
Leuke kinderuitstapjes in de omgeving van 

Bungalowpark It Wiid! 

 

Monkeytown (leeuwarden ca. 19 km) 

het leukste en spannendste Indoorspeelparadijs van Nederland voor 
kinderen van 1 tot 12 jaar. Er zijn gigantische klim en klautertoestellen, 

vol uitdagende tunnels en geheime gangetjes 
en natuurlijk de bekende ballenbakken, superlego, trampolines en 
luchtkussens. Je ouders kunnen genieten van een heerlijk kopje koffie en 
natuurlijk iets lekkers uit onze keuken, o ja internet is bij ons gratis. 

www.monkeytown.eu 

 

  

Kinderboerderij De Naturij (Drachten ca. 19 km) 

Aan de zuidrand van Drachten vindt u onze schitterende 
Kinderboerderij/Natuur-en Milieucentrum. 
Op een terrein van maar liefst 7 ha. is er voor iedereen veel te beleven. 
Natuurlijk een grote Kinderboerderij met een grote verscheidenheid aan 
dieren, zowel binnen als buiten. 
Ons expositie-gebouw "het  Vlinderhuis" met exotische dieren zoals verschillende hagedissen, 
vogelspinnen, vissen, slangen, kikkers en vlinders. Vraag in het Vlinderhuis ook eens naar de tas met 
opdrachten voor het Natuurpad. Dan onze prachtige speelhal, overdekt speelplezier in een grote hal, 

dus ook bij minder weer kunt u gerust bij ons komen. Sinds vorig jaar hebben 
we i.s.m. de gemeente, VVN en Talant een mooie Verkeerstuin, waar de 
kinderen lekker kunnnen rijden in trapauto's. Voor openingstijden zie 
"Verkeerstuin". In onze speeltuin staan veel en veilige speeltoestellen, er is een 
mega grote zandbak met Piratenschip, in de zomer is er een springkussen en 
bij echt warm weer zelfs een spartelbadje voor de jeugd. 
Sinds de zomervakantie van 2012 is er een heel mooi groot speeltoestel bij 
gekomen. Het betreft een klim-

klautertoestel van 20 meter lang en 8 meter hoog.  In 
ons restaurant kunt u voor billijke prijzen genieten van 
een drankje, koffie/thee met iets lekkers erbij en 
natuurlijk lekkere patat en snacks. Naast de entree van 
de Naturij vindt u een van de betere echte wedstrijd 
Minigolfbanen van ons land, 
Menig record is op deze baan gevestigd. De 
Minigolfbaan staat los van de Naturij en dient apart 
betaald te worden. (in winterseizoen gesloten) 

www.naturij.nl 

 

http://www.monkeytown.eu/
http://www.naturij.nl/
http://www.monkeytown.eu/UserFiles/Images/Large/leeuwarden/legobouwen.jpg
http://www.monkeytown.eu/UserFiles/Images/Large/leeuwarden/pict013.JPG
http://naturij.sights.nl/media/e8a639872705b57183362b3ce53ba848.jpg
http://naturij.sights.nl/media/1adef472e100acc4cebbfedb4430feca.jpg


 

Subtropisch Zwembad de Welle (Drachten ca. 19  km) 

Zwemcentrum De Welle is een wondere wereld vol waterplezier. Alle ingrediënten voor een leuk dagje 
uit zijn aanwezig. Voor iedere leeftijd, jong en oud, vertier voor iedereen.  

Ga van de snelle glijbaan en kom met een grote plons in het 
water terecht. Zwem gelijk door naar het buitenbad. Is het 
te koud?  Ga dan weer snel naar binnen en neem plaats in 
het warme bubbelbad. Probeer de stromen van de draaikolk 
tegen te gaan. Een sterke stroming sleurt je mee. In het 
pierenbadje is er fun voor de allerkleinsten. Een glijbaan en 
fontein maken het feest compleet. 

 

www.dewelle.nl  

 

 

Speelparadijs Bombi (Drachten ca. 19 km) 

BomBi speelparadijs, indoor kinderspeelparadijs voor kinderen 
tussen de 1 en 11 jaar.Gevestigd op een ideale locatie aan de A-7 
te Drachten. Parkeren altijd gratis op eigen terrein! 
Ook is er passief en actief spelen voor ouders, opa's en oma's en 
begeleiders. 
De toegang voor ouders, opa's en oma's en begeleiders is altijd 
gratis! 

BomBi speelparadijs heeft veel verschillende attracties en spelen, 
waaronder: 

 grote apekooi (klimmen en klauteren met vele 
hindernissen) capaciteit 350 kinderen 

 mini apekooi voor de kleintjes 
 grote softplayhoek met softplay spelen 
 reuze lego hoek (dus bouwen maar) 
 dubbele rodelbaan (van hoogte op slee super 

snel naar beneden) 
 trampolines 
 kokerglijbaan 
 3 delige glijbaan 
 power-tower met brug 
 draaicarrousel 
 kinderfiets/auto parcours 
 en nog veel meer. 

