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Inleiding 
Heb je als kind ooit in bomen geklommen, kampen gebouwd of over beken gesprongen? En herinner 
je je nog die keer dat je soep of parfum maakte met de kruiden uit de tuin? 

De mooiste herinneringen aan onze kindertijd, zijn de momenten waarop we vrij in de natuur 
speelden. Vandaag blijven wij om allerlei redenen steeds vaker binnen (sociale media, televisie, 
verstedelijking, veiligheid, veel bossen zijn privédomein, kinderen mogen zich niet vuilmaken…). 
Langzaam maar zeker geraken we vervreemd van de natuur.  

Aangezien je dit draaiboek in de hand hebt, ben je hoogstwaarschijnlijk van mening dat 
natuurbeleving voor kinderen onmisbaar is. Meer zelfs… Misschien sta je wel op het punt om een 
buitengewoon evenement te organiseren. Wij vinden het alvast fantastisch dat je hier samen met ons 
de schouders wilt onder zetten! Bedankt! 

Dit draaiboek werd ontwikkeld op vraag van partners die de voorbije jaren met ons hebben 
samengewerkt. Tussen 2013 en 2016 organiseerden GoodPlanet en JNM 6 verschillende edities van 
het publieksevenement ‘Buiten Gewoon’. Zowel ouders en kinderen die het evenement ooit 
bijwoonden, als organisatoren waren enthousiast en vroegen naar meer.  

Met dit draaiboek willen wij alle gemeenten, brede schoolcoördinatoren, de naschoolse opvang, 
scholen of andere initiatieven uit het jeugdwerk motiveren om zelf een ‘Buiten Gewoon’ te 
organiseren. Vragen? Aarzel niet om GoodPlanet of JNM te contacteren. 

Succes! 
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Project: natuur spelenderwijs 
In bomen klimmen, kampen bouwen, koken op vuur of kamperen in de natuur…   het zijn slechts 
enkele  activiteiten  op het verlanglijstje van het Brusselse kind. Bovendien blijft Brussel één van de 
groenste hoofdsteden van Europa… 

In september 2013 startte het project Natuur Spelenderwijs in Brussel, gesteund door de Vlaamse 
minister, bevoegd voor Brussel. GoodPlanet Belgium en JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) 
sloegen de handen in elkaar om van natuurbeleving terug een vaste waarde te maken. 

Beide organisaties promoten de speel- en belevingswaarden van het Brusselse groen en brengen 
kinderen opnieuw in contact met de natuur. Door het organiseren van evenementen, tal van 
inspirerende activiteiten en vormingsdagen motiveren zij jeugdwerkers en vrijwilligers om met het 
Brusselse kind de natuur in te trekken. 

Het project ‘Natuur Spelenderwijs’ bestaat uit verschillende luiken: 

Buitenspeel TOP 20 (zie ook verder) 
Bij aanvang van het project ontwikkelde GoodPlanet samen met een honderdtal Brusselse kinderen 
de Brusselse Buitenspeel TOP 20*, een ‘to do-lijst’ met 20 fantastische buitenactiviteiten. Deze 
‘checklist’ is samen met bijhorende handleiding en activiteitenkalender een leidraad voor de 
organisatie van tal van natuurbelevingsactiviteiten. Alle documenten kan je downloaden op 
www.goodplanet.be/natuurspelenderwijs. 

Natuurbelevingsactiviteiten 
Gekoppeld aan deze ‘Buitenspeel Top 20’ worden tal van natuurbelevingsactiviteiten georganiseerd. 
Een minder evidente actie uit de checklist wordt uitgekozen, gerealiseerd en aangevinkt. Wij hopen 
op deze manier jeugdwerkers te inspireren om natuurbeleving in hun werking te implementeren. 

Vormingsdagen voor volwassenen 
Voor iedereen die graag wat meer te weten komt over het wat, hoe en waarom van ‘natuurbeleving’ 
organiseren JNM en GoodPlanet cursussen en vormingsdagen. We richten ons vormingsaanbod op 2 
verschillende doelgroepen. Enerzijds zijn er de ervaren jeugdwerkers, anderzijds willen we ook 
vrijwilligers motiveren om natuurbelevingsactiviteiten te begeleiden. GoodPlanet biedt ook 
workshops aan op maat. Geïnteresseerd in ons vormingsaanbod? Stuur dan zeker een mailtje naar 
educatie@goodplanet.be.  

