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Naar buiten!
Waar je ook bent en wat voor weer het ook is, buiten is altijd wat te zien, te ontdekken
en te doen – in de tuin, in het park, aan zee of diep in het bos. Hoe ver je ook gaat, het is
altijd verstandig om een volwassene mee op avontuur te nemen.

Hoe gebruik je dit boek?

Dit boek heeft
verschillende delen.
Deze bladzijden
komen uit het deel
‘De vrije natuur in’.

Een kamp opslaan

Vuur maken
Vuur houdt je warm en je kan erop koken. Zorg altijd dat je toestemming hebt om vuur
te maken en doe het op een veilige plek.

Denk aan deze dingen als je in de natuur wil overnachten.

Dit heb je nodig:

Je tent opzetten

◊

Je tent opzetten wordt ook wel ‘een kamp opslaan’ genoemd.
Kijk goed om je heen en zoek de beste plek voor je tent.

◊

! Het is heel belangrijk

◊

dat je toestemming hebt
om je tent op te zetten.
Kampeer het liefst alleen
op een echte camping.
Bij rivieren en meren zijn vaak meer insecten.
Bovendien kunnen ze overstromen als het hard regent.
Zorg ervoor dat de opening van je tent op het
laagste punt uitkomt als je tent op een helling
staat, zodat regenwater niet naar binnen
kan stromen. Zorg er ook voor dat
je aan water kan komen.

Droge naalden

aanmaakmateriaal
(zie stap 1)
takken
grotere stukken
hout

Dennenappels
Droog gras

Bladeren
1. Verzamel droog, klein materiaal
dat makkelijk kan branden. Deze
dingen zijn allemaal erg goed.

2. Leg dit materiaal op een
hoop en bouw er een piramide
van droge takken omheen.

! Voor volwassenen:

3. Steek het aanmaakmateriaal
aan met een lucifer.
Zet je tent richting het oosten als het
koud is, zo warmt de zon je tent op zodra
ze opkomt. Volg de tips op bladzijde 44
om te weten waar het oosten is.

4. Als de kleine takken branden,
leg je er grotere stukken hout bij.
Zo blijft het vuur langer branden.

Let op het teken ! .
Hier staat iets belangrijks
over jouw veiligheid of
die van de natuur.

! Veilig vuur
Vuur kan heel gevaarlijk zijn.
Lees deze veiligheidstips goed.

Zoek een vlak stuk grond en verwijder
takken en stenen. De takken kan je
gebruiken voor een vuurtje.

Voor de lol kan je
proberen je eigen
schuilplaats te
bouwen. Kijk op
bladzijde 40-41
hoe je dat doet.

Als je bepaalde spullen
nodig hebt voor een
activiteit, staat
dat in het vakje
‘Dit heb je nodig’.

Er moet altijd
een volwassene
bij zijn.

Ga niet te dicht
bij het vuur
zitten of staan.

Stook geen vuur
dicht bij tenten
of gebouwen.

Hou water of zand
in de buurt zodat
je het vuur uit kan
maken als je weggaat.

Als het warm is, kan je je tent
het best in de schaduw van
een boom zetten. Sta vroeg op,
voordat je tent warm is.

Laat het vuur
nooit brandend
achter.
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Naar buiten gaan is leuk en makkelijk – je hebt er niets voor nodig. Maar als je de hele
dag van huis bent, is je voorbereiding belangrijk. Dit zijn een paar handige dingen om
mee te nemen.

Een hoed of pet
tegen de zon

Een kaart

Een doek om op
te zitten of om
een schuilplek
mee te maken

Iets te eten
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Water

! Veiligheid
In de natuur is veiligheid belangrijk.
Bekijk het advies op bladzijde 8 en
9 over hoe je jezelf – en het milieu –
kan beschermen als je buiten bent.
Ga nooit op pad zonder een
volwassene.

Neem pen en papier mee
zodat je aantekeningen kan
maken over de planten en
dieren die je tegenkomt.
Ontdek in de andere delen
van dit boek wat je
allemaal kan tegenkomen.

! Iemand in je groep moet een
telefoon met een volle batterij
meenemen voor noodgevallen.