 

www.bombispeelparadijs.nl  

http://www.dewelle.nl/
http://www.bombispeelparadijs.nl/
http://www.bombispeelparadijs.nl/images/opening/picture-46.jpg
http://www.bombispeelparadijs.nl/images/opening/picture-20.jpg


 

 

Fries Landbouwmuseum (Eernewoude ca. 0 km) 

 

Skate mee door de tijd! 

Skoute en Lisk zijn Superskaters en kunnen met hun 
duizelingwekkende sprongen tijdbarrières doorbreken. 

Ze nemen je mee met hun sprongen door het verleden van 
Friesland. 

Op hun tocht door de tijd voeren ze je door het museum 
staan ze stil bij bepaalde onderwerpen. 

 Hoe woonde de boer vroeger? 

 Hoe zag z'n boerderij er uit? 

 Waren er al aardappelen in 1500? 

 Hoeveel melk geeft een koe nu 
meer dan 1000 jaar geleden? 

De speurtocht is gemaakt voor kinderen van 8 tot 12 jaar (maar een beetje jongere 
(met evt. wat hulp van de ouders) of wat oudere kinderen vinden hem ook heel 
leuk!) 
 
los van het normale entreetarief zijn er verder geen kosten aan verbonden  

 

 

 

 

www.frieslandbouwmuseum.nl  

 

Nationaal Park De Alde Feanen ( Eernewoude ca. 0 km) 

 Gaat u op pad in De Alde Feanen? Start uw bezoek bij het bezoekerscentrum voor informatie over 
de recreatieve mogelijkheden in de omgeving. Er zijn vaar-, kano-, wandel-, en fietsroutes 
verkrijgbaar. Voor kinderen is er uitdagend onderzoeksmateriaal te leen waarmee ze op een 
avontuurlijke manier het gebied leren kennen.  
 
Het bezoekerscentrum is een mooie voorbereiding op een dagje Alde Feanen, maar ook binnen kunt 
u alvast een voorproefje van het gebied krijgen.  
Leer op een interactieve manier over de ontstaansgeschiedenis, de flora en fauna, het beheer en de 
recreatie in dit gebied.  

http://www.frieslandbouwmuseum.nl/
http://www.np-aldefeanen.nl/documents/wat_kan_ik_doen/educatieve-paden-jeugd.xml?lang=nl


In de Doe- en beleeftuin bij het bezoekerscentrum kunnen kinderen lekker spelen en ontdekken, 
terwijl ouders en begeleiders rustig genieten van de omgeving. 

 

Rugzakroutes 

Op Bomenpad na worden alle rugzakroutes uitgeleend van 1 april t/m 31 september.  

Klein kikkerpad 
Kruip in de huid van een kikker en ontdek aan de 
hand van 10 doe- en beleef opdrachten hoe de 
wereld van dit bijzondere diertje eruit ziet. 
 
Leeftijd: 4 t/m 6 jaar  
Duur van de route: ca. 1 uur  
Kosten: leden It Fryske Gea en onderwijs € 1,- per 
kind 
           niet leden € 1,50,- per kind 

 

 

Kikkerpad 

Kikkers houden van nattigheid en daarom vinden ze De Alde Feanen een prima plek om te leven. Het 
is niet altijd even makkelijk een volwassen kikker te worden. Door middel van leuke opdrachten 
ontdek je de levensloop van de dit bijzondere beestje. 
 
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar  
Duur van de route: ca. 1,5 tot 2 uur 
Kosten:   leden It Fryske Gea en onderwijs € 2,- per kind 
              niet leden € 2,50,- per kind 

Bomenpad 

De Alde Feanen is een moerasgebied, dus het is op veel plekken erg nat. Niet alle bomen houden van 
natte voeten, maar welke bomen wel? De kinderen gaan met een rugzak en een opdrachtenboekje 
op pad om te ontdekken welke bomen precies in De Alde Feanen staan. Door alle zintuigen te 
gebruiken leren ze de bomen te herkennen. 
 
Leeftijd: 7 - 12 jaar  
Duur van de route: ca. 1,5 - 2 uur  
Kosten: leden It Fryske Gea en onderwijs € 2,- per kind  
            niet leden € 2,50,- per kind 



Otterpad 

Een moerasgebied als De Alde Feanen is niet compleet zonder de otter. Dit bijzondere zoogdier is 
sinds enige jaren terug in het gebied en nu wil natuurbeheerder It Fryske Gea weten of het gebied 
overal aan de eisen van de otter voldoet. Hiervoor is de hulp van de kinderen nodig.  
Als echte natuurbeheerders gaan ze op pad om het leefgebied van de otter te onderzoeken aan de 
hand van 10 doe-opdrachten. Met een rugzak vol onderzoeksmateriaal gaan ze aan de slag: sporen 
zoeken, waterkwaliteit meten, vissen en nog veel meer.  
 
