NIEBROEKERPAD 3,1 KM
Ga net als Kris Klomp op
ontdekkingsmissie en ontdek
allerlei dieren op je tocht.
Je kunt ook spannende
uitdagingen aangaan in de
polder Nijbroek. Veel plezier!

TIP

neem mee:

NIEBROEKERPAD 3,1 KM
LEES HIER WAT JE BIJ DE NUMMERS OP DE KAART KUNT ONTDEKKEN!

1
WIE IS HIER GEWEEST?
Dieren laten sporen na. Denk aan een pootafdruk, een
aangevreten plant of een keutel. Wij laten ook sporen na, kijk
maar achterom! Dat is leuk, maar sommige sporen zien we liever
niet zoals bijvoorbeeld afval.
HEB JIJ EEN TOFFE
FOTO VAN JOUW
AVONTUUR?
DEEL DEZE MET JE
FAMILIE EN VRIENDEN!

Herken jij welke dieren hier zijn geweest?

2
WAT VOEL IK?
Dieren kunnen met hun snuit of poten goed voelen of er iets te eten is.
Een ree krabt met zijn hoeven om boomwortels te vinden.
Kun jij voelen wat je in je handen hebt?
TIP VAN KRIS: kijk goed op de laatste voelkast!

3
LET OP DE KLEINTJES!
Til de houtschijf op.Kijk zowel naar
de onderkant van de schijf als op de
bodem. Daar zitten duizenden kleine
wriemelbeestjes. Je ziet ze niet allemaal
want vele zijn te klein of zitten onder
de grond.
Bodemdiertjes zijn diertjes die net boven
of onder de grond leven.
Kijk op de bodemdierenplaat en
ontdek welke je herkent. Leg daarna
de houtschijf weer netjes terug.

4
WIE WONEN HIER?
Vogels kunnen prima hun eigen nest
bouwen, maar we hangen ook wel
nestkastjes op. Bij een nestkastje bepaalt
de vliegopening welke vogel erin kan.
Welke vogel broedt in welke nestkast?
Lees er meer over in de app.
TIP VAN KRIS: kijk eens op
het laatste paaltje

6

5
BEWAAR JE EVENWICHT!
In Nijbroek is veel rivierklei, omdat het laag
ligt en vlakbij de rivier de IJssel. Rivierklei
laat moeilijk water door en dat blijft lang op
de klei staan.
Je ziet hier veel weilanden voor de koeien.
In de zomer wordt de grond hier keihard.
In herfst en winter als het veel regent, glijd
je in de modderklei gauw uit.
Loop over de planken en kom veilig aan
de overkant.
Als het je lukt om over de planken te lopen,
houd je ook droge voeten als de dijken
doorbreken. Het water komt dan op deze
plek ongeveer tot de hoogte van de plank.

ZOEK DE KONINGIN!
Honingbijen wonen in korven of kasten.
Deze bijenkast is een demonstratiekast,
er zitten dus geen echte bijen in.
Haal het deksel eraf en trek de ramen
met mooie platen voorzichtig omhoog.
Kun je de koningin vinden?
Zet na afloop alles netjes terug.

7
WAT LEEFT ER IN HET WATER?
In het water leven vissen en andere
waterdieren.
Speur eens naar waterdiertjes. Kijk ook
goed bij de waterkant. Trek het emmertje
vol water omhoog. Welke diertjes zitten
erin? Gebruik de zoekkaart. Gooi de
waterdiertjes weer terug.

8
ZOEK WAT EETBAARS ONDERWEG
Er is veel wat je onderweg zomaar kunt
opeten. Een appeltje uit de boomgaarden,
maar ook veel planten zijn eetbaar.
Wrijf maar eens een blaadje fijn over je
hand en ruik de lekkere geur van munt.
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10
WEES ZUINIG MET WATER!
Water is belangrijk. Voor jezelf, maar ook voor dieren
en planten. Het grondwater staat hier niet diep. De
wortels van de planten kunnen gemakkelijk bij het
water. Dat is fijn als het lang droog is!

