

Vos, kom uit je hol 
De vos verstopt zich onder een jas en alle konijntjes zoeken 
een plekje en roepen met zijn allen: Vos kom uit je hol! Dan 
komt de Vos uit zijn hol en zoekt een konijntje om te vangen. 
De konijntjes moeten een worteltje zoeken ( gebruik steentjes 
of lintjes )zonder getikt te worden. Het konijntje is vrij als ze 
een boom aanraakt, doodstil staat of een worteltje pakt.  
Hoeveel konijntjes vangt de vos? 

 

Bomen 
Een lijstje van bomen en struiken, die 
je onderweg kunt tegen komen. 

 
 Tamme kastanje 
 Es 
 Zoete kers 
 Krimlinde 
 Grauwe Abeel 
 Kardinaalsmuts 
 Populier 
 Grauwe Els 
 Vlier 
 Taxus 
 Veldesdoorn 
 Zomereik 
 Hazelaar 
 Beuk 
 Meidoorn 
 Gewone Linde 
 Walnoot 
 Nestlinde 
 Iep 
 Haagbeuk 
 Esdoorn 
 Sleedoorn 
 

informatie 

Vindsels 
Er is van alles te vinden in een bos, ook langs het 
ontdekpad! Er zijn zaadjes, noten, veertjes, slak-
kenhuizen en bessen te vinden. Neem niet alles 
mee, laat wat liggen voor andere wandelaars. 

Doen 

Bomen 
Vlieg je mee langs de bomen? Ik 
wil je een verhaaltje vertellen en 
je de bomen van het bos laten 

zien.  
Mijn lievelingsboom heeft een ruwe bast, want 
daar kan ik lekker eten vinden. Maar ook tus-
sen de blaadjes verstopt mijn eten zich. Weet 
je al wat ik eet? 

Voelen 
Voel eens aan bomen en voel de verschillen. In de 
winter kun je ze herkennen aan hun bast.  

Doen 
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Robbie, ons roodborstje, hipte door het 
bos en scharrelde tussen de blaadjes 
om wat eten te verzamelen. Opeens 
hoorde hij een heel zachte warme stem 
een paar woordjes fluisteren, ”  Rood 
vogeltje! Rood vogeltje, wat doe je 
hier? ”  
Robbie keek om zich 
heen en zag alleen 
een boom met een 
ruwe stam, verder 
niets. De boom was 
erg groot en dik. 
“ R ood vogeltje, 
vlieg eens naar mijn 
voeten. Kun je mijn 
wortels zien. Ik heb 
erge jeuk daar en 
met je kleine snaveltje kun je vast er-
bij. ”  Robbie vloog naar de voet van de 
stam en zag een wortel uitsteken, hij 
pikte daar in de grond. Die jeuk dat 
was een rol-op-diertje die daar aan de 
wortel zat te eten. 

Wat was de stam van de boom hoog 
vanuit zijn plekje bij de wortel. Robbie 
zag alleen maar stam, hoe groot en dik 
was die boom wel niet. Vanaf de wortel 
spreidde hij zijn vleugels en omarmde 
de boom een keer en riep, “ één Rob-

bie, ”  daarna schoof 
hij op en omarmde 
de boom nog een 
keer, “ twee Rob-
bie, ”  riep hij en nog 
eens, “ drie Robbie, 
vier Robbie, vijf 
Robbie ’ , ”  en toen 
raakte de arme Rob-
bie de tel kwijt. Hij 
hipte een rondje 
langs de boom tot hij 

weer bij de wortel uitkwam. Er konden 
dacht hij wel heel veel rode vogeltjes 
op een rij om de boom heen. De boom 
lachte weer en fluisterde. “ Dank je 
rood vogeltje, mijn wortel voelt nu veel 
beter aan. ”  

De grootste boom van het bos 

 

Spelen 

Zoek de bladeren?  
Kastanje. linde, iep, berk, eik, beuk, els, wilg, populier, esdoorn 