Publieksevenementen: Buiten Gewoon – Extra Ordinaire 
Ook op grotere evenementen in Brussel geven wij natuurbeleving graag een plaats. Daarnaast 
organiseerden GoodPlanet en JNM tussen 2013 en 2016 halfjaarlijks het evenement ‘Buiten Gewoon’. 
Op deze manier kon zelfs het grote publiek ten volle van de natuur genieten. 

Het oprichten van een Brusselse JNM-afdeling 
JNM is een jeugdbeweging voor natuur en milieu. Sinds 2013 is er ook een Brusselse afdeling waar 
enthousiaste jongeren met kinderen de natuur in duiken om bij te leren over dieren en planten of om 
natuurspelletjes te spelen. Als je voor de naschoolse opvang of een speelweek dus een 
natuuractiviteit voor de kinderen wil, kan je met hen contact opnemen voor een samenwerking. 

www.jnm.be/brussel 
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Buitenspeel TOP 20 
Een jaar lang ging GoodPlanet op zoek naar wat de Brusselse kinderen als dé ultieme natuurbeleving 
beschouwen. Wat blijkt? De Brusselse kinderen dromen van kampvuur, kampen bouwen en kamperen, 
kriebeldiertjes vangen en natuurparfum maken…. Het resultaat werd gepubliceerd in de Brusselse 
Buitenspeel TOP 20, dat tevens de basis werd voor het concept van Buiten Gewoon. 

Download de checklist en hang ze aan de frigo, boven uw bed, uw bureau of op de achterdeur. Nog 
wat extra inspiratie nodig? Bekijk dan zeker ook de bijhorende handleiding en de 
activteitenkalender! Al deze documenten kan je downloaden op 
www.goodplanet.be/natuurspelenderwijs. 

Wat houdt ons nog tegen? Tijd om er op uit te trekken!  

“Natuur brengt rust en biedt ruimte voor ontdekkingen. Door de natuur in te trekken, doen 
kinderen heel wat ervaringen op die hen gezonder, maar ook zelfstandiger maken. Een 
gevarieerde buitenruimte geeft kinderen de kansen om zich op alle mogelijke manieren te 
ontwikkelen. Het bevordert de concentratie, stimuleert de creativiteit, de motoriek én de 
samenwerking met anderen.” 

< Sara, projectverantwoordelijke bij GoodPlanet 

 “Het is onze taak om Brusselse kinderen in contact te brengen met de Brusselse natuur.”  

< Arne, Brede Schoolcoördinator Anderlecht 
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Buiten Gewoon 

Concept 

Het concept ‘Buiten Gewoon – Extra Ordinaire’ is ontstaan 
in kader van het project Natuur Spelenderwijs. 

Met het evenement Buiten Gewoon willen de 
initiatiefnemers op een laagdrempelige manier buitenspel 
in Brussel promoten. Wanneer we het concept van een 
‘buitengewone markt’ met tal van natuurlijke en 
avontuurlijke activiteiten voor kinderen combineren met 
wat muziek en een hapje en een drankje, krijgen we de 
perfecte coctail voor een geslaagd buurtfeest.  

Niet enkel de kinderen zijn dolenthousiast over het ruime 
aanbod aan activiteiten, ook ouders krijgen de kans om 
nog eens kind te kunnen zijn. 

Data: 

- Zondag 22 juni 2014: Neerpede, Anderlecht 
- Zaterdag 11 november 2014: Jette 
- Zaterdag 13 juni 2015: Molenbeek 
- Zaterdag 30 april 2016: Molenbeek 

Sfeerbeelden 
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Organisatie evenement 
Om alles vlot te laten verlopen, start je best tijdig met de organisatie. Van zodra er een kerngroep 
is of een goede samenwerking, kan de bal beginnen rollen.  

Tracht minstens een half jaar op voorhand een eerste overleg te plannen waarin een geschikte datum 
en locatie worden voorgesteld/vastgelegd. Van zodra dit gebeurd is, kunnen er eventueel artiesten 
worden geboekt, zodat ook flyers en affiches kunnen worden aangepast.  

