Doe mee met de NouW-challenge ‘Natuur in je woonomgeving’!
Instructie:
Plan een wandeling in het dichtstbijzijnde natuurgebied in jouw woonomgeving op een tijdstip dat
jou goed uitkomt. Tip: Neem een lepel (om een kuiltje te graven), een zakje (om iets mee te kunnen
nemen) en een mobiel (voor foto’s) mee. Bij vraag 5 vragen we iets over zwerfvuil dat je tegenkomt.
Wellicht is het daarvoor handig een vuilniszak mee te nemen (en een handschoen) zodat je het
meteen kunt opruimen!
Beantwoord tijdens deze wandeling de volgende vragen:
1. Beschrijf hoe de omgeving eruit ziet
Bijvoorbeeld:
˗ Wat voor natuur kom je tegen? Denk aan zee, bos, grondsoort, groot natuurgebied
of aangelegd park, …
˗ Is de omgeving verstedelijkt, agrarisch of …
2. Welke (grote) menselijke invloeden zijn er op de natuur in jouw omgeving?
Bijvoorbeeld:
˗ Industrie, verstedelijking, intensieve veeteelt
˗ Dreigt de natuur plaats te moeten maken voor woningbouw o.i.d.?
3. Zijn er klimatologische bedreigingen die van invloed kunnen zijn op jouw omgeving?
Denk aan zaken als wateroverlast of droogte of…
4. Komen er bijzondere dier- of plantensoorten voor in het gebied waar je nu bent?
Denk aan bedreigde, kenmerkende, zeldzame of beschermde soorten
5. Kom je zwerfafval tegen tijdens je wandeling? Geef aan wat voor afval, maak er een foto van.
˗ Wat voor afval heb je gevonden?
˗ Waarom denk je dat het op die bepaalde plaats ligt?
˗ Waar komt het mogelijk vandaan?
6. Neem tien minuten de tijd om ergens tijdens je wandeling naar het leven op en in de grond
te kijken.
˗ Wat voor leven zie je op de grond?
˗ Wat voor leven ontdek je in de grond (maak voorzichtig een kuiltje in de grond)
7. Neem iets mee wat kenmerkend is voor het natuurgebied waar je de wandeling maakt.
Denk hierbij aan een steen, een dennenappel, een… (geen levende diertjes! Als deze volgens
jou heel kenmerkend zijn, maak er dan een foto van).

Veel plezier!

