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ACTIEF IN DE NATUUR

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken

 

Deel: 1-2
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

In totaal ben je zo'n honderd uur bezig met deze cursus. 

  

Deze cursus bestaat uit twee delen. 

  

In dit deel staan tien praktijkopdrachten. In de tabel staat hoelang je 

ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller en 

soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je dit 

onderdeel af. 

  

Aan het werk 
 

  

 

Planning  

Onderdeel BB KB Geschatte 
tijd 

Afgerond 

Inleiding      

Praktijkopdrachten         

P5 Weer voorspellen x x 12 uur  

P6 Vuur maken x x 1 uur  

P7 Water maken x x 0,5 uur  

P8 Planten verzamelen x x 1,5 uur  

P9 Brood bakken op open vuur x x 3 uur  

P10 Hut bouwen x x 6 uur  

P11 Vlechten met natuurlijk materiaal x x 12 uur  

P12 Verven x x 4 uur  

P13 Draaiboek maken x x 2 uur  

P14 Evalueren x x 2 uur  

Theorie       

De weerbarstige natuur 

Het weer x x 30 min.  

Natuurkrachten x x 30 min.  

Meetinstrumenten x x 20 min.  
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Overleven in de natuur 

Granen x x 20 min.  

Wilde planten als voedsel of geneesmiddel x x 30 min.  

Onderkomen bouwen x x 20 min.  

Manden vlechten 

De wilg x x 10 min.  

Verven met natuurlijke materialen 

Verfplanten en kleurstoffen x x 30 min.  

Planning en draaiboek 

Plan van aanpak  x 20 min.  

Begroting maken x x 30 min.  

Draaiboek x x 30 min.  
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DE WEERBARSTIGE NATUUR 

P5 WEER VOORSPELLEN 

 

Opdracht 5 In deze opdracht voorspel jij zelf het weer. In de theorie kun je van 

alles lezen over verschillende soorten wolken, wind en krachten. 

  

Onderzoek hoe je niet alleen voor de rest van de dag maar ook voor 

de komende dagen zelf het weer kan voorspellen. 

  

Je maakt een overzicht met daarin jouw voorspelling. 

 
Lees de theorie Het weer en Natuurkrachten 
 

  

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je nodig: 

• de theorie Het weer 

• de theorie Natuurkrachten 

• internet 

  

Eventueel: 

• thermometer 

• barometer 

• anemometer 

  

  

 

Voorbereiden Onderzoek hoe je het weer kan voorspellen. Je kunt dit doen door 

goed om je heen te kijken, maar je kunt ook meetinstrumenten 

gebruiken. Deze meetinstrumenten kun je ook zelf maken! 

  

Zoek eens op hoe je zelf: 

• een barometer maakt; 

• een anemometer maakt. 

  

Andere manieren waarmee je het weer kan voorspellen zijn: 

• kijken naar de maan 

• de richting van de wind 

• waar staat de regenboog 

• muggen 

• eenden 

• vogels 

• kikkers 

• (huis)dieren 

 
Zwaluwen kunnen ook iets zeggen over het 

weer 

  

    

Maak een eigen barometer 
 

  

 

https://link.dp-totaal.nl/maak-een-barometer/
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P8 PLANTEN VERZAMELEN 
 

Opdracht 8 Tijdens het bivak ga je deels zelf voor eten en drinken zorgen. Je gaat 

bijvoorbeeld brood bakken op open vuur.  

  

In deze opdracht maak je thee van brandnetels. Misschien spannend, 

maar je leert ook welke plant je kan gebruiken tegen het prikken van 

de brandnetels! 

  

Als je brandnetels hebt gevonden kun je op zoek gaan naar andere 

planten in de omgeving van de school. Maak foto's en zoek op welke 

plant het is. Onderzoek daarna of de plant eetbaar is en of hij 

genezende werkingen heeft! 

 
Lees de theorie Wilde planten als voedsel of 

geneesmiddel 
 

  

 

Wat heb je nodig?  Voor deze opdracht heb je nodig: 

• internet 

• pen en papier 

• gekookt water 

• zakje 

• (telefoon met) een camera 

  

  

 

Uitvoeren Bepreek met de docent hoelang je naar buiten mag. 

  

Op onderzoek 

Onderzoek welke plant helpt tegen de jeuk die je kan krijgen bij het 

aanraken van brandnetels. Let op, er zijn hiervoor verschillende 

soorten planten die op verschillende momenten in het jaar groeien. 