Zoek onderweg wat verschillende blaadjes.  
Vergelijk ze met de tekeningen. Weet je de boomnaam? 
Zet een lijntje vanaf de boomnaam naar het blad. 
Wat voor blad heeft de grootste boom van het bos?    Opl: 10, 6, 5, 1, 3, 4, 2, 8, 9, 7 

1 

2 

3 

4 5 

6 7 8 9 

10 
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Langs de Poel 
Soms heb ik dorst, dan vlieg ik naar de poel om daar wat water te  
drinken. Mijn bruine en groene watervriendjes begroeten met altijd 
met geknor en gekwaak. Rare diertjes zijn het, want ze kunnen 

zich goed onder water verstoppen. Daar moet ik niet aan denken, water is de 
pest voor mijn verenkleed. Als ze je zien, springen ze gauw in het water. Mijn 
vriendje Pat is anders, die springt niet maar loopt op alle vier zijn poten. ... 

 
Spelen 

Water 
Robbie vloog naar de poel om wat water te drinken, 
Dat was altijd opletten geblazen, want langs de kant 
kon je gemakkelijk gepakt worden door een vos of 
roofvogel. Robbie keek dus goed om zich heen en 
toen hij niets bijzonders opmerkte, hipte hij naar de 
waterkant. “ Hallo Robbie ”  baste een zware stem 
naar hem. Robbie had het al verwacht, het was Pat, 
die net als hij wat water nodig had, maar Pat kon 
zwemmen en Robbie niet. Pat en Robbie kenden 
elkaar goed, want beiden zochten hun eten op de 
grond onder struiken en planten. Pat kon niet vliegen, maar kroop meer rond. Pat had 
een neef die bij de poel woonde. Ken was zijn naam, hij kon zwemmen als de beste met 
zijn speciale zwempootjes. Hij kende ook een trucje, hij kon namelijk zijn bek opblazen. 
Pat, Ken en Robbie deden soms een wedstrijdje, wie zich het beste kon dreigen. Pat 
maakte zich groot, Robbie zetten zijn veertjes op en Ken blies zijn mondhoeken op. Het 
was altijd een raar gezicht om de vriendjes zo te zien spelen.  Maar er was nog een wa-
tervriendje, die deed nooit mee, want hij kon geen van die dingen die de anderen konden, 
al leen heel goed weg springen en daar won je nooit mee. 

Lopen als een dier 
Weet je hoe de dieren uit het ver-
haaltje hieronder bewegen? Kies 
dan een dier en doe hem na. 

Het schatkistje 
Neem voor onderweg een klein doosje mee, 
laat iedereen hierin iets stoppen dat speciaal 
is, de enige regel hierbij is dat het in het doosje 
moet passen. Als het doosje vol is, stal je alles 
uit op een klein kleedje, een papieren zakdoek 
bijvoorbeeld. Daarna laat je iedereen vertellen 
wat ze gevonden hebben, waarom het speciaal 
is en wat het is. 

Respect 
Benader de natuur met respect! Ver-
niel niets! Verstoor niets! Zet alle le-
vende diertjes die gevangen worden 
weer terug op hun eigen plekje.   

Spelen 

Informatie 
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Kleuren 
Kijk onderweg of je iets kunt vin-
den dat dezelfde kleur heeft als je 
jas, broek of trui. Maak van de 
vindsels een kleine tentoonstelling 
op een boomstam. 

Doen 

In Bomen klimmen 
Langs de route zijn bomen die beklommen kunnen wor-
den, dit is geheel op eigen risico. 
 

Regels voor klimmen in bomen 

1. Controleer de boom. Kijk of de boom nat is, nat is glad, 
niet klimmen. Kijk ook of er dode takken zijn.  

2. Kijk of er geen obstakels onder de boom liggen, waar-
op je kunt vallen. 

3. Klim alleen als er een volwassene in de buurt is en niet 
stoer doen. 

4. Klim nooit met meer dan 2 man tegelijk in dezelfde 
boom.  

5. Kijk naar je schoenen, als die niet geschikt zijn, op 
blote voeten klimmen 

6. Klim niet hoger dan je durft 

7. Klim langs de stam met je buik naar stam of tak toe. 
Vermijd dunne takken. Vermijd buigende takken 

8. Wie naar beneden klimt heeft altijd voorrang 

Informatie 

De plukregel 
Plukken mag, dat houd in dat als 
er meer plantjes staan, dan je 
tenen en vingers hebt, je wel een 
klein stukje mag plukken en an-
ders niet.  

