
ZELF VUUR MAKEN

Voorbereiden
Voordat we  vuur kunnen maken, moeten we eerst

zorgen voor goede veiligheid. Want vuur is heet! Maar
als je goed oplet en voorzichtig bent, is het niet

gevaarlijk. Daarom zetten we altijd eerst een emmer of
grote bak water klaar, voor we de spullen pakken

waarmee we vuur gaan maken. Zo weet je zeker dat
het veilig is! Doe lange haren in een staart. 

Dingen die uit het vuur komen zijn ook heet. Dus als je
iets bakt, is dat ook heet als je het uit het vuur haalt.
Niet meteen opeten dus, maar eerst even blazen en

wachten. 
Mocht je toch per ongeluk iets heets aanraken? Doe

dan je hand meteen in de emmer water. Zo zorgen we
ervoor dat het goed afkoelt. Dat duurt ongeveer 10

minuten. 

Alleen onder toezicht van 
een volwassene! 

Kijk voor meer leuke natuuractiviteiten en informatie over de
Natuurkei Challenge op www.natuurkei.nl

Vuur maken kan ook
in de vuurkorf of op

de barbeque! 

Wat heb je nodig?
Voor vuur heb je drie 'elementen' nodig. Dat zijn hitte

(bijvoorbeeld een lucifer), brandstof (zoals hout of
snippers) en zuurstof (lucht). 

Zorg ervoor dat je verschillende maten houtjes hebt,
van groot tot heel mini. Aanmaken gaat het makkelijkst
met een lucifer, die kan je namelijk gewoon in het vuur

leggen. 



ZELF VUUR MAKEN

Vuur opbouwen
Maar met alleen tondel, heb je natuurlijk nog geen

vuurtje. Als je straks de tondel aan gaat steken, is dat heel
snel verdwenen. Wil je er langer van genieten, moet je

ervoor zorgen dat de kleine vlammetjes een beetje groter
worden. Dat doe je door ervoor te zorgen dat de

vlammen terwijl ze de tondel opbranden, aan een groter
stukje hout 'likken' en er zo voor zorgen dat het vuurtje
steeds een beetje groter wordt. Dat doe je door in het
midden, onderaan, de tondel te leggen en eromheen

steeds iets groters. Hiernaast staan voorbeelden hoe je
dat zou kunnen doen. 

afbeeldingen afkomstig van  https://www.rei.com/learn/expert-advice/campfire-basics.html

Kijk voor meer leuke natuuractiviteiten en informatie over de
Natuurkei Challenge op www.natuurkei.nl

Tondel
Om een goed vuur te maken, heb je eerst tondel nodig. Tondel is

iets wat heel makkelijk vlam vat. Hiervoor moet het super droog zijn.
Je kunt bijvoorbeeld stro gebruiken, papier, watjes of uitgeplozen
sisaltouw. Als je sisaltouw heel goed uitpluist, heb je namelijk een

super goede combinatie van brandstof en zuurstof. Zo vat het heel
snel vlam.

Vuur aansteken
Als je dat allemaal gedaan hebt, kan je het vuur aansteken. Steek de tondel
aan met een lucifer en laat de lucifer in het vuur liggen. Als je goede droge
tondel hebt, gaat de tondel makkelijk aan. Vervolgens wordt het spannend.
Als je het goed hebt opgebouwd, kan het vuur doorbranden van de tondel

steeds naar een stukje groter. Soms kan je hem daar bij helpen. En heel
vaak lukt het niet. Bouw het dan voorzichtig opnieuw op, als het niet meer
heet is, en probeer het nog een keer. Als je klaar bent, maak je het vuur uit

en ruim je het op. Veel succes en blijf voorzichtig! 



APPELTAART OP EEN
STOKJE

IETS BAKKEN OP JE EIGEN VUURTJE

Schil de appel of eet de schil eraf.
Bedek hem met suiker en een beetje
kaneel. Steek hem op het puntje van
een lange stok en houdt hem boven
het vuur. Het liefst boven de kooltjes,

daar bakt het het lekkerst. 

Alleen onder toezicht van 
een volwassene! 

Draai de appel rustig rondt. Zo krijgt hij langzaam een
bruin korstje. Als je hem uit het vuur haalt, is hij heel heet,
dus moet je hem goed laten afkoelen. Vervolgens kan je

hem lekker opeten. Smaakt net naar appeltaart toch? Eet
smakelijk!

Kijk voor meer leuke natuuractiviteiten en informatie over de
Natuurkei Challenge op www.natuurkei.nl

Wat heb je nodig? 
Een appel, suiker,

kaneel, een bord, een
lange stok en een
vuurtje natuurlijk

Vond je dit een leuk recept? Deel een foto of filmpje met ons via
natuurkei@vrijlandamersfoort.nl of post het op Instagram of

Facebook met #natuurkei en tag @vrijlandamersfoort om
kans te maken op de weekprijs. 

http://vrijlandamersfoort.nl/

