
natuurboekje
van 

zomer 2020



DEZE ZOMER  ga je muziek maken. Natuur-
muziek. De spullen die je nodig hebt, vind je 
in huis, buiten in de tuin of in de natuur. Je 
instrumenten zijn takken, dennen appels, 
flesjes met water... Je kunt daar de mooiste 
geluiden mee maken. In je eentje of als een 
orkest samen met anderen. 

Dit zomerboekje is geschreven in mei,  
midden in de coronatijd. Onbekend is hoe  
de zomer gaat verlopen. Wie weet zijn 
grenzen nog dicht en blijven we in de
buurt van ons huis. Om natuurmuziek 

te maken, hoef 
je in ieder geval 

niet ver weg.  
Probeer maar 
uit!

HOI!
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RITME-STOKKEN

Wat heb je nodig?
•  twee takken van ± 1½ cm dik en 25 cm lang 
•  een snoeischaar of zaagje
•  schuurpapier
•  eventueel verf, kwast, water

Knip of zaag het uiteinde  
van de twee takken recht af. 
Schuur de schors van de takken  
tot ze mooi glad zijn.
Je kunt je ritmestokken zo laten  
of ze met verf versieren. 

Sla de stokken tegen elkaar en speel  
een ritme: langzaam, snel, hard, zacht.  
Of hou je meer van woest en wild?   3



DENNENAPPEL-RASP 

Wat heb je nodig?
•  2 grote dennenappels

Staat er een dennenboom in jullie tuin 
of in de tuin van de buren? Of is er een 
dennenbos in jouw buurt? Daar liggen 
vast dennenappels op de grond.
Als dennenappels goed droog zijn, 
staan de schubben wijd open. Wrijf de 
twee dennenappels langs elkaar. 
Hoe? Dat moet je een beetje aanvoelen. 
De ene dennenappel stil houden en de 
andere dennenappel erlangs wrijven? 
Of op en neer langs elkaar schuren? De 
ene dennenappel rechtop en de andere 
op zijn kop? Probeer maar uit hoe je het 
mooiste raspgeluid uit die dennenappels 
tovert.4



KLANKSTENEN  

Wat heb je nodig?
•  een stuk of zes stenen, in verschillende maten 

Overal vind je mooie stenen. Op een  
kiezelpad, in de grond, bij een beek...

Sla twee stenen tegen elkaar. Je kunt aller- 
 lei ritmes tikken. Luister hoe het geluid 
verandert als je kleine of grote stenen  
tegen elkaar tikt. Sla met een tak op de  
stenen of wrijf twee stenen tegen elkaar. 
Zo krijg je steeds andere klanken.  

Hoe klinkt het als twee 
anderen met de dennen-

appel-rasp en de ritme-
stokjes meespelen? 
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WATERORGEL  

Wat heb je nodig?
•  drie of meer fl essen van doorzichtig glas 

[jampotjes zijn ook goed]
•  water [eventueel in een gieter] 
•  een kiezelsteentje of een lepeltje

Je kunt water uit de kraan nemen, maar 
vijver- of slootwater kan ook leuk zijn. Wie 
weet zie je beestjes! In de eerste fl es doe je 
weinig water. In de tweede fl es doe je meer. 
In de derde fl es nog meer. Tik met het steen-
tje of een lepeltje tegen de fl essen. Hoor je 
het verschil? Hoe meer fl essen je hebt, hoe 
meer klanken. Pling pling plong!6



POST

Foto van de  
familie Meurs. 

Dit keer zaten er mooie eendenfoto’s  
bij de post. Maar… er kwam geen  
antwoord op onze vraag over de 
mannetjes eenden: waardoor lijkt het alsof 
er na de broedtijd minder mannetjes zijn? 
Hier het antwoord. Na de broedtijd gaan 
de mannetjes in de rui. Ze krijgen bruinige 
veren. Daardoor lijken ze op vrouwtjes, 
maar het zijn dus mannetjes. In de winter 
zien ze er weer oppietoppie uit. Met hun 
glanzend groene kop zijn ze klaar om de 
vrouwtjes te verleiden. 

Jop Lahaye: Wij hadden negen 
jonge eendjes in de vijver! 7



Het Limburgs Landschap
Postbus 4301, 5944 ZG  Arcen
T 077 - 473 75 75 

info@limburgs-landschap.nl
www.limburgs-landschap.nl

Samenstelling en tekst  
Ditte Merle

Tekeningen Wil Kroon 

Extra natuurboekjes zijn  
voor scholen en natuur groepen 
gratis te bestellen bij  
Het Limburgs Landschap.

☺︎
DOE JE MEE?  Laat ons weten met welk ‘in-
strument’ uit dit natuurboekje jij muziek 
hebt gemaakt. Of wie weet heb je een ander 
instrument gemaakt. Hoe ging het? Stuur  
je post of je mailtje vóór 17 augustus 2020 
naar Het Limburgs Landschap. Dan kunnen 
we je inzending in het volgende natuur-
boekje plaatsen. We zijn benieuwd!

NATUURMUZIEK-WEETJE  Fluitjes van een  
tak of stengel zijn leuk, maar lastig om te 
maken. Vaak is een vlijmscherp mesje nodig. 
Kijk maar op YouTube. Je kunt het proberen, 
maar… pas op je vingers!8