Chronologisch betekent dit het volgende voor de organisatie het volgende: 

 Planning 1.
Half jaar op voorhand 

- Kerngroep bepalen (samenwerking tussen verschillende partners) 
- Vastleggen locatie en datum 
- Indien nodig: toelating vragen bij gemeente, BIM… 
- Vastleggen van artiesten (en evt. sabam betalen) 

4 maanden op voorhand 

- Taak- en kostenverdeling opstellen (en budget blijven opvolgen) 
- Ontwerp en druk van communicatiemiddelen 

3 maanden op voorhand 

- Promotie (tot op dag zelf) 
- Bestelling van materiaal (drank, tafels, stoelen, tentjes, frigo’s, toiletten…) 

(bijv. 6 tafels, 30 stoelen, 5 tentjes, 2 frigo’s, 1 toilet) 
- Partners zoeken voor verdere uitbouw van evenement (bijv. zoeken van vrijwilligers, boeken 

van ijskar, uitnodigen van jeugdbewegingen…) 
 

1 maand op voorhand 

- Opstellen planning +  shiftenlijst  
- Gegevens van alle medewerkers / vrijwilligers verzamelen en doorgeven aan organisatie (voor 

verzekering) 
- Materiaallijst opstellen voor evenement en materiaal voorzien 
- Situatieschets maken voor dag zelf (plannetje met plaatsaanduiding van activiteiten) 
- Opstellen lijst met nuttige telefoonnummers (alle leveranciers, dokter, vrijwilligers…) 
- Ontwerp en druk van kaarten voor de buitengewone markt (activiteitenfiches, plannetje en 

buitenspeel TOP 20). Vergeet de kaarten niet te tellen, zo kan je het aantal deelnemers 
achterhalen.  

- Eten bestellen/voorzien voor vrijwilligers op de dag zelf 
- Persuitnodiging (1 week vooraf) 
- Wisselgeld voorzien 
- Wegwijzers naar evenement voorzien 
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Dag zelf: opbouw – evenement - afbraak 

- Materiaal opstellen aan de hand van materiaallijst en situatieschets  
- Wegwijzers ophangen 
- Opbouw en inkleding van buitengewone markt en bar 
- Opvolgen van taken, coördineren 
- Foto’s nemen 
- Een vrijwilliger kan nog extra gezinnen / toevallige passanten uitnodigen. 
- Raming maken van aantal bezoekers (bijv. op basis van aantal uitgedeelde kaarten voor 

buitengewone markt) 
- Ontvangen van pers, genodigden, artiesten… 
- Iets te eten/drinken aanbieden aan vrijwilligers 
- Afbraak en opkuis 

Achteraf: 

- Terugbezorgen leeggoed / onverkochte drank (of laten ophalen) 
- Facturen betalen  
- Vergoeden van vrijwilligers 
- Evaluatieverslag 
- Financieel verslag 

 

 
  (voorbeeld van een shiftenlijst) 
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 Samenwerking 2.

Voor de organisatie van een evenement ben je beter niet alleen. Wanneer je graag een Buiten 
Gewoon organiseert in de publieke ruimte, overweeg dan zeker een samenwerking met de gemeente 
of andere instanties. Hoe meer verschillende lokale initiatieven er betrokken worden, hoe leuker het 
resultaat. 

Een andere optie is om het concept van Buiten Gewoon (bijvoorbeeld enkel de buitengewone markt 
met activiteiten voor kinderen) te koppelen aan een bestaand evenement. Dit zorgt niet enkel voor 
een breder publiek, maar ook voor een efficiëntere taakverdeling.  

Een voorbeeld:  

De gemeente kan instaan voor het drukwerk en affichage, de school voor promotie via flyers, de 
cultuurbeleidsmedewerker zorgt voor de muzikale omkadering en nog een andere organisatie voor 
de inhoudelijke uitwerking. Via het Punt kunnen vrijwilligers gezocht worden om activiteiten te 
begeleiden, jeugdbewegingen kunnen met hun leden het evenement bezoeken, terwijl de boer uit 
de buurt groentesap verkoopt. De bib kan een leeshoekje of een vertelmoment voorzien, het 
kinderorkest van de muziekschool kan optreden en het kunstaterlier kan het terrein versieren. We 
kunnen de groendienst aanspreken om snoeimateriaal te leveren, een buurtcomité kan taart 
verkopen terwijl een natuurgids een rondleiding geeft op het terrein. 