Informatie 

Het Natuur-Ontdekpad 
In 2011 ontstond het idee om in het Vroege Vogelbos een beleef de natuur route uit te 
zetten. Het bos leende zich door zijn variëteit aan bomen en struiken goed voor. Contact 
werd gezocht met gemeente Almere en beheerder Stad & Natuur van het gebied en de 
plannen werden aan de betrokkenen voorgelegd. Niet lang daarna werden de eerste 
stappen gezet en het pad uitgezet.  

Veel vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen door op Vrijwilligersdagen, zoals “ NL 
Doet ” , de handen uit de mouwen te steken. Het pad wordt geheel onderhouden door 
vrijwilligers. 

Het Natuur-Ontdekpad takt af van het grote wandelpad, dat Stad & Natuur heeft aange-
legd. Het eerste stuk vanaf de Eksternestpoort is hetzelfde. Het begin van het ontdek-
pad is aangegeven met een natuurlijke wilgenpoort vlak na de boombank. Langs het 
pad zijn speelaanleidingen en plekken  die spannend zijn of uitnodigen tot een spel. 

 

De route wordt verder aangegeven door roodborstjes, deze wijzen met hun snavel de 
weg en vertellen het verhaal van Robbie de Roodborst. Tijdens de route kunnen er op-
drachten en spelletjes worden gedaan. De opdrachten zijn afhankelijk van het seizoen 
en te verkrijgen in de Schaapskooi of bij het Eksternest.  

 

Het pad is nog in ontwikkeling. In de 
komende jaren hopen we nog een aan-
tal toevoegingen te kunnen doen. Zoals 
een vlonder bij een van de poelen. 

 

Er zijn een aantal plekken waarop je van 
het pad af kan gaan en naar het Ekster-
nest terug kan lopen. Zo hoef je niet in 
een keer het hele pad te lopen, maar 
kun je ook een stukje wandelen. 

Informatie 
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Op de grond 
Weet je al dat ik een grondvogel ben! Ik 
scharrel daarop graag mijn kostje bij el-
kaar. Op de grond vind je ook planten, 

paddenstoelen en modderdiertjes. Op de laatste ben 
ik nu eenmaal dol. Speur jij ook de grond eens af of je 
paddenstoelen en plantjes vindt. Soms ziet een pad-
denstoel er wel erg raar uit, zo heb je de kluifjeszwam, 
die lijkt op een hondenbot en de geweizwam, die lijkt 
op een hertenkop. Maar elke dag is anders, wie weet 
wat voor rare paddenstoelen jij vind langs dit pad. 
Plantjes zijn anders. Ze zijn altijd groen, net als mijn 
ruggetje en vleugels. Daartussen kan ik me prima verstoppen. Kan jij dat ook? 

 

Heksensoep 
Maak je eigen heksensoep! Verzamel wat 
plantjes en andere bestanddelen, roer er 
een goed soepje van en spreek een tover-
formule uit, Nu kun je toveren met je soep. 

Doen 
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Het vroege Vogelbos 
Het Vroege Vogelbos is het oudste bos van Almere, dat 
kun je wel zien aan de enorme bomen. Het is ook een heel 
gevarieerd bos, Er staan ook veel verschillende en markan-
te bomen langs het Natuur-Ontdekpad. Ook zijn er veel 
bomen en struiken met eetbare vruchten en noten aange-
plant. 

