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Duurzaamheid past goed bij Scouting. Bij Scouting hebben we al onze 
activiteiten vooral in de natuur en dat willen we in de toekomst ook 
kunnen blijven doen. Scouts zijn de leiders van de toekomst. Door 
scouts op een informele manier kennis en vaardigheden mee te geven 
die kunnen bijdragen aan een betere en duurzame wereld, draagt 
Scouting in Nederland een steentje bij aan die betere toekomst. 
 
Het tijdelijk vaardigheidsinsigne Duurzaamheid kan door individuele 
leden en speltakken van alle leeftijdsgroepen gedaan worden. Het is 
natuurlijk het allerleukst als je samen met jouw beverkolonie aan het 
insigne kunt werken, maar als dat bij jullie nog niet mag, kan je er ook 
zelfstandig mee aan de slag. Heel veel plezier! 
 
Het je alle opdrachten gedaan?  
Dan heb jij het insigne Duurzaamheid verdiend!  

 
Thema 
Bas Bos is met Stuiter in de natuur bezig met papierprikken, boomblaadjes herkennen of speuren naar 
poot afdrukken van dieren. Als ze in de buurt van het huisje van Professor Plof komen, kan de 
professor het niet laten om ook wat dingen uit te leggen over duurzaamheid. 
 
Opdracht 1: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 
Speel met de bevers de Quiz Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen  
 
Opdracht 2: Voetafdruk 
Maak de kleurplaat voetafdruk. Tijdens het kleuren kun je het met de bevers hebben over de 
onderwerpen uit de quiz. 
 
Opdracht 3: Bewuste keuzes 
De bevers doen een opschoonactie. Denk aan handschoenen en prikkers/knijpers. Voor inspiratie 
kun je kijken op de activiteitenbank. 
 
Opdracht 4: Natuur & biodiversiteit  
Speel Beestjes-, blaadjes- of knoppenbingo. Je kunt je eigen bingokaart maken maar er staan ook 
veel voorbeelden online onder andere van Natuurmonumenten OERRR. 
 
Opdracht 5: Alternatief kampvuur 
Het is niet altijd meer mogelijk/toegestaan om te stoken. Houd een alternatief kampvuur. Zorg dat 
je als leiding dit goed voorbereid bijvoorbeeld met een Flame-lamp, zaklampen en gekleurd papier. 
 
(Bewaar deze spullen zodat je als er niet gestookt mag worden je een alternatief achter de hand 
hebt. Een bijkomend voordeel is dat je een ‘kampvuur’ met lampen ook binnen kan houden). 
 
Eet met de bevers een gezonde kampvuursnack. Ga bijvoorbeeld fruit op prikkers roosteren boven 
het nepvuur. 

https://activiteitenbank.scouting.nl/images/downloads/Quiz_bevers_Duurzame_Ontwikkelingsdoelstellingen.pdf
https://activiteitenbank.scouting.nl/images/downloads/Kleurplaat_bevers_EarthTribe_Voetafdruk.png
https://activiteitenbank.scouting.nl/component/k2/item/501-opschoon-actie