Uiteraard is het niet noodzakelijk om met alle partners aan tafel te zitten. Zo is een kerngroepje van 
mensen uit een 4-tal verschillende organisaties al voldoende. Tracht wel één iemand aan te duiden 
als coördinator en eindverantwoordelijke, zodat de taken goed gedelegeerd en opgevolgd worden. 

Mogelijke partners: 

- JNM en/of GoodPlanet 
- Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel (VGC) 
- Organisaties uit de natuur- en milieueducatieve sector 
- Cultuurbeleidscoördinator van de gemeente 
- Brede schoolcoördinator 
- Gemeenschapscentrum 
- Organisaties uit het jeugdwerk (kunst, muziek, sport en spel…) 
- Nabijgelegen scholen of naschoolse opvang 
- Vrijwilligersorganisatie Het Punt 
- Buurtwerking 
- Jeugdbeweging 
- Natuurgidsen uit de buurt 
- Kunstacademie (muziek / beeld / drama) 
- Mobiele keuken (kruidenpannenkoeken) 
- Plaatselijke bib 
- Boerderij uit de buurt 
- Eigenaar van groengebied: bijv. BIM 
- Groendienst 

Buiten Gewoon koppelen aan bestaande evenementen:  
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- Buitenspeeldag 
- Buurtfeesten 
- Apero in het park 
- Picknickevenementen 
- Natuurfeest 
- Milieufeest Brussel 
- Muzikale buitenevenementen 
- Supervlieg – supermouche 
- Opendeurdag van de school / buitenschoolse opvang 
- Opendeurdag van het educatief natuurcentrum 
- … 

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden en is deze lijst slechtst indicatief. 

 Vrijwilligers 3.

Voor een evenement als Buiten Gewoon is het aan te raden om met vrijwilligers te werken. Hiervoor 
kan je mensen aanspreken uit:  

- Begeleiders uit de plaatselijke de jeugdbeweging 
- IBO’s 
- leerkrachten van schooltjes uit de buurt 
- geïnteresseerden  
- … 

Een vrijwilliger heeft recht op een vergoeding van max 32,71 euro / dag (cijfers 2016, check op 
www.hetpuntbrussel.be). Indien je voor de organisatie beroep doet op vrijwilligers , zorg dan dat je 
minstens 2 weken op voorhand alle gegevens verzamelt. De namen, het adres en het 
bankrekeningnummer zijn nodig voor de verzekering op de dag zelf en de betaling achteraf. 

 Vorming vooraf 4.
Om vrijwilligers te vinden en ze warm te maken voor het thema, kan je een aantal weken voor het 
evenement een vormingsdag ‘begleider van natuurbelevingsactiviteiten’ organiseren. Hiervoor kan 
je beroep doen op de expertise van GoodPlanet Belgium.  

Tijdens deze vorming maken deelnemers kennis met volgende onderwerpen:  

- kennismaken met natuurbeleving 
- belang van natuurbeleving 
- omgaan met veiligheid en hygiëne 
- Het landschap lezen 
- natuurbeleving in de praktijk (afgestemd op evenement) 

Indien je de vormingsdag kan organiseren nabij de locatie waar het evenement kan doorgaan, kan je 
samen met de deelnemers het terrein verkennen en screenen op speelmogelijkheden.  
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 Locatie 5.

Soms vertrekt men vanuit een idee en zoekt men daarna naar partners en locatie. Het kan echter ook 
andersom, wanneer er al een locatie is, maar nog geen samenwerking of concept.  

Met ‘Buiten Gewoon’ willen wij leuke en uitdagende speelplekken in het Brusselse groen promoten 
en kinderen aanzetten tot buitenspel. De locatie speelt dus een belangrijke rol.  