Winter 
In de winter zie je goed de takkenstructuur en de bast van 
de bomen. Het is ook een goede tijd om naar sporen en 
diertjes te zoeken. Ook holen en nesten vallen nu erg op. 
Onder dode bladeren zit vaak van alles verstopt en zelfs nu 
kom je nog paddenstoelen tegen, 

Voorjaar 
In het voorjaar wanneer de bomen in blad schieten en er 
nog veel licht op de bosbodem valt zijn er veel planten die 
dan hun blaadjes boven de grond steken en hun bloemen 
laten bloeien. Een veel voorkomende plant is Daslook. He-
le stukken van het bos staan dan in bloei. Maar ook andere 
stinsenplanten zijn langs het Natuur-Ontdekpad te vinden 

Zomer 
In de zomer is het juist de brandnetel die op veel plekken in 
het voedselrijke loofbos de dienst uitmaakt. Maar ook al 
prikt deze plant je weleens, ze heeft ook nuttige kanten. Zo 
kun je er prima soep van maken. Ook veel diertjes weten 
dat, daarom zijn brandnetels voedselplanten voor veel ver-
schillenden rupsen en verstoppen veel andere diertjes zich 
tussen de naalden.  
En ben je geprikt pluk dan van dat andere plantje dat volop 
in het bos groeit, hondsdraf, kneus een 
blaadje en wrijf dat over de geprikte plek, al 
snel trekt de pijn weg. 

Herfst 
Op dood hout en de houtsnipperpaadjes 
groeien vele verschillenden paddenstoelen. 
Opvallenden paddenstoelen zijn het gewei-
zwammetje, de zwarte houtknotszwam en judasoren. Let 
ook eens op de verkleuringen van het loof van de bomen 
en het afgevallen blad. Leuk om nu blaadjes te verzamelen 
en het blad spelletje te doen dat op de vorige bladzijde 
staat. 

Informatie  
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Nu de koude dagen weer voorbij waren en het flink geregend 
had, had Robbie trek in lekkere hapjes, want niets is zo heerlijk 
als een vers modderdiertje. Toen Robbie nog een klein groen 
en bruin nestvogeltje was, voerden zijn vader en moeder hem altijd kleine beest-
jes. Ze hadden namen voor de diertjes die ze vingen. Ze leerde Robbie later ook 
waar hij het best kon zoeken. Robbie was dat niet vergeten en dacht aan een 
heerlijke rol-op of een meerpotig smakdiertje of een flap flap. Je begrijpt dat 
Robbie niet weet hoe deze diertjes in de grote mensen wereld heten, maar rood-
borstjes hebben zo hun eigen namen. Als Robbie een rol-op modderdiertje vond 
dan pakte hij deze met zijn spitse snaveltje voorzichtig beet. Beestjes wriemel-
den dan hevig, want ze voelden aan dat Robbie geen reisje voor ze in petto had. 

Robbie wachtte tot het diertje moe werd en 
niet meer bewoog en dan beet hij flink en 
slikte het diertje door. Elk diertje smaakte 
anders, pas bij het doorbijten kwam de 
smaak vrij. Er waren ook diertjes die niet zo 
lekker waren, maar dat wist Robbie al vaak 
van te voren, want dan hadden ze rare kleu-
ren, zoals rood en geel. Net zoals het borstje 
van Robbie een waarschuwing was voor 
anderen om hem niet te eten en geen ruzie 
met hem te maken. Zo zijn gele en rode dier-
tjes een waarschuwing voor vogeltjes om 
deze niet te eten. 
 

De modderdiertjes 

Snavel spelletje 
Maak van je handen een snavel en houd 
hem bij je mond, probeer nu een modder-
diertje te pakken. Lukt dat? 

Modderdiertjes zoeken 
Zoek een modderig plekje. Kijk onder 
bladeren en hout, want daar verstop-
pen ze zich graag.  
Vind je diertjes? Pak ze voorzichtig 
op en bekijk ze goed. Welk diertje 
zou Robbie het rol-op diertje noe-
men?   

 

Diertjes met rare kleuren 
Roodborstjes eten geen diertjes met rare 
kleuren. Wat voor diertjes met rare kleu-
ren ken je? 

