
 

Bucketlist natuur – winter 

De must-do’s van elk seizoen 
 

Eerst gezien! Sneeuwklokjes 

Sneeuw of niet, sneeuwklokjes komen nu boven de grond. Op warme winterse dagen  

gaat het kelkvormige bloemetje wijd open. Vroeg uitgevlogen bijen en hommels treffen 

hier de eerste nectar van het seizoen. 

 

Zie de hazen rammelen 

Terwijl de kou de natuur in haar greep houdt, zitten de hazen vol romantiek. Maar voor 

het zover is moeten de mannetjes wel hun rivalen verslaan. Ook zonder tribune kun je de 

kickbokswedstrijden gemakkelijk zien. 

 

Hoor het goudhaantje zingen 

Nu de bomen kaal zijn kun je het geluk hebben een goudhaantje te zien. Dit minivogeltje 

leeft in hoog in de boomtoppen. Als je een ijl vogelgezang in het bos hoort: even stoppen 

en naar boven speuren. Misschien heb je een voltreffer! 

 

Ga op winterpicknick 

Trek je dikke jas aan en zet je muts op. Neem een thermoskan met soep mee en ga 

picknicken waar je een mooi winters uitzicht hebt. 

 

Prikkelende kou, intense stilte en met rode wangen thuis nagenieten 

 

Op de schaats kun je tot in het hart van de Weerribben komen. In het De Weerribben 

bevroren doolhof tussen het riet waan je je ver van de bewoonde wereld. Onder het 

pikzwarte ijs heerst een diepe rust. 

 

Op de schaats, de langlaufski’s of gewoon te voet voel je je één met de Schaatsen 

natuur. Zoek je eigen weg in de stilte van de winter. 

 

 



 

Bucketlist natuur – lente 

De must-do’s van elk seizoen 
 

Spot luchtacrobaat de kievit 

Luidruchtig buitelen de kieviten door het luchtruim. In de broedtijd ontpoppen de 

mannetjes zich als ware luchtacrobaten. Tijdens de vliegshow roepen de vogels 

onophoudelijk hun naam: ‘tjoewiet’. Hun vleugels – donker van boven, wit van onder – 

geven een flitsend tintje aan de vlucht.  

 

Boswandeling tussen de anemoontjes 

Vroeg in de lente zet de bosanemoon de toon. Wat een uitbundig bloemetje! Maak een 

boswandeling en loop door het witte tapijt van anemoontjes. 

 

Pluk een veldboeket 

Schop je schoenen uit en stap in een bloemenweidt. Hoe heerlijk voelt het frisse groen 

aan je blote voeten! Pluk de lente bij elkaar. 

 

Lammetjes aaien 

Lammetjes lijken wel poten met springveren te hebben. Huppelend dartelen ze door de 

wei. Ook in het drinken zijn de lammetjes vol levenslust. Zuigend aan de uiers stoten ze 

het achterste van moeder schaap steeds omhoog. 

 

Alles beweegt, geurt, kleurt en knispert van het nieuwe leven 

 

De zon wint aan kracht en het verborgen leven in de Zuid-Limburgse Zuid-Limburg 

bodem ontwaakt. In een bonten bloemenzee van dotterbloemen, sleutelbloemen en 

pinksterbloemen deinen de Limburgse heuvels op en neer. Een plek om midden in te 

duiken! 

 

Bij dag en dauw opstaan om de natuur te zien ontwaken. En het liefst Dauwtrappen! 

blootvoets. Dat is dauwtrappen. Natuurlijk kun je ook gewoon je wandelschoenen 

aandoen. Of op de fiets stappen. Zie de zon opkomen en voel dat het lenteleven op de 

top van zijn groeikracht zit. Dat geeft energie! 

 



 

Bucketlist natuur – zomer 

De must-do’s van elk seizoen 
 

Spot zomergast de lepelaar 

Zie je een spierwitte vogel op hoge poten door het water ‘lepelen’ dan weet je het zeker: 

het is een lepelaar! Zijn afgeplatte snavel werkt als een soort metaaldetector, maar dan 

voor kleine waterdiertjes. 

 

Luisteren naar de hommels 

Plat op je buik onder de zomerse zon heb je alle tijd om van hommels te genieten. De 

insecten gonzen van bloem naar bloem, hun harige lijf bespikkeld met geel stuifmeel. 

Bloembestuivers aan het werk. 

 

Pluk je eigen vitaminen 

Pluk je eigen maaltje blauwe bosbessen bij elkaar. Ze zijn heerlijk van smaak en zitten 

bomvol vitamine C. Op Terschelling groeit ook een andere gezonde bes: de cranberry.  

 

Vliegeren op het strand 

Zand, zee, zon en een vlieger. Wat een gevoel van zomerse vrijheid! 

 

Wuivend helmgras op goudgele duinen, een ondergaande zon ... 

 

Overal op Terschelling ruik en hoor je de zee. De zee geeft volop ruimte Terschelling 

aan je blik. Een plek om eindeloos voor je uit te staren. 

 

 Kampeer midden in de natuur. Neem een verkwikkende duik in een Bijtanken!

zwemvijver. En strijk bij zonsondergang met een picknickmand neer boven op een duin. 

Lekker bijtanken in een zomers tempo. 

 

 

  



 

Bucketlist natuur – herfst 

De must-do’s van elk seizoen 
 

Ontdek de wilde zwijnen 

Een omgewoelde plek op de bosbodem verraadt de aanwezigheid van wilde zwijnen. Het 

zijn echte wroeters. Hoor ze eens knorren. 

 

Organiseer een slakkenrace 

Als het regent hoef je nog niet binnen te blijven. Ga op zoek naar slakken, die dol zijn op 

nattigheid. Je pakt de dieren voorzichtig aan hun huisje op. Met takjes maak je de 

parcours voor een slakkenrace. Klaar voor de start… af! 

 

Bekijk de vliegenzwam 

Spot de rood met wit gestippelde vliegenzwam. Mooi, maar niet aanraken. De 

vliegenzwam is uiterst giftig! 

 

Zie ze vliegen: kraanvogels 

Als kraanvogels luid trompetterend in V-formatie overvliegen kun je niets anders doen 

dan vol verwondering omhoog kijken. Tijdens de zuidelijke najaarstrek passeren de 

sierlijke vogels ons land. Maak het mee op twitter (#kraanvogeltrek vanaf half oktober). 

 

De volle smaak van gepofte kastanje, de geur van herfstbladeren 

 

Met het groeiseizoen achter de rug onthult het Veluwse bos zijn kleurrijkste kant Veluwe 

in alle tinten rood, geel en bruin. Op de bosbodem ligt een dikke laag met pas gevallen 

blad. Voor wie durft: laat je vallen in een hoop bladeren. 

 

De herfst is hét paddenstoelenseizoen. Dat komt omdat paddenstoelen Geluk zoeken! 

goed gedijen op afgevallen bladeren. In elk bos kom je ze nu tegen. Met een beetje 

geluk vind je een heksenkring: een plek waar paddenstoelen in een cirkel staan. Ze 

komen voort uit ondergrondse schimmeldraden die zo groeien. 
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