
Kom naar het oogstfeest van BuitenLeeft. Er zijn 

diverse workshops over een gezonde leefstijl en 

voor kinderen is er een buitenvertelling voor over 

Peter en de Wolf [alleen zaterdag 3 september] 

     Fiets door naar speelbos Biesbush. Ben je met 

de kinderen? Loop het verhalenpad en ontmoet 

daarna de boswachters in het Bieslandse bos. In  

het amfitheater speelt ook een natuurvoorstelling 

om 12.00,14.00 en 16.00 uur.  

     Fiets door naar klein Delfgauw. Parkeer je fiets, 

struin over de brocante en stap op de trekker naar 

Hoeve Biesland. Leer meer over het boerderijleven, 

kom naar het proefplein en de welbekende stro hut 

staat weer klaar voor de kinderen.  

     Laat de fiets nog even staan en loop via het  

weiland naar Stiltegoed. Neem even een moment 

van ontspanning en volg een verstillende workshop 

zoals een meditatie, mindful fotograferen en er staat 

een massage stoel voor je klaar. 

     Ben je helemaal ontspannen? Wandel terug naar 

Hoeve Biesland en stap weer op de trekker naar 

Klein Delfgauw. Stap op de fiets en ga door naar de  

Halve molen. Ontdek meer over het wildbeheer in 

Buytenhout. Zijn de kinderen mee? Zij kunnen hier  

zoals ieder jaar weer polsstokspringen.  

Speciaal voor de kinderen is er een speurtocht 'Zoek de Natuurschatten van Buytenhout'.  

De speurtocht kun je op alle locaties ophalen. Geniet van de Bieslandagen! www.bieslanddagen.nl 

Er kan natuurlijk altijd iets wijzigen in programma’s. Blijf op de hoogte via facebook of Instagram 

      Fiets richting het Delftse Hout naar surfeiland 

Plané. Daar staat de surf simulator voor je klaar en 

kinderen kunnen kanoën. Geniet van een Djembé 

optreden of doe een workshops onder het genot 

van een heerlijk hapje en drankje aan het water.  

      Laat de fiets staan en geniet van een rondje in 

de paardentram. Onderweg kun je een tussenstop 

maken op de BuytenMarkt om wat te eten en de 

streekmarkt te bezoeken. Er zijn creatieve activitei-

ten en een verhalen estafette over Biesland 

      Stap weer op de paardentram en rij mee tot 

ZON kinderopvang. Kinderen kunnen hier lekker 

scharrelen en over de stormbaan gaan. Stap weer 

op de paardentram of kies voor een wandeling [9]. 

      Wandel door het Delftse Hout terug naar surf-

club Plané om je route met de fiets te vervolgen. 

Kom gerust nog even een hapje en een drankje 

doen, want de vrijwilligers van de Bieslanddagen 

staan voor je klaar! 

       Fiets door naar de Korftlaan. Voor kinderen is 
er een speurtocht bij kindertuinen de sleutelbloem. 
Op zondag kun je ook de Papaver, Wildopvang en 
de Natuurwacht bezoeken. Je kunt je eigen shake 
fietsen, kinderen kunnen boomklimmen en je kunt 
helpen bouwen aan het Bieslandse Bijenhotel.  
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