  

Ga op zoek naar brandnetels en de helpende plant. 

  

Zorg dat je handschoenen aan hebt om je handen te beschermen, 

tenzij je meteen de werking van de helpende plant wil testen. 

  

Nu je toch buiten bent: verzamel ook andere (onkruid)planten. Maak 

foto's van de planten. 

  

Uitwerken 

Maak brandnetelthee van de door jou gevonden brandnetels. Hoe 

smaakt het? 

  

Maak een document of een poster met de foto's van de andere 

planten die je hebt gevonden. Schrijf bij elke plant: 

• de naam; 

• of je het kunt eten en zo ja, welk deel; 

• of het een genezende werking heeft. 

  

Weegbree 

  

  

Herbarium (verzameling gedroogde planten) 
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Waar vinden we deze planten? Waar vinden we deze planten? 

Langs de kant van de weg, in het bos, in de weilanden, ja zelfs in je 

eigen tuin staan planten die je kunt gebruiken bij je voedselbereiding 

of waar je medicijnen van kan maken. De drie grote vragen met 

betrekking tot deze planten zijn natuurlijk: 

• Hoe herken ik ze?  

• Welke nut hebben ze? 

• Hoe verwerk ik ze? 

  

Uiteraard kunnen we al deze vragen in deze theorie niet oplossen. 

Als je planten wilt determineren (dit is de planten herkennen en een 

naam geven), dan moet je heel goed thuis zijn in de plantenwereld 

met zijn duizenden soorten. Kijk alleen al naar de bloemen, er zijn:  

• witte 

• gele 

• bruine 

• rode tinten 

• groene tinten 

  

Die bloemen kunnen dan bijvoorbeeld in een aar, een tros of een 

scherm staan. Daarom bekijk je in deze cursus drie planten die ook 

bij jou om de hoek staan als voorbeeld. Hiervan leer je een aantal 

bijzonderheden. 

  

Aar 
 

   

Vraag 

 3  Waarom denk je dat je veel kennis van planten moet hebben 

om planten te kunnen determineren? 

 
 

  

 

Paardenbloem (Taraxacum officinale) Herkenning 

De paardenbloem is een meerjarige plant. Dat betekent dat hij 

meerdere jaren op dezelfde plaats kan groeien en niet afsterft in de 

winter. Hij bloeit met gele bloemen van april tot juli en wordt 

maximaal zo’n 40 centimeter hoog. De paardenbloem is een plant 

die over de hele wereld voorkomt. Hij groeit in graslanden, in 

bermen en zelfs bij jou in de tuin! 

 

Gebruik in de keuken 

Van maart tot juni, als de bladeren vers zijn, kun je hem verwerken 

in salades. De smaak van de bladeren wordt wat milder als je ze 

fijngesneden een uurtje in water met daarin zout laat trekken. 

Fijngehakte blaadjes kun je gebruiken in de soep of bij 

eenpansgerechten. Je kan ze ook verwerken in je broodbeleg. 

 

Gebruik als geneesmiddel 

Het tweede deel van zijn Latijnse naam officinale betekent dat hij 

geneeskrachtig is. En dat klopt! De bladeren en de bloemen van de 

paardenbloem zijn rijk aan elementen en mineralen die de werking 

van de lever en de gal activeren. Daardoor heb je minder last van 

galstenen. De bladeren kunnen ook worden gebruikt om eczeem 

tegen te gaan. Het witte melksap werkt tegen wratten. 

 
Paardenbloemen 
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VERFPLANTEN EN KLEURSTOFFEN 

 

Inleiding Je hebt het ongetwijfeld om je heen gemerkt. De laatste jaren is er 

een groeiende behoefte bij mensen om terug te gaan naar de 

natuur. Zij willen allerlei gebruiken en werkmethoden uit vroegere 

tijden nieuw leven inblazen. 

  

Zo is er enorm veel belangstelling om wol, zijde en andere stoffen, 

met behulp van natuurlijke kleurstoffen, zelf te verven. En zeg nou 

zelf, lijkt het jou ook niet leuk om je mooie witte T-shirt eens een 

eigen kleurtje te geven? 

  

In dit onderdeel Verfplanten krijg je een indruk hoe je dat zou 

kunnen doen. Daarvoor is wat algemene kennis nodig. Je leert eerst 

dat er delen van planten zijn die kleurstoffen bevatten. 

