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Hoi! De krokus, de lijsterbes, de brem… in
de lente staat er van alles in bloei. Planten,
bomen, struiken. Zelfs je hart kan in bloei
staan. Moet je wel even verliefd worden! 

Maak een lentewandeling en neem dit
boekje mee (+ een potlood). Dit keer let je
op bloeiende bomen. De paardekastanje vol
met witte kaarsen. De wilde kersenboom
met z’n duizenden bloemen. De boswilgen
met hun gele, bolle katjes. Of de els met die
lange snottebellen. Kijk maar welke je
tegenkomt.

2



Bomen tellen Onderweg ga je turven.
Zet elke keer een streepje als je een
bloeiende boom tegenkomt. Bomen met
‘gewone’ bloemen én de bomen met katjes.
Let ook op de kleur van de bloemen. 

bloemkleur > wit rood roze geel andere kleur

boom

Tel de streepjes aan het eind van de wandeling. 

Hoeveel bloeiende bomen kwam je tegen?

Welke kleur bloemen heb je ‘t meest gezien?
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Zoek een boom met katjes. 
Bekijk de katjes van je boom.

De katjes zien eruit als
sliertjes
bolletjes
anders:

Ruik eens aan de katjes.
Ze ruiken 
wel
niet

Heeft de boom al blaadjes?
ja
nee

Er zijn mannetjes- en vrouwtjeskatjes. 
Soms zitten ze aan dezelfde boom, soms niet.
Zie jij katjes aan je boom die er 
verschillend uitzien?
ja
nee
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Mannetjeskatjes hebben stuifmeel, een 
soort poeder. Als er stuifmeel op zo’n
vrouwtjeskatje komt, krijgt de boom
vruchten met zaadjes.

Blaas eens tegen een katje.
Komt er stuifmeel af? 
ja
zo ja, wat voor kleur?
nee

Zie je hommels of andere beestjes 
op de katjes?
ja
nee
Wat denk je dat hommels daar doen?*
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*Hommels eten stuifmeel en ze nemen stuifmeel

mee naar hun nest, voor de jonkies.



Zoek een boom met ‘gewone’ bloemen. 

Hoe ruiken de bloemen?
lekker
vies
niet echt lekker maar ook niet vies
ze ruiken niet

Wat voor kleur hebben de bloemen?

Hoe bloeien de bloemen?
los
in een trosje
als een parapluutje
anders:

Zijn alle bloemen
open?
ja
nee
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Post We kregen prachtige
tekeningen van varens en
paddestoelen. Het goede antwoord,
want we vroegen jullie om een
sporenplant. Bedankt allemaal en
ook de Vrije-instuifclub van
Franciscusoord en de 
-jeugdwerkgroep in Valkenburg.
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Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Guida Joseph
Deze kinderbijlage is mogelijk

gemaakt door de Postcodeloterij

Stichting het Limburgs Landschap

postbus ,   Arcen
telefoon []   
fax []   

Doe je mee? Knip
een vierkant stukje

papier van  bij  cm.
Vouw het dubbel tot een
driehoek. Daarna de

punten omhoog en je hebt een bloem. Zo:

Versier je lentebloem op z’n mooist en stuur
hem vóór  april naar Het Limburgs Landschap.
Wie weet staat jouw bloem dan in het
zomerboekje.

Bloemen-weetje Ook de dennenboom
bloeit. Zoek z’n bloemen. Komt het 
stuifmeel op de vrouwtjesbloem, 
dan wordt er na een tijdje een 
dennenappel geboren. 