Een regenjas
Een warme muts
tegen de kou

Waterdichte schoenen
met veel grip

Een beroemde avonturier
zei ooit: ‘Slecht weer
bestaat niet, alleen
slechte kleding.’
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! Bescherm de natuur
Als je buiten bent, is het belangrijk om de natuur
te beschermen. Hier zijn een paar tips:

Raak nooit dieren in hun nest
aan. Je kan ze verwonden _
of zelf geprikt of gebeten worden.

Als je route door de wei
van een boer gaat, loop
dan rustig en stil zodat
je de dieren niet stoort.

SLUIT HET HEK

Pluk geen bloemen of planten.
Soms maak je de hele
plant dood, en op sommige
plekken is het verboden.

Hou je aan de regels. Sluit hekken
achter je, ook als er geen bordje
op hangt. Zorg ervoor dat je
niet op verboden plekken komt. Je
mag niet zomaar overal komen.

Zet dingen terug waar
je ze hebt gevonden,
ruim je afval op en
laat alles achter zoals
je het aantrof.
In dit boek vind je soms tips voor hoe je
beestjes kan vangen om ze te bekijken. Zet
ze daarna altijd weer terug waar je ze hebt
gevonden, voorzichtig en op een beschutte plek.
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! Veilig verkennen
Hou je aan deze adviezen als je op avontuur bent.

Blijf uit de buurt van water
als het stormt. Golven kunnen
heel hoog opspatten en rivieren
kunnen overstromen. De vloed
kan ook heel snel opkomen.
Als je niet weet hoe diep het
water is, stap er dan niet in.
Steile heuvels en
hellingen met rotsen
kunnen glad zijn.
Klim er niet op.

Neem altijd een
volwassene mee.
Neem een fles water
mee. Drink geen water
uit stroompjes of
rivieren. Daar kunnen
bacterien in zitten waar
je ziek van wordt.

Blijf voor je veiligheid
op het pad en beschadig
de natuur niet.
Smeer zonnebrandcreme op
je huid als het zonnig is.
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Aan de kust
Of je nu een poel verkent, een krab vangt of op zoek gaat
naar iets anders, er is genoeg te doen aan de kust.

Getijdenpoelen
Getijdenpoelen vind je langs de kust.
Je kan er allerlei dieren vinden, zoals deze.

Probeer eens te vissen met
een net. Op bladzijde 18
staat uitgelegd hoe
je dit doet.

Mossels
Zeeanemoon
Garnaal
Krab
Krabvissen
Gebruik aas om een krab uit een poel te vangen zodat je hem beter kan bekijken.

Dit heb je nodig:

◊
◊
◊
◊

een stuk touw, minstens
zo lang als je arm
een steentje
aas _ een stukje brood,
kaas, vis of spek
een emmer zeewater die
in de schaduw staat

3. Zet de krab in de emmer
om hem te bekijken. Kiep
daarna het water met de krab
voorzichtig terug in de poel.
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1. Bind het
aas met het
steentje aan
het stuk touw.
Knoop het
andere eind
om je vinger.

2. Laat het aas in het water
zakken. Het touw zal bewegen als
een krab aan het aas knaagt. Trek
het touw voorzichtig omhoog.

Je kan aan de
markeringen op
de buik van een
krab zien of het
een mannetje of
een vrouwtje is.

Mannetje

Vrouwtje

Speuren en jutten
Wacht tot het eb is en maak een strandwandeling.
Kijk maar eens wat de zee allemaal heeft achtergelaten.

Maak een lijst, een
foto of een tekening
van wat je vindt.
! Neem geen dingen
mee _ misschien is
het een zeedierhuis.

Zoek naar gekke en
mooie stenen.
Zeewier
Kijk hoeveel verschillende
soorten schelpen,
drijfhout en zeewier je
kan vinden. Probeer er
ook achter te komen
wat er in de schelpen
heeft gewoond.

Deze schelpen zijn van gewone
alikruiken (zeeslakken).
Zeeschuim:
de schelp van
een zeekat
Drijfhout spoelt aan
op het strand.
Een zeeoor is een
grote zeeslak met een
glimmende schelp.

Op het strand

Sporen van
zandkrabben

Sporen in het zand laten zien
dat er een dier heeft gelopen,
of dat er eentje ingegraven is.

Zeepieren zijn grote wormen
die op het strand wonen.
Ze laten deze sporen achter
als ze zich ingraven.

Dit is het holletje van een
zandvlo. Ze blijven overdag
onder het zand en komen
’s nachts omhoog om te eten.

Pootafdruk van
een kustvogel
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