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De lichte vlekjes op de 
rug van het reekalfje zor-
gen dat hij in het gras niet 
opvalt.  Ze verdwijnen na 

3 maanden

De roodborsttapuit 
met een rups in zijn bek. 
Zal ze een nest met jon-

gen voeren?

Ik ben een :  .  .  .  .  .  .

RA, RA, WIE BEN IK?
Speurtocht naar dieren in de Loonse en Drunense Duinen

Wil jij weten welke dieren er hier in de natuur wonen? Volg dan de route 
op de plattegrond en speur onderweg naar dieren. Heb je er één gevon-
den, kijk dan op deze kaart waar hij een stukje van zichzelf laat zien en 
schrijf zijn naam erbij. Doe dan de opdracht. Als je ze alle zes hebt gevon-
den, ben je een superspeurder! 

JIJ BENT: .    .    .    .   .   .   .  .

Ik jaag ‘s nachts op vliegen, mieren, kevers en
spinnen. Met mijn lange kleverige tong haal ik de buit 

binnen.

Pluk een lange grasspriet, dat is nu jouw ‘tong’. Lukt het 
jou om 5 insecten met je tong voorzichtig aan te raken? 

Ik ben een :  .  .  .  .  .  .

Een pootafdruk 
van een das laat 

altijd 5 tenen zien. 
Die van een hond 

maar 4. Zoek maar 
eens in het zand.

Ik bouw burchten onder de grond met lange 
gangen en kamers. De wc is buiten, want ik houd 
van een schoon huis. Ik woon er met mijn hele  
familie en soms logeert er ook een vos in een uit-

hoek van de burcht.

Bouw met losse takken en zand een bovengrondse 
miniburcht!
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Ik ben een :  .  .  .  .  .  .

Ik broed op de grond in de 
heide. Door mijn camouflagepak 
zie je mij bijna niet te zitten. Zo speel ik 
altijd verstoppertje. 

Kun jij je ook zo goed verstoppen als dit dier? 
Je krijgt 10 tellen om het beste verstopplekje 

te vinden. 1...2...3...4... 
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Ik ben een :  .  .  .  .  .  .

Ik hak nestholtes in bomen en peuter 
insecten uit de stam.  Je kunt mijn getim-
mer ook horen als ik boven in een boom 
dennenappels open breek. Lekker joh, die 
zaden!

Zoek ieder 5 dennenappels. Plaats een stok 
in het zand en ga er 6 stappen vandaan staan. 
Probeer nu de dennenappels zo dicht moge-
lijk bij de stok te gooien. 

Ik ben een echte koukleum. 
Om op te warmen zoek ik een zonnig 

plekje op een boomstam of in het zand. Je 
hoort me eerder dan dat je me ziet. Dus let op de 

ritselgeluiden die ik maak als ik me snel  voor jou 
verstop.

Mijn huid bestaat uit heel veel kleuren bruin en soms 
een beetje groen. Kun jij 5 verschillende bruine kleuren 

vinden?  Welke andere kleuren zie je nog meer? 

              
Ik ben het snelste dier ter wereld! Ik ben maar 1,5 cm 

groot, maar kan in één seconde bijna 2 meter afleggen.
Ik ben dan ook een supersnelle jager en mieren in het 
open stuifzand moeten oppassen! 

Ben jij net zo een snelheidsduivel als ik? 
Ren dan zo hard je kunt naar het volgende dier.

Ik ben een :  .  .  .  .  .  .

Ik ben een :  .  .  .  .  .  . Dit is het spoor van een 
zandloopkever. Zie jij het
in het stuifzand?

ONTDEK DE NATUUR, ONTDEK OERRR
Kom mee naar buiten met OERRR!
Ontdek de natuur en beleef de mooiste 
avonturen. OERRR is het jeugdprogramma 
van Natuurmonumenten. Scan de QR-code 
en zie hoe je je kunt aanmelden bij OERRR. 
Je bent al OERRR vanaf € 2,25 per maand.

OERRR is een initiatief van:

nm.nl/oerrr/mb