Spelen Spelen 

Doen 

Borsteldiertjes 
Op de route zijn 
hier en daar van 
borstels gemaak-
te diertjes opge-
hangen, leuk om 
deze te zoeken 
en ze namen te geven. 

Spelen 
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Kleurplaat 

Lindebomen 
Lang het Natuur-Ontdekpad staan veel lindebomen. Het is een 
mooie boom met hartvormige bladeren die rond de langste dag 
bloeit en dan een heerlijke geur verspreid. De bloemetjes kunnen 
in de thee en de zaadjes vliegen als helikoptertjes rond in het 
najaar. De lindeboom werd als pleinboom veel aangeplant  in 
dorpen en steden. 
 
Op de kleurplaat staat de negenkoppige draak, een lindeboom met meer-
dere stammen ( slechts 4 getekend ) .  

Informatie 
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Robbie was vroeg uit de veren. De zon 
was nog niet op en hij had al zin om te 
zingen. Hij had daarvoor een ideale 
plek in een mooi vertakte lindeboom 
gevonden. Tsik, tsik, tsik, het is ik, het 
is ik, het is ik, riep hij met luide stem en 
bek open en daarna zong hij zijn liedje. 
Hij vond het wel een mooi liedje en 
zong het zo vaak als het maar kon. 
Heel vaag hoorde hij ook een andere 
roodborst zingen, deze klonk ver weg, 
dus was geen bedrei-
ging. Daarna hoorde hij 
zijn moeder en weer 
later klonk er een 
vreemd liedje dat hij 
nog niet eerder had ge-
hoord. Het klonk ook 
wel erg dichtbij. Robbie 
ging op onderzoek en 
vloog richting het liedje. 
Dat verplaatste zich 
echter steeds zodat 
Robbie kriskras door 
het bos vloog. Opeens had hij de ande-
re roodborst in de gaten. Hij zat vol 
overtuiging zijn liedje te zingen en riep 
net als Robbie ook tsiktsiktsik. Robbie 
Vloog naar de tak waarop de vreemde 
roodborst zat en riep tsjie tsjie, weg 

hier, het is ik en niet jij die hier woont. 
De ander roodborst schrok en draaide 
zijn kopje naar Robbie en riep: wil jij 
niet kennismaken met mij, de lieve Ro-
binia. Robbie slikte zijn boze woorden 
weer in, het was geen buurman die 
hem zat te pesten maar een roodbor-
sten meisje. Robbie werd nog roder 
dan rood en al zijn rode borstveertje 
stonden uit. Hij stamelde Robinia… 
waar kom jij vandaan? Robinia draaide 

haar kopje een beetje 
weg en trilde zachtjes 
met haar vleugels, wat 
Robbie heel aantrekke-
lijk vond. En ze piepte, 
van de Oostzee. Rob-
bies hart sprong op, ze 
kwam uit zijn geboorte-
land. Hij werd op slag 
verliefd en wipte snel 
naar haar toe en vertel-
de haar alles over zijn 
reis, het bos en de die-

ren. En weet je wat, Robbie en Robinia 
vonden elkaar zo lief dat ze gingen 
samenwonen in hetzelfde takkenbos 
waar ze elkaar ontmoette en waar ze 
later een groot nest bouwden. 

Op een vroege morgen .. 

Nesten 
Als je goed rondkijkt zie je op verschillen-
de plekken in het Vroege Vogelbos Nest-
kastjes hangen, In het voorjaar zijn daarin 
vaak vogelpaartjes te vinden die daar hun 
nestje bouwen. Het zijn de vriendjes van 
Robbie, de mezen, die vooral heel dol zijn 
op holletjes in bomen. Robbie en Robinia 
maken liever hun nest in een dicht bosje of 
als dat er niet is een halfopen nestkast, de 
goed verstopt is. Daarvoor verzamelt het 
vrouwtje onder andere gras, bladeren en 
plantenwortels en het nestje wordt bekleed 
met haar. 

informatie 

In de nesten 
Probeer zelf eens een nestje zo groot als 
twee handen te maken met grasjes en bla-
deren. Ben je net zo handig als een rood-
borst vrouwtje? 
 