Een Buiten Gewoon op verharde grond, zonder vaste boom of struik in de buurt is in principe 
mogelijk, mits aanbreng van losse materialen. Toch zal hier enorm ingeboet worden aan kwaliteit. 
Onderstaande parameters kunnen helpen bij de keuze van een geschikte locatie. Aan hoe meer 
voorwaarden er voldaan wordt, hoe beter de locatie. 

Terrein in functie van speelmogelijkheden (buitengewone markt): 

 Geen kwetsbaar of waardevol natuurgebied 
 enkele stevige bomen (evt. touwenparcours) 
 een verwilderde groenzone / bosje met een aantal bomen en struiken (evt. kampen bouwen, 

beestjes vangen) 
 aanwezigheid van losse natuurmaterialen zoals boomstronken, takken, bladeren, vruchten…  
 open plek met overzicht op terrein (evt. voor boogschieten, maar ook handig voor infostand 

of bar) 
 beekje of poel (evt. wateronderzoek, bootjesrace, modderdorp) 
 klimboom (stevige boom met zijtakken / omgevallen boom) 

Terrein in functie van muzikale omkadering / drank- en eetstand: 

 Toegankelijk (tijdelijk) voor rijtuigen voor aanbrengen van materiaal (tentjes, tafels, stoelen, 
drank…) 

 Een zone met een vrij vlakke ondergrond voor een of meerdere drank- en/of eettentjes 
(grasveldje of stukje verharde grond, graag met overzicht op terrein)  

Te overwegen:  

 Toegang tot elektriciteit voor frigo’s, evt. muzikale versterking  
 Toegang tot lokaal in de buurt voor de levering + stockage van materiaal en drank 
 Toegang tot sanitair 
 
Of er aan bovenstaande voorwaarden moet voldaan worden is eerder afhankelijk van het 
verwachte bezoekersaantal en het weer. De organisatie kan er immers ook voor kiezen om geen 
elektrische koeling of muzikale versterking te voorzien, maar te werken met koelelementen en 
acoustische muziek of fanfares. Indien nodig kan er ook met een koelwagen of een generator 
gewerkt worden.  
Is er geen lokaal beschikbaar voor levering en stockage, dan zorg je ervoor dat alles de dag zelf 
geleverd en opgehaald kan worden. Daarnaast kan je ook composttoiletten laten leveren. 
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 Promotie 6.

Flyer en affiche - ontwerp 

De flyer en de affiche van ‘Buiten Gewoon’ 
werden destijds vormgegeven door Emi Sukorai 
in opdracht van GoodPlanet en JNM. Omdat het 
bereik met een herkenbare affiche groter is en 
een nieuw ontwerp tijd en geld kost, stellen wij 
het ontwerp van de flyer en de poster voor alle 
geïnteresseerden ter beschikking.  

Wie wil kan dus gratis het ontwerp van ‘Buiten 
Gewoon’ aanpassen en hergebruiken. Wij 
rekenen er echter op dat dit gebeurd met 
respect voor het huidige ontwerp. Beeld en vormgeveving blijven 
behouden. Enkel de naam van de artisten, de datum, locatie, bereikbaarheid en logo’s worden 
aangepast. Op de flyer kan uiteraard ook het programma worden gewijzigd. 

Promotieplan 

Het is belangrijk om ruim op voorhand te starten met de promotie van het evenement. Afhankelijk 
van de verschillende communcatiekanalen voorzie je voldoende tijd. De kans dat er wachttijden zijn 
in de drukkerij of er geen adverteerruimte meer beschikbaar is, bestaat altijd. Ben je er tijdig bij, 
dan kan je trouwens vragen of de gemeente mee instaat voor de affichage. Informeer dus tijdig naar 
deadlines  

1. Aanpassen flyer en affiche (datum, locatie, bereikbaarheid, muziekband, activiteiten, logo’s 
van de partners) – 4 maanden op voorhand 

2. Druk van flyer en affiche – 3 maanden op voorhand 
Indicatie aantal flyers en affiches: 5000 flyers en 300 affiches 

3. Adverteren – 3 tot 2 maanden op voorhand – check deadlines! (+ aanvraag interviews radio of 
geschreven pers) 

4. Online communicatie (2 maanden op voorhand) 
5. Verspreiden van flyers en affiches (2 tot 1 maand op voorhand) 
6. Verspreiden persbericht (1 week op voorhand) 
7. Radiopromotie (Enkele dagen op voorhand) 