Leeftijd: 10 t/m 14 jaar  
Duur van de route: ca. 1,5 uur  
Kosten: leden It Fryske Gea en onderwijs € 2,- per kind, niet-leden € 2,50 per kind  

Waterdiertjes 

Onder water is een hele bijzondere wereld waarin vele kleine beestjes leven. Ga met een rugzak met 
onderzoeksmateriaal op pad en ontdek de wondere onderwaterwereld van Nationaal Park De Alde 
Feanen. 
 
Leeftijd: 4-12 jaar  
Duur van de activiteit: ca. 1,5 uur  
Kosten: leden It Fryske Gea en onderwijs € 1,- per kind 
            niet-leden € 2,- per kind. 

Zintuigenpad 

 

 

Gebruik al je zintuigen om op 
een spannende en 
avontuurlijke manier de 
natuur bij het 
bezoekerscentrum te 
ontdekken! Voel op het 
blotevoetenpad geblinddoekt 
welke bodemsoorten er 
allemaal zijn en leer planten te 
onderscheiden door hun 
bijzondere geur. Ben je 
benieuwd naar alle leuke 
opdrachten die bij deze route 
horen? Haal dan een 
opdrachtenboekje met 
onderzoeksmateriaal op bij de 
balie van het 
bezoekerscentrum! 
 
Leeftijd: 8 t/m 12 jaar  
Duur van de route: ca. een 
half uur  
Kosten: leden It Fryske Gea € 
1,50 ,- per kind, niet-leden € 2 
,- per kind 
 



Insectenpad 
Rondom het bezoekerscentrum leven allemaal leuke 
kriebelbeestjes. Betty het bijtje neemt je mee op pad en 
leert je van alles over haar bijenfamilie. Door de leuke en 
prikkelende doe-opdrachten ontdek je het leven van de 
kleinste beestjes in De Alde Feanen. Een opdrachtenboekje 
kun je ophalen bij de balie van het bezoekerscentrum. 
 
Leeftijd: 4 t/m 7 jaar  
Duur van de route: ca. een half uur  
Kosten: leden It Fryske Gea € 1,50 ,- per kind, niet-leden € 
2 ,- per kind 
 
www.np-aldefeanen.nl  

 

 

  

Aqua Zoo Friesland (Leeuwarden ca.19 km) 

Aqua Zoo Friesland is een dierentuin in Leeuwarden waar bezoekers vooral veel 
van het dierenleven in en om het water ervaren. Dat blijkt wel wanneer je Aqua 
Zoo Friesland binnenkomt. Meteen ziet de bezoeker de zwartvoetpinguïns. Na 
de pinguïns valt het oog op de kalkoengieren. Ook aan de jongsten onder ons is 
gedacht. Alle lieve dieren zijn te zien in Kids Kingdom. Even knuffelen met de 
dieren uit de kinderboerderij of kijken naar de stokstaartjes. 

In Aqua Zoo Friesland zijn veel unieke diersoorten. Zo 
kun je in het Carniforum een grote groep neusberen, 
Ocelotten en rode panda's van dichtbij bewonderen. 
Op het Lemureneiland bewegen Ringstaartmaki's zich 
vrij tussen de bezoekers. Later ook veel gevleugelde 
dieren zoals dwergflamingo's, jufferkraanvogels en roze 
pelikanen. Naast deze dieren is er in Aqua Zoo Friesland 
natuurlijk ook een rijk waterleven. In het grote aantal 
vijvers en riviertjes vindt men vissen, zeehongen, 
bevers, otters.  

 

www.frieslandzoo.nl  

http://www.np-aldefeanen.nl/
http://www.frieslandzoo.nl/
http://www.google.nl/imgres?q=aqua+zoo&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1366&bih=768&tbm=isch&tbnid=25W3Irgo1woClM:&imgrefurl=http://www.mediorweb.nl/dagje_uit/dagje_uit_gids/friesland/aqua_zoo_friesland&docid=B-Ez1bg9GCCVKM&imgurl=http://www.mediorweb.nl/upload/groups/location_tips_image_aqua_zoo_friesland_1449.jpg&w=200&h=162&ei=kUdDUY6VJ4TG0QX8p4DABQ&zoom=1&ved=0CIMCEIQcMDQ&ved=1t:3588,r:52,s:0,i:259&iact=rc&dur=1045&page=3&tbnh=129&tbnw=160&start=35&ndsp=21&tx=75&ty=70

