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Lentespeurtocht 
(4-12 jaar) 

 

 
Welkom bij de nieuwe verwarmende Lentespeurtocht! Jullie gaan naar het Bezoekerscentrum Gooi 
en Vechtstreek van Natuurmonumenten. Er zijn twee versies van deze speurtocht. 
 
4 – 7 jaar  

• De kinderen lopen een wandeltocht van ongeveer 1,5 km.  

• De tijdsduur is 1.15 tot 1.30 uur 
8 – 12 jaar 

• Deze wandeltocht is ongeveer 2,5 km. 

• De tijdsduur is 1.30 tot 1.45 uur. 
 
 
Wat staat de kinderen te wachten? 
Bij de balie krijgt de begeleider voor elk groepje een tas met materialen mee die nodig zijn voor de 

opdrachten. Bij grotere groepjes kunnen dit twee tassen zijn. 
De route is aangegeven op de paaltjes met daarop richtingskaartjes. Op deze richtingskaartjes staat 
ook aangegeven wanneer er welke opdracht of welk spel kan worden gedaan. 
De kinderen verzamelen tijdens de gehele tocht geurende lentespulletjes en krijgen aan het einde 
een zakje zaden mee. De zaden kunnen op een later moment, op school of thuis, worden geplant. 
 
 
Doel   

• Kinderen komen op een avontuurlijke manier in aanraking met de natuur waarin ze van alles 
vinden. Hierdoor krijgen ze oog voor het mooie en het spannende van de natuur. 

• Ze zijn actief bezig met observeren, met verzamelen en met het creatief verwerken van 
indrukken in de natuur. 

• Ze doen kennis op over de veranderingen in flora en fauna tijdens de lente. 

• Vanuit deze ervaring hoopt Natuurmonumenten dat de kinderen meehelpen zorg te dragen 
voor het behoud van de natuur. 

 
 
Kosten 
€ 2,20 per kind. U kunt dit bedrag contant of via pin aan de balie betalen. Per factuur achteraf is ook 
mogelijk. Wilt u dan in het reserveringsformulier onder het kopje ‘eventuele opmerkingen’ de 
factureringsgegevens aangeven? 



 

 

Speelnatuur van OERRR 
Voor of na de tocht kunnen de kinderen nog gaan spelen in de Speelnatuur van OERRR. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden aangezien er al een speurtocht is geboekt. 
Wilt u in het boekingsformulier onder opmerkingen, de tijd aangeven waarbinnen de groep in 
Speelnatuur van OERRR aanwezig zal zijn? 
 
 
Aanmeldingsformulier 

Wij hebben de tijdsindeling voor de ochtend en de middag in een blok van 3 kwartier geplaatst. In 

ieder blok van 1 kwartier kunnen twee groepjes met hetzelfde programma starten. Heb je drie 

groepjes dan blokkeer je ook het volgende kwartier etc. 

Dat doe je als volgt: Je vult het formulier in voor het eerste kwartier met daarin het totaal aantal 

kinderen. Druk op verzenden. Hierna klik je op “nog een aanmelding plaatsen”. Je komt in dezelfde 

tocht terecht en het systeem heeft alle gegevens onthouden. Kies het opvolgende kwartier en vul 

alleen onder “groep/leeftijd” en “aantal kinderen” 0 in en druk weer op verzenden. 

Wil je een boeking op maat, neem dan contact met ons op. 

 

 

Voorwaarden: 
Met het boeken van dit programma gaat u akkoord met onze voorwaarden, zie boekingspagina. 
 
 
Organisatie 

• Mocht het u niet lukken om op tijd te komen, dan kunt u ons dit laten weten via het nummer 
 035- 655 92 99 

• Verdeel de groep in kleinere groepen (ongeveer 4-8 kinderen). Ieder groepje loopt onder 
begeleiding van een medewerker van de buitenschoolse opvang.  

• De kinderen verzamelen op het voorplein van het bezoekerscentrum, ze kunnen hun eigen 
rugzakjes achterlaten op een plek die is afgesproken met de baliemedewerkers. Graag de 
kinderen voor aanvang van de activiteit niet mee nemen in het bezoekerscentrum (behalve voor 
toiletbezoek). Toiletten bevinden zich achter de balie in de gang. 

• Zorg dat de kinderen met gepaste kleding en schoeisel komen. 

• Na anderhalf uur levert u de tassen weer in bij de balie.  
 
 
Extra info 

• Bij grote parkeerdrukte kan het zijn dat de slagboom naar het weiland open staat. Deze is direct 
na de grote heg aan het begin van de route naar het bos. Let u op auto’s die vanaf de 
parkeerplaats oversteken naar het weiland. 

• In Speelnatuur van OERRR bevindt zich ondiep water en een boomhut. Toezicht hierbij is 
wenselijk. Speelnatuur van OERRR heeft wel een afzetting rondom. 

• Houd er rekening mee dat er, vooral in de ochtend, meerdere groepen kinderen tegelijk aanwezig 
kunnen zijn. 

• Zorg er voor dat u, in geval van calamiteiten, een namenlijst beschikbaar heeft van alle 
aanwezige kinderen.  

• Geef aandacht aan tekencontrole na afloop van de tocht. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Activiteitenteam 
Bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek  
T (035) 656 30 80 
E jeugdgooienvechtstreek@natuurmonumenten.nl 