Promotiekanalen in Brussel 

DRUKWERK 

- Aankondiging in Agenda 
- Advertentie in Brussel Deze Week (info@bdw.be) 
- Flyers en affichage in bibliotheken en gemeenschapscentra 
- Flyers tussen de agenda van kinderen in scholen uit de buurt 
- Affichage in de wijk 

ONLINE COMMUNICATIE 

- Nieuwsbrief en / of facebookpagina 
o GoodPlanet 
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o Natuurpunt Brussel 
o NME-Brussel 
o Natuurnieuws (d.dehaeck@goodplanet.be) 
o VGC Jeugd (info@brusselbazaar.be) 
o VGC Cultuurcentrum Brussel (lise.gieraerts@vgc.be)  
o VGC Onderwijs (bart.vandecasteele@vgc.be) 
o Gemeenschapscentra 
o … 

- Evenement op facebook 
- Uitnodiging via mail 
- Aankondiging plaatsen op sites als  

o Agenda.be / culture.be 
o wattedoen.be / quefaire.be 
o Agenda van gemeenschapscentra 

RADIO 

- Aankondiging op FM-Brussel 

 

 Budget 7.

Voor een buurtfeest kan je aanspraak maken op subsidies van de overheid (VGC, gemeente, 
projectsubsidies). Daarnaast kan je via partners of gemeente proberen de kosten te verdelen. 

Wij raden aan een startbudget te voorzien van ca 1500 euro. Hiermee kan je zeker al het drukwerk, 
de muzikanten en de vrijwilligers vergoeden. Zorg er ook voor dat je wisselgeld voorziet voor aan de 
bar. 

Hieronder vindt u een begroting, om de kosten wat te kunnen inschatten. 



DRAAIBOEK 
Buiten Gewoon–- Extra Ordinaire 14 
 

NATUUR SPELENDERWIJS < EEN PROJECT VAN GOODPLANET EN JNM 
MET DE STEUN VAN DE VLAAMSE MINISTER BEVOEGD VOOR BRUSSEL | GOODPLANET.BE/NATUURSPELENDERWIJS 

 

Materiaal	   Min*	   Max	  
Klein  materiaal  standjes   €  150   €  450  

Schmink,	  sjortouw,	  klimtouwen,	  haarspeldjes	  en	  -‐elastieken,	  ijzerdraad,	  
stevig	  touw	  om	  bogen	  te	  maken,	  blinddoeken,	  …	  
!	  Kijk	  ook	  zeker	  wat	  je	  gratis	  kan	  ontlenen	  in	  de	  Mundo-‐bib	  

     Tafels  en  banken   €  0   €  0  
Ontlenen	  bij	  VGC/gemeente	  

     Party-‐tentjes   €  0   €  0  
Ontlenen	  bij	  VGC/gemeente	  

     Composttoiletten   €  350   €  350  
(rock	  ’n	  bolle)	  Olivier	  -‐	  0486/03	  05	  75	  

     Versiering   €  15   €  50  

	        Muziek	            
Live  muziekgroep   €  400   €  1.000  
Sabam   €  35   €  80  

        Promotie	   	  	   	  	  
Advertentie  Agenda   €  150   €  1.000  
Drukwerk  (richtprijs  via  flyer.be)  

     300	  affiches	   90  €   150  €  
5000	  flyers	   €  45   €  100  
Vrijwilligers	            
Vrijwilligersvergoeding  (een  12-‐tal  vrijwilligers)   €  300   €  450  
€30	  per	  vrijwilliger	  

     
        Drank	  en	  eten	   	  	   	  	  
Drank  en  eten   €  -‐100   €  0  
Draait	  break-‐even,	  normaal	  gezien.	  Je	  kan	  evt.	  winst	  maken	  

     

6	  bakken	  bier,	  4	  bakken	  fruitsap,	  4	  bakken	  cola,	  2	  bakken	  water.	  
20	  broden,	  beleg	  

     Koelwagen/frigo   €  0   €  250  

Indien	  elektriciteit	  in	  de	  buurt	  zijn	  frigo's	  goedkoper	  dan	  koelwagen	  en	  kan	  
brouwer	  ze	  vaak	  meeleveren	  (op	  tijd	  reserveren)	  