  

Vervolgens krijg je informatie over het voorkomen van verfplanten in 

de natuur en geven we aan waar je die zelf zou kunnen opkweken. 

Ook leer je hoe je de kleurstoffen uit plantendelen kunt vrijmaken. 

Bij dat hele proces is een beetje kleurenleer ook belangrijk. 

  

 Batik  

 
 

  

 

Kleurstoffen Om textiel of leer te kunnen kleuren heb je kleurstoffen nodig. Die 

kleurstoffen komen al sinds de oudheid in de natuur voor. De verre 

voorouders van de Grieken wisten dat ook. De kleur purper haalden 

zij uit twee in zee levende slakkensoorten. Ook de veren van 

flamingo’s bevatten kleurstoffen die al gebruikt werden. 

  

De meeste kleurstoffen zijn echter niet van dierlijke maar van 

plantaardige oorsprong. Ze zijn dus afkomstig van plantendelen. Ze 

zitten bijvoorbeeld in de bladeren, de wortels of de bast van planten. 

  

De mens is tot ongeveer 1850 altijd aangewezen geweest op het 

gebruik van natuurlijke kleurstoffen. Vanaf die periode maken we 

kunstmatige (chemische) kleurstoffen in fabrieken. Dat chemisch 

proces maakt het mogelijk een ontelbaar aantal kleuren te 

produceren. 

  

Flamingo 
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Nadat de gele kleurstof in aanraking is geweest met lucht, verandert 

hij in een onoplosbare blauwe kleurstof (indigo). Die blauwe 

kleurstof wordt veel gebruikt bij het kleuren van spijkerbroeken en 

kan na dit proces niet meer worden losgeweekt uit de stof. 

  

Extra - een beetje geschiedenis 

Vroeger werd het inweekproces op zaterdagmiddag ingezet. Men liet het textiel dan tot maandagmorgen staan, 

waarna het werd opgehangen. Daardoor hadden de ververs, die de textiel kleurden, verplicht vrij op maandag als de 

textiel moest drogen. Volgens sommigen komt daar ook de uitdrukking: blauwe maandag uit voort. Ergens een 

blauwe maandag werken of mee bezig zijn betekent zoiets als: er heel kort mee bezig zijn. 

  

De teelt van Wede stortte in toen de Portugezen en later de Nederlanders en de Engelsen Indigo gingen importeren. 

Zij brachten dit in de 16e eeuw vanuit uit India, Nederlands- Indië en andere Aziatische landen naar Europa. 

  

Deze Indigo was afkomstig van de Indigostruik (Indigofera heterantha). Hij is voor wat betreft de chemische 

samenstelling zo’n beetje gelijk aan Wede. De struik levert echter zo’n 30 keer de hoeveelheid kleurstof en maakt 

daarmee de productie veel goedkoper. Met Indigo ben je niet alleen in staat om het mooie jeans- blauw te maken. 

Er kunnen ook allerlei andere mooie blauwtinten ontstaan, zoals licht hemelsblauw en bijna zwart marineblauw. 
 

  

 

Geel Er zijn meerdere planten die gele kleurstoffen kunnen leveren. In 

onze streken was de kleur geel dan ook een redelijk gemakkelijke 

kleur om te winnen. 

  

Een daarvoor veel gebruikte plant is de Wouw (Reseda luteola). De 

kleurstof-leverende bestanddelen zijn de bladeren en de stengels. 

  

Deskundigen adviseren om deze kleurstof te gebruiken bij een 

materiaalsoort dat bestaat uit 100% katoen. 

  

Geneeskrachtige plant 

Wouw levert niet alleen de kleurstof luteoline, maar hij heeft ook 

geneeskrachtige eigenschappen. 

  

Delen van de plant worden ook wel gebruikt voor de productie van 

zalf tegen huidziekten en zonnebrand. 

  

Wouw 
 

  

Extra - een beetje geschiedenis  

 

Het is een heel oude plant. Men heeft sporen van zaden gevonden die ongeveer 4.000 jaar oud zijn. De Romeinen 

hebben beschreven dat ze de plant gebruikten om textiel mee te kleuren. Omdat de plant beter groeit in warmere 

streken was men van mening dat hun Wouw beter was dan de onze. 
 

  

  