9
ZOEK EEN SCHUILPLAATS!
Sommige dieren zie je overdag
nauwelijks. Reeën en fazanten
schuilen graag tussen hoog
gras of een paar bomen of
struiken. Geiten en ander
kleinvee hebben een schuurtje
nodig. En jij?

Je kunt het grondwater hier oppompen. Probeer
maar eens! Trek je schoenen uit en loop verder
op blote voeten. Hoe voelt dat?
TIP VAN KRIS: Voor meer weetjes over
water kijk op www.droppiewater.nl

Je mag schuilen of spelen in
de hut van wilgentenen. Het
is er heerlijk koel en windvrij.

11
HOE VER KOM JIJ?
In de weilanden zie je regelmatig een ooievaar stappen. Die loopt door het gras op zoek naar
voedsel. Als de ooievaar vliegt, zijn de uitgespreide vleugels zo groot als de houten vleugels
die hier staan.
Ga voor de vleugels van de ooievaar staan. Zijn jouw armen net zo lang?
Kijk goed om je heen. Zie je een ooievaar (op het nest)?
TIP VAN KRIS: Kijk voor meer informatie over ooievaars in de app

12
HOE HOUDEN WE DE VOETEN DROOG?
Je bent hier op een lage plek in het landschap. Hier was vroeger
een moeras met veel water en bomen. De Nijbroekse Wetering
en de zijsloten zorgen ervoor dat het land nu droog genoeg is
voor landbouw. Het waterschap zorgt ervoor dat het water in de
wetering niet te hoog komt en dat het water blijft stromen. Er
komen veel slootjes op deze wetering uit.
Kijk op de peilschaal hoe hoog het water boven zeeniveau
(NAP) staat.
NAP betekent Normaal Amsterdams Peil en is de gemiddelde
waterhoogte van de Noordzee.

OOIEVAARSNEST
ZIE JE DEZE DINGEN ONDERWEG?

OSSENKAR

OOIEVAARSNEST

SEDUMDAK

HOLLE BOOM

BINGO!
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ROUTENUMMERS
Kijk wat je bij de routenummers kunt ontdekken!

STARTPUNT: Dorpsplein Nijbroek. Parkeerplaatsen
aanwezig. Bereikbaar via OV.

RUSTPUNT: Langs de route is geen horeca.
Halverwege kom je bij Rustpunt la Confiance.
Tussen zonsopgang en zonsondergang kun je hier
terecht voor koffie, thee, limonade, koek en ijs.
Toilet aanwezig. Er lopen kleine dieren. Meer
informatie verkrijgbaar via tel. 06-41 10 92 56.

NEEM DE TIJD!
Een goede speurneus neemt de tijd.
Met dit KIDS pad kun je je goed een
hele ochtend of middag vermaken.

MEER ONTDEKKEN?
Bij de meeste routepunten kun je extra informatie
vinden in de Klompenpaden app.

TIP VAN KRIS IN DE OMGEVING:
- Hertenboerderij De Weerd, Middendijk 22 Nijbroek
- Groene schoolplein, Basisschool Ten Holtens Erve,
Middendijk 53 Nijbroek
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BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR OUDERS
Maak afspraken met je kind over wat ze wel en niet mogen
doen. Een Klompenpad lopen jullie op eigen risico.

Trek stevige en waterdichte schoenen aan. De paden zijn
vaak smal en onverhard. Ga niet met kinderwagens of
rolstoelen op pad.
Honden zijn verboden om verstoring van vee en wild te
voorkomen. Dit kun je zien op de openstellingsborden die je
aan het begin van het particuliere terrein vindt.
Controleer na afloop op teken! Heb je er een gevonden?
Een teek die vast zit moet je er vakkundig uithalen.
Kijk voor meer informatie op: www.rivm.nl/ziekte-van-lyme.
Routenavigatie en informatie zijn gratis beschikbaar
via de Klompenpaden app.
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