     Ijsjes  (+  30  gratis  ijsjes)  
  

€  80  
Bakfietsijsjes	  van	  'Le	  petit	  nuage'	  -‐	  http://www.lepetitnuage.eu/	  

     
        *  Indien  leeg,  betekent  dit  dat  het  gewoon  niet  gedaan  wordt  
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Buitengewone markt 
De buitengewone markt bestaat uit een infostand en een 10-tal activiteiten waar kinderen 
doorlopend kunnen aan deelnemen.  

De infostand kan bestaan uit 

- Inspirerend materiaal over natuurbeleving (foto’s, boeken, …) 
- Informatie over betrokken organisaties 
- Buitenspeel TOP 20 (voor alle geïnteresseerde kinderen) 
- Kaarten voor deelname aan buitengewone markt 
- Visitekaartjes 
- Persmapjes 

Alle kinderen krijgen een ‘buitengewone kaart’ met 10 afbeeldingen op. Elke tekening staat voor 1 
activiteit. Wanneer ze een activiteit volbracht hebben, kunnen ze vragen aan de begeleider of hij / 
zij het bijhorende vakje wilt aanvinken.  

Wij merken dat het gebruik van deze kaarten verschillende voordelen heeft. Enerzijds kunnen we 
hierdoor gemakkelijk nagaan hoeveel kinderen er deelnemen. Dit kan interessant zijn voor de 
evaluatie van het evenement. Vergeet het aantal kaarten dus niet te tellen, zowel voor als na het 
evenement. Anderzijds maakt deze kaart het voor de kinderen iets uitdagender. Hoe meer 
activiteiten ze kunnen doen, hoe trotser ze zijn. Bovendien is het een leuk souvenirtje, dat samen 
met de ‘buitenspeel TOP 20’ kan dienen als inspiratie. 

 

Welke activiteiten je precies laat doorgaan, hangt af van de locatie, het beschikbare materiaal en 
het doelpubliek. Sommige activiteiten zijn avontuurlijker dan andere. Verwacht je bijvoorbeeld 
enkel jonge kindjes (5 tot 8 jaar), dan kan je het boomklimmen of het touwenparcours misschien 
achterwege laten. 

De activiteitenfiche kunnen de kinderen ophalen aan de infostand of vragen aan de begeleiders bij de 
verschillende activiteiten. Je vermeldt dat de kinderen -vooraleer ze naar huisgaan- de buitenspeel 
TOP 20 kunnen afhalen aan de infostand (of je zorgt ervoor dat dit op de achterzijde van de fiches 
staat vermeld). 
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Enkele mogelijkheden: 

Activiteit Materiaal 

Zaadbommen maken Potgrond, klei in poedervorm, zaad van inheemse bloemen 
(klaprozen, korenbloemen, boudsbloemen, margrieten…) 

Bootjes bouwen Vindmateriaal (takjes, stevige grassoorten, blaadjes) en 
natuurlijk afbreekbaar touw, schaar 

Vuur maken (magnesiumstick) 

Magnesiumstick, vuurschaal, tondel (licht ontvlambaar 
materiaal zoals lisdoddepluis, verkoolde jeans, reepjes 
gedroogde tonderzwam, watte, dons, gedroogd mos…) en 
takjes. 

Natuurcoiffures Speldjes, rekkertjes, ijzerdraad, vindmateriaal (klimop, 
blaadjes, evt. enkele bloemen, …) 

Camouflage 
Schmink in camouflagekleuren, modder / mos, takken en 
bladeren 

Land art Vindmateriaal (blaadjes / takken / stenen / …) 
Wood Craft (pijl en boog, 
dromenvanger, zwaard…) 

Touw (natuurlijk afbreekbaar, maar ook stevig nylontouw dat 
niet meerekt voor de boog), ijzerdraad, schaar, snijmes 

Natuurorkest Takken, touw, schaar… 
Kampen bouwen Evt. natuurlijk afbreekbaar touw en schaar 
Boomklimmen / (al kan je ook met klimgordel klimmen natuurlijk) 

