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Veiligheid bij droppings en nachtspelen  

Wie herinnert zich niet die spannende spooktocht of het terugvinden van de weg in het donker 

tijdens een dropping? Maar ’s nachts zijn er allerlei risico’s waarmee je overdag geen rekening 

hoeft te houden. Als wandelaar ben je ’s nachts ook niet zo goed zichtbaar als overdag. 

De wet 
In de wetgeving is niets opgenomen over een verbod om ’s nachts op straat te 
lopen of natuurgebieden te betreden. Eigenaren van terreinen mogen natuurlijk wel 
regels stellen en veel natuurbeherende organisaties hanteren toegangsregels. 
Over het algemeen is het niet toegestaan om tussen zonsondergang en -opgang 
natuurgebieden te betreden. Ook mag je vaak niet buiten de paden komen. 

Let er bij droppings op, dat bij het lopen op de openbare weg de regels uit het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) gelden. De wet legt veel 
verantwoordelijkheid bij de verkeersdeelnemers; je moet je gezonde verstand 
gebruiken als je op de weg loopt. 

Een paar regels uit het RVV om te onthouden: 
 Waar mogelijk loop je op de stoep of het voetpad. Geen stoep? Dan loop je op

het fietspad.
 Is er ook geen fietspad? Dan pas mag je op de rijbaan gaan lopen. Je mag zelf

bepalen aan welke kant. Het is natuurlijk het meest logisch om de kant te
kiezen waar je overzicht hebt.

 Heel ongezellig, maar wel duidelijk: loop je in groepsverband op de rijbaan,
dan moet je in colonne, dus achter elkaar lopen. ’s Nachts en overdag bij
slecht zicht, moet de voorste loper een rondstralend, wit licht voeren en de
achterste een rond stralend rood licht.

Kijk ook op het veiligheidsblad Veiligheid bij het lopen van tochten voor informatie 
over veiligheid bij het lopen van tochten. 
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Suggesties 
 Let erop dat de lengte van de tocht is afgestemd op de leeftijd en de lichamelijke

mogelijkheden van de deelnemers.
 Houd er rekening mee dat een activiteit in het donker voor veel kinderen al

spannend is. Let er bij nachtspelen en droppings op dat deze zijn afgestemd op de
leeftijd van de kinderen (lees daarvoor in het Beverkompas, Welpenkompas,
Scoutskompas of in de Explorergids meer over de leeftijdsgroep). Grenzen
verleggen is leuk, maar ook daaraan zitten grenzen.

 Zorg dat de deelnemers een noodnummer kunnen bellen.
 Is de tocht door bos- en heidegebieden gegaan, laat de deelnemers zich dan na af

loop controleren op teken. Gebruik een tekenformulier om aan te geven waar zich
een teek bevond en geeft dit mee voor de ouders.

 Houd rekening met het weer. Zorg dat deelnemers zich juist kleden en warm kunnen
blijven. Zorg na afloop voor een warme drank en laat kinderen met natte kleding op
het eindpunt droge kleren aantrekken. Gelast in extreme weersomstandigheden
(stortregen, onweer) de tocht af.

 Wil je een dropping of nachtspel in een natuurgebied houden, informeer dan bij de
eigenaar of beheerder of dit mogelijk is. Er kunnen diverse redenen zijn om geen
toestemming te krijgen. De kwetsbaarheid van het terrein, maar ook gevaarlijke
situaties door activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen, kunnen hiervoor de
reden zijn. Is betreding wel mogelijk, dan kunnen beheerders aanvullende
voorwaarden stellen. Informatie over terreineigenaren is in veel gevallen bij de
gemeente te krijgen.

 In de ScoutShop (www.scoutshop.nl) zijn verschillende artikelen te koop, zoals
zaklampen, een reflecterend veiligheidsvest en een LED-armband die je eenvoudig
aan je arm, been of rugzak kunt bevestigen.

Checklist 
Bij nachtspelen 
 Stem het spel af op de leeftijdsgroep.  
 Speel het spel in een afgebakend gebied, zodat kleine kinderen niet kunnen 

verdwalen. 
 Spreek van tevoren met de deelnemers duidelijke regels af over het gedrag. 
 Zorg voor toestemming van de terreinbeheerder bij een spel op terreinen van 

anderen of in natuurgebieden. 
 Ruim het spelmateriaal na afloop weer op. 

Bij droppings 
 Zorg ervoor dat afstand en tijdsduur redelijk zijn. 
 Spreek met de deelnemers regels af, waaronder het verbod om te liften. 
 Zorg voor een contactmogelijkheid bij noodgevallen. 
 Houd rekening met het weer. 
 Zorg voor toestemming van terreineigenaren bij routes buiten de openbare weg. 
 Vermijd bij routes gevaarlijke verkeerssituaties. 
 Voorzie de deelnemers van lichtgevend of reflecterend materiaal. 
 Laat scouts in groepjes lopen en explorers met minimaal twee personen en spreek 

af dat ze bij elkaar blijven. 
 Geef de deelnemers EHBO-materiaal mee. 
 Informeer de deelnemers over de verkeersregels. 
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Meer informatie 
 Infoblad Droppings – www.scouting.nl – Bestuur & organisatie – Regelgeving –

Infobladen regelgeving
 Informatie over teken – www.scouting.nl – Bestuur & organisatie – Veiligheid –

Teken
 Natuurbeherende organisaties – www.natuurkaart.nl
 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) – www.wetten.nl
 Veilig Verkeer Nederland – www.vvn.nl
 Veiligheidsblad Veiligheid bij het lopen van tochten – www.scouting.nl – Bestuur &

organisatie – Veiligheid – Veiligheidsbladen
 ScoutShop – www.scoutshop.nl
 Beverkompas – www.scoutshop.nl
 Welpenkompas – www.scoutshop.nl
 Scoutskompas – www.scoutshop.nl
 Explorerkompas (in Explorergids) – www.scoutshop.nl


