
Dit feest is gratis toegankelijk en mogelijk gemaakt door 
de Gemeente Amsterdam, Provincie Noord-Holland 
en Natuurmonumenten.

OERRR 
OP IJBURG

DOORLOPENDE ACTIVITEITEN

NATUUR ROND EN OP IJBURG

Samen met de Gemeente Amsterdam 
en Provincie Noord-Holland heeft 
Natuurmonumenten zich ingezet voor zo 
veel mogelijk natuur rond en op IJburg. 
Nu zijn deze natuurprojecten afgerond. 
Op en rond IJburg is er prachtige natuur. 
Waar dieren en planten leven. Waar in 
verhouding tot andere stedelijke gebieden 
meer natuur is en waar strand, water en 
een uitgestrekt natuurpark het eiland 
omsluit. We nodigen alle kinderen uit 
deze natuur in hun buurt te beschermen.

ONTDEK DE IJBURGSE WATERBEESTJES  
Duur: 1 uur
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Locatie: in de wijk. Verzamelen bij  i
Tijd: 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.30 uur
Met schepnetten en zoekkaarten, ontdekken 
wat er in het water in de wijk leeft.

BOUW JE EIGEN NEST
Duur: 30 min
Leeftijd: 4 tot 6 jaar
Locatie: Strand  7
Tijd: 16.00 - 17.00 - 18.00 uur
Hoe maak je eigenlijk een nest, en hoe is 
het om er in te liggen?

LUISTER NAAR DE VERHALENMAN
Duur: +/- 30 min
Leeftijd: alle
Locatie: tent  4
Tijd: 16.30 – 17.30 - 19.30 uur
In de tent, liggend op een zitzak luisteren 
en genieten.

NATUURTOUR DOOR DE WIJK 
Duur: 1 uur
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Locatie: in de wijk. Verzamelen bij   i
Tijd: 16.00 - 16.30 - 17.30 - 19.00 uur
Welke dieren en planten kom je tegen in de 
wijk, ga mee en ontdek ze met je zoekkaart 
allemaal!

VOGELTOUR
Duur: 1 uur.
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Locatie: in de wijk. Verzamelen bij  i
Tijd: 16.00 uur
Hoeveel verschillende vogels zie jij?

GA MEE OP VLEERMUIZENTOUR
Duur: 1 uur
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Locatie: in de wijk. Verzamelen bij  i
Tijd: 21.00 uur
Fladderende vleermuizen in de schemer, 
met de batdetector op stap!

Wijzigingen onder voorbehoud, informeer bij de aanmeldtent.

WAT KUN JE DOEN?

Zaadbommetjes maken
Met zaadbommetjes kun je bloemen 
laten groeien waar je wilt!

Broodje bakken bij het vuur
Draai met deeg je eigen broodje rond 
een stok, lekker bakken! (1 per kind) 

Oorwormenhotel maken
Beestjes houden van donkere koele 
plekjes, help jij ze daaraan!

Steenuilen maken
Stenen, verf en schilderen maar, maak 
jij de mooiste? 

Blote Voeten Pad
Sokken uit en voel stenen, zand en gras 
met je blote voeten! 

Afval sporen parcours
Ogen open en tellen maar, hoeveel 
sporen zie jij?

Schminken als een dier
Welk dier word jij? 

Bouw een hut
Sleep met takken, wat maak jij er van?

Timmer vogelhuisjes (16.00 - 19.00 uur)
Voor alle vogels op IJburg een huisje! 
(1 per gezin) 

Timmer vleermuiskast (19.00 - 22.00 uur) 
Voor alle vleermuizen op IJburg (1 per gezin)

Leer alles over de ringslang en 
hoe je ze in je tuin kunt lokken
Kinderen kunnen zoeken en voelen naar 
(nep)slangen en eieren! 

Volg de Prikkers van OERRR
Doe bij elke prikker de opdracht! 
Heb je ze allemaal gevonden? Start bij  i
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LOCATIEACTIVITEIT

GA MEE MET DE BOSWACHTER

Schuif aan als er een plekje vrij is.

OERRR_IJburg_plattegrondA4_04.indd   1 19-05-2014wk21   12:01



7

ijmeerstrand

1 5

i INFORMATIE PUNT WCEHBO

TENT VAN OERRR

AANMELDTENT

VERHALENTENT

5

5

1

2

i

6

BLOTE VOETEN PAD

BEESTENTENT

TIMMERTENT

3 ENTREE

4

1

3

5

7

2

4

6

TENT VAN OERRR
Zaadbommetjes maken
Steenuilen maken
Afval sporen parcours
Schminken als een dier

BEESTENTENT
Oorwormenhotel maken
Leer alles over de ringslang

TIMMERTENT
Timmer vogelhuisjes
Timmer een vleermuiskast

VERHALENTENT 
Luisteren naar verhalen
Je kunt hier ook lekker luieren

FIKKIE STOKEN
Broodje bakken bij het vuur

BLOTE VOETEN PAD

STRAND
Bouw je eigen nestje
Hutten bouwen

Vandaag vieren we feest voor de natuur 
op IJburg.

Doe mee met de activiteiten en help zo 
de natuur te beschermen in je eigen buurt.

OERRR 
OP IJBURG
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