
 

 

 

Fietspad en zebrapad maken 
Wel een heel karwei 

 
In je spel kan je alles maken, ook een fietspad of een zebrapad. Dat pad moet dan wel breed genoeg zijn 

om erop te lopen. 

Nu moeten we een fietspad gaan maken en een zebrapad. Hoe gaan we dat doen? Weten jullie dat? Eerst 

stammetjes maken. Ja, met die stammetjes. Stammetjes? Stammetjes, pak maar. Laat maar zien dan. Ik heb 

daar ook een kast met heel veel spullen, misschien kan je daar ook in gaan kijken. Ga maar kijken. Ga maar 

kijken. Is het een beetje zwaar? Zal ik helpen? Goed zo! Even helpen. Goed zo, je bent er bijna! Wow, dat ziet 

er leuk uit! Ik denk, dat we daar ook iets mee kunnen doen. Hij moet iets groter, want ik pas daar niet tussen 

hé. Hij is veel te smal. Nee, deze is ook, kijk, dit is ook… Dat kan je allemaal om je nek doen. Hij moet iets 

breder. En wat een mooie ketting! Wat moeten wij met deze ketting doen? Er ontstaat al een soort pad, zie je 

dat? Ja! 

Ja, wat goed! Alleen, hij is heel kort. Hij moet veel verder doorlopen zo. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het 

fietspad veel groter wordt? Ja, dat weet ik wel. Als je meer dingen daar doet, meer dingen. Meer dingen! Zo 

willen we hem. Zo? Kijk, en dan loopt het fietspad zo naar die kant. Ja, dat is heel goed! Ja, zoals deze, zoals 

deze. Zie je dat? Dan kunnen we ervoor zorgen dat we hier niet over gaan struikelen. Goed kijken. Daar komt 

die. Dat klopt. Daar heeft ze helemaal gelijk in. Nou Hoep, het is wel erg onhandig hoor. Ja. Kom eens hier 

Hoela. Dan zetten we het touw hierop, ja? Ja. Oh ja. Zo. Oh, en dan deze hierheen. 

Ik heb hier nog iets nodig Hoep. Waar kunnen we deze neerzetten? Eh, hier. Oh, ja. Ja Hoep. Hè, hè, dan kan 

ik eindelijk weer een beetje lopen. Hoela kan niet oversteken. Hoe moet ik nou oversteken? Een zebrapad. Een 

zebrapad.. En waar gaan we het zebrapad neerleggen? Ik wil hier een zebrapad. Hoela wil daar een zebrapad. 

Dan moeten we daar een zebrapad gaan maken. Ja. Okay. En dat ik dan zo met Bolle Binkie zo, zo eroverheen 

kan. Ja. Ja, maar dan gaat ie de verkeerde kant op. 

Kijk: als je over een zebrapad gaat, dan doe je zo, stap, en dan stap, en dan stap, en dan stap, en dan stap. Zo 

doe je dat. Nog een keer. Stap, stap, stap, stap, stappie. Oeh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Zie je, dat is ook een 

probleem. Nee, nee Hoep, ik zal voortaan goed kijken, maar ik heb wel een zebrapad nodig, anders kan het 

gewoon niet. Oh. Leg dit maar hier neer en dan komt er een zwarte, ook zo. Ja. Zo. Goed zo. Ja. En dan komt, 

kijk… Weer een witte. …dan komt er weer een witte. Ja. Daar komt weer een witte. Zo is het mooi!  

Kijk eens Hoela. Oh, een echt zebrapad! Een echt zebrapad. Oh, ik ga hem uitproberen. Ga hem maar even 

uitproberen! Ik ga hem even uitproberen. Zo, stap, stap, stap, al het verkeer stoppen, stoppen, stoppen, stap, 

stap, stap! Ja, aan de overkant en nu kan ik hier wandelen! En ik kan er gewoon overheen fietsen. Ja, en nou ga 

ik weer oversteken. 
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