
Op de paden bingokaart
Dag van het Nationaal Park

Ga jij mee het Nationaal Park in? Alle paden zijn zorgvuldig aangelegd, zodat je met respect voor de natuur alle unieke aspecten 
en kenmerken van het gebied kunt beleven. Streep af wat je treft op óf langs de paden. Als je alle gele vakjes hebt gevonden heb je 
BINGO! Als je ook de blauwe vakjes kan afstrepen dan heb je bonus BINGO! Het bonusvakje kun je strepen in plaats van de vier 
middelste vakjes, om sneller bingo te halen. Heb je BINGO gehaald? Deel het op social media met #DagvanhetNationaalPark.  
Maak kans op een excursie in Nationaal Park Weerribben-Wieden en laat je naam en e-mailadres achter op de website (zie QR code).  
Op 24 mei worden de winnaars bekend gemaakt! Ga je na 24 mei op pad? Neem dan eens een kijkje in de agenda van de Nationaal 
Park website voor het aantal beschikbare excursies met de boswachter.
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Bonus
Zie je iets dat 

écht kenmerkend 
is voor het park? 
Kruis dit vakje 

aan

 Zoogdieren zijn 
warmbloedig, 

hebben longen, 
haren (of ooit 
gehad) en een 

skelet. Zoals de 
haas, zeehond of 
zelfs een bruinvis.

Elk stuk zwerfafval 
is er één te veel. 

Kauwgom vergaat 
pas na 20-25 jaar, 
een blikje na 50 

jaar en een petfles 
verteert nooit.

Een schaaldier 
heeft een schild 
en leeft in het 

water. Denk aan 
een krab, kreeft 

of garnaal.

Groet ze met een grote 
glimlach, want zij beheren en 

beschermen het park!

Bijvoorbeeld een lange afstand 
wandeling (LAW), te herkennen 

aan wit-rode markering.

Een zeldzame 
vondst in het 

park, niet zonder 
reden. Zo 

voorkomen we 
dat wilde dieren 
in prullenbakken 
duiken, op zoek 
naar een lekker 

hapje. Neem het 
afval wat je vindt 

zelf mee naar 
huis.

Het eerste Nationaal Park in Europa werd op 24 mei 1909 in Zweden ingesteld. 
Naar aanleiding hiervan wordt jaarlijks in de Nationale Parken van Europa ‘De Dag 
van het Nationaal Park’ op deze dag gevierd. Bekijk alle parken:

www.visitweerribbenwieden.com/dagvanhetnp
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