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We weten waarschijnlijk allemaal wel wat survival is. Op televisie zie je 
talloze programma’s waarbij ‘het slachtoffer’ ternauwernood ontsnapt aan een 
persoonlijke ramp door survivaltechnieken toe te passen. Maar wat nou als je 
deze technieken wilt beheersen zonder dat je leven er direct van moet afhangen? 
Het antwoord daarop is bushcraft. Een kennismaking.

Back to basics

tekst: merel bevaart | fotografie: extra survival
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A   Bushcraft draait om het genieten van het 

buitenleven en je thuis voelen in de natuur. 

De technieken komen sterk overeen met die 

van survival, maar de insteek is compleet 

anders. Je bent buiten omdat je onderdeel 

wilt zijn van de natuur.

B   Bij survival moet je kunnen overleven in de 

wildernis als je daar onverhoopt verzeild 

raakt. Je leert allerlei technieken waarmee je 

het weet vol te houden tot je ‘de beschaving’ 

weer bereikt.

C   Beide hebben niets met survivalweekenden 

in de Ardennen te maken. Klimmen, absei-

len, vlotvaren en dat soort dingen vallen in 

de categorie buitensport.

De belangrijkste pijlers bij bushcraft zijn: 

 vuur

 bivak

 water

 eten

 diersporen

Omdat het bij bushcraft niet gaat om ‘moeten 

overleven’, maar om plezier, kun je zelf kiezen 

wat je wilt leren. Als het je leuk lijkt om de 

nacht door te brengen in het bos, is het slim 

om te leren hoe je een bivak maakt. Ook is 

het dan handig om te weten hoe je vuur moet 

maken, zodat je jezelf warm kunt houden en 

eten kan klaarmaken. 

WAT IS HET 
VERSCHIL TUSSEN 
BUSHCRAFT EN 
SURVIVAL?

WAT KUN JE LEREN?