Ga eens op zoek naar een mooi nestelplek-
je voor Robbie en Robinia! Waar zou jij je 
nestje maken als je een roodborst was. 
 
Aan het grote nest bij de tunnel, mag je 
verder bouwen. Sleep er meer takken naar-
toe en vlecht die in het nest. 

Doen 
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IVN Almere 
 

Al sinds 1986 is het IVN afdeling Alme-
re actief in de groeiende polderstad Alme-
re, die omringd is door kleine en grote 
stukken natuur. 

Onze wortels liggen in het Vroege Vo-
gelbos, het oudste bos van Almere, waar 
we een kleine ruimte inde Schaapskooi tot 
onze beschikking hebben. Voor al onze 
activiteiten maken we dankbaar gebruik 
van de omliggende natuur en de locaties 
van Stichting Stad & Natuur.  

Speerpunten in onze activiteiten zijn: de 
jeugdclubs, de Springende Kikkers, het 
Vroege Vogelbos met o.a. het Natuur-
Ontdekpad, De Bostuin en stadslandgoed 
de Kemphaan met de IVN Bomentuin. 
Maar ook in andere locaties zijn de IVN 
gidsen thuis.  

Iedereen die zin heeft om ergens aan 
mee te doen of aan mee te werken is van 
harte welkom als lid of vrijwilliger. Je kunt 
contact opnemen met het bestuur, die je 
doorverwijst naar de juiste persoon. Na-
tuurlijk ben je ook welkom om een keer te 
komen kijken bij één van onze activiteiten. 

Leden krijgen het landelijke kwartaalblad 
Mens en Natuur toegestuurd en de Hoef-
bladbode, het contactblad van de afdeling 
Almere, per e-mail en krijgen korting bij 
activiteiten.  

 
Voor foto's en informatie zie de website: 

http://www.ivnalmere.nl/      
http://www.ivn.nl/afdeling/almere/ 

Contact : Info@ivnalmere.nl  
 

Informatie 

 
 

Informatie 

Bij het Eksternest is een 
speciaal roodborstjes 

menu en kleurplaten te 

verkrijgen. 

http://www.ivnalmere.nl/
http://www.ivn.nl/afdeling/almere/
mailto:info@ivnalmere.nl


16  

 

 
Foto ’ s:    Inge Hagens, Alice Bakker 
Tekeningen:  Alice Bakker 
Teksten:  Alice Bakker 
Planning route:  Herbert Koster 
Sponsors:  Gemeente Almere 
  Oranje fonds/Kroonappels 
  Groen Dichterbij/NL Doet 
  Natuur Milieu Federatie Flevoland 
  Stad en Natuur 
  Rabo Coöperatiefonds 
  Prins Bernhard Cultuurfonds 
Uitvoerders: Rik Kielstra 
  Boogaart 
  Reimert 
  Triade hout 
  De Wilgenteen 
  Bostuinvrijwilligers 
  Scouting 
  Werkgroep Natuur-Ontdekpad/jeugd 
  Werkgroep Bostuin 

 

A. Eksternest Poort 

B. Boombank  

C. Wilgenpoort 

D. Paddenpoel 

E. Wilgencirkel  

F. Ontdekplek   

G. Notenveldje  

H. Grondnest   

I. Tunnel / Bospoel 

J. Kabouterbank 

K. Prieel 

Opdrachten verkrijgbaar bij:  
het Eksternest of in de Schaapskooi 

Colofon 

Uitkijken in het bos 
In de natuur zijn nu eenmaal kriebelende 
plantjes of stekende beestjes, een natte on-
dergrond, zwiepende en vallende takken, 
wortelende bomen, gaten in de bodem en 
dergelijke. Dit is een normaal verschijnsel. 
Enige oplettendheid in een natuurlijke omge-
ving is vereist. IVN kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor schade of letsel bij 
gebruik van het pad. 

Disclaimer 