Kruidenpannenkoeken Kookvuurtje, pan, beslag en een boekje/steekkaart met 
eetbare planten 

Wateronderzoek Schepnetten, witte bakjes, loeppotjes en determinatiefiches 
Kriebeldiertjes vangen Loeppotjes, schepje, zeef, witte paraplu 
Blotevoetenpad Handdoek en teiltjes met water  
Modderdorp Modder en vindmateriaal, klei 
Touwenparcours in de lucht Stevige touwen en 2 stevige bomen 
Touwenparcours geblinddoekt Blinddoeken, een lang touw 
Wilgenhut bouwen Touw en wilgetenen 

Mini-natuurmuseum Plexiglazen bollen en vindmaterialen, visdraad, mooie boom 
om ze in te hangen 

Stokdieren boetseren Klei, stokken, vruchtjes, vindmateriaal 
Kastanjes poffen Kookvuurtje en pan / pan op houtvuur 
Natuurparfum maken Kleine potjes, water, geurige kruiden in de buurt, stampertje 
Natuuramulet Klei, vindmaterialen, touwtje voor rond de nek 
Walnotenbootjes  Een mes, notenkraker, klei, takjes en blaadjes 
Drijfkaarjes van walnoten Een mes, notenkraker, was en lont 
Slakkenrace Een plastic zeil met concentrische cirkels 
Streekgerechten Platic borden, vindmateriaal 
Vogelnestjes maken Hooi, takjes, aarde 

Zintuigenparcours (ajuinenspoor) Ajuin, look, kruiden,… 

Holy Wood (heilige boom) Vindmaterialen 

Boogschieten 
Stevige buigzame taken (die niet te oud zijn, zodat ze niet 
kraken), rechte takjes voor de pijlen en touw 

Natuurschilderij 
Tekenpapier, evt. natuurlijke verf (de kinderen gebruiken 
natuurlijk materiaal om mee te stempelen of te schilderen) 

Natuurportret Takjes, klimop, ijzerdraad, touw, fototoestel 
Mezenbollen maken Kookvuurtje, pan, frituurvet, zadenmengsel, draad 
…  
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Om op de dag zelf de activiteitenmarkt goed te organiseren zorg je voor een plannetje. Dit is zowel 
voor de begeleiders als de bezoekers interessant. Je hangt het plannetje uit bij de infostand, drukt 
het af op de achterkant van de activiteitenfiches of geeft het mee met de ouders. 

Een voorbeeld:  

 

Verder zorg je ervoor dat er bij elke stand duidelijk staat aangegeven welke activiteit er doorgaat. 
Dit kan je doen door nummers, of door de afbeeldingen van op de kaarten op A3 af te drukken en bij 
de stand op te hangen. Indien mogelijk lamineer je deze prenten, zodat je ze kan hergebruiken. 

Enkele voorbeelden: 
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En dan is het nu aan jullie 
Hopelijk hebben jullie na het doornemen van dit draaiboek nóg meer zin gekregen om een Buiten 
Gewoonlijke dag voor Brusselse kinderen én hun ouders te organiseren. Laat je inspireren en haal het 
kind in jezelf naar boven.  

Veel succes! 

 

Contact 
Wil je graag samenwerken of heb je 
vragen, aarzel niet om ons te contacteren. 
 
GoodPlanet Belgium – info@goodplanet.be
Edinburgstraat 26  
1050 Brussel  
Tel.: +32 (0)2 893 08 08 
Fax.: +32 (0)2 893 08 01 

JNM – secretariaat – info@jnm.be 
Tarbotstraat 61F 
9000 Gent 
tel: 09 223 47 81 
 
 
Een vuurschaal nodig? Loupepotjes of inspiratie over natuurbeleving? Je vindt het allemaal in 
de Mundo-Bib te Elsene.  
 
Mundo-Bib
Edinburgstraat 26 
1050 Brussel (Naamse Poort) 
Verantwoordelijke: An Stijfhals 
Tel.: 02 893 08 35 
bib@mundo-b.org 

Openingsuren 
Weekdagen: 9u30 > 13u en van 14u > 17u 
Op maandag, dinsdag en woensdag kan je 
meer gespecialiseerde begeleiding krijgen

 


