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Werk mee aan de Natuurwerkdag (www.natuurwerkdag.nl). Ga
bijvoorbeeld wilgen knotten of help de boswachter met het
uittrekken van onbedoelde jonge planten of boompjes.
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Natuurbehoud begint bij jezelf. Richt een stukje grond rond je
clubhuis ecologisch in.
3. Werk mee aan het onderhoud van een Scouting Labelterrein of
bedenk een onderhoudsplan voor je eigen Scoutingterrein. Leer
hoe je door uitdunnen en andere handelingen een bos vitaal kunt
houden. Dit kun je misschien wel met je
hele klas doen of je maakt er een leuk weekend met je afdeling van.
Bedenk een plan hoe je op een verantwoorde manier gebruik kunt maken van het bos/terrein
rondom je clubhuis. Wat kan wel en wat kan niet? Hoe zit het met nachtspelen? Kun je ook
buiten de paden lopen? Bespreek dit plan met de boswachter/beheerder van het bos
Hoe staat het met de afvalverwerking in en rondom jullie clubhuis? Maak een inventarisatie en
bedenk een milieuplan voor het afval van je groep. Daarnaast kun je meedoen aan een
regionaal project van het Wereld Natuur Fonds waarbij jongeren de Duurzaamheidsprijs
uitreiken aan een bedrijf. Je analyseert de mate waarin bedrijven
actief met duurzaamheid bezig zijn, neemt geen blad voor de mond
en adviseert ze deskundig.
Doe eens iets voor bijzondere dieren in je omgeving: graaf een poel voor amfibieën, coördineer
de plaatselijke paddentrek, maak een overwinteringsplaats voor vleermuizen of werk mee aan
een nestkastjesproject voor vogels of vleermuizen.
Doe een project over eetbare planten of leer verven met natuurlijke materialen.
Gebruik een LAW-route voor een hike of adopteer een deel van een LAW-route.
Organiseer een kamp met de nadruk op de inhoud: denk aan een primitief kamp zonder
moderne dingen of een hike/dropping die vol zit met onverwachte, vreemde en creatieve
elementen.
Bezoek vijf natuurparken of Natura2000-gebieden in Nederland en geef de specifieke
eigenschappen van elk park weer.
Verzamel tien verschillende Nederlandse grondmonsters en leer de eigenschappen ervan.
Ga aan de slag met de eisen van de Blauwe of Groene wimpel.
Doe een project rondom zuiver water, een project rondom zwerfafval of bedenk hoe je de
waterkwaliteit rondom jullie wachtschip kunt verbeteren.
Bereken je mondiale voetstap en probeer deze aanzienlijk te verkleinen. Voor een maatschappelijke stage doe je dit met je hele klas.
Leer het weer voorspellen.
Hoe zit het nu met die klimaatveranderingen? Maak daar een studie en een werkstuk van.
Bouw een zonneparabool of zonneoven en kook een maaltijd op zonne-energie.
Leer de sterrenhemel kennen. Welke sterrenbeelden zijn er? Hoe herken je ze? Wat is het
verhaal erachter?
Ontwerp een tuin en leg die aan, bijvoorbeeld een bloementuin met zaden van bloemen en
planten uit het wild.
Doe een project rondom landbouw (hoe werkt het in de biologische landbouw?) of haal je
tractorrijbewijs.
Herken 20 bomen en leer hun eigenschappen: welke zijn geschikt om mee te bouwen, meubels
te maken en vuur te stoken? Maak een studie van de eigenschappen van Europees hout in de
bouw en in de meubelindustrie.
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22. Doe een project rondom bosbeheer en bedenk een onderhoudsplan voor je eigen
Scoutingterrein. Leer hoe je een bos vitaal kunt houden, bedenk welke bomen in de toekomst
kunnen blijven staan en welke bomen gekapt moeten worden. Leer bomen op de juiste manier
te blessen en te vellen.
23. Bekwaam je in de Nederlandse natuur: leer 50 vogels herkennen op zicht en zang, leg een
herbarium aan van 100 planten of leer 20 verschillende soorten paddenstoelen herkennen. Je
kunt ook 10 verschillende zoogdieren leren herkennen aan de hand van prints of braakballen of
20 verschillende soorten vissen in de Nederlandse wateren leren herkennen en leren hoe je
deze wateren kunt bevissen.
24. Verzamel 150 postzegels met verschillende vlindersoorten of insecten.
25. De panda, walvis en orang-oetang zijn dieren die symbool staan voor een bepaalde organisatie
(Wereld Natuur Fonds, Greenpeace en Stichting AAP). Bedenk een actie waarmee je een
dergelijke stichting ondersteunt en voer deze uit. De nadruk van de actie moet liggen op het
voorlichten en bewust maken van anderen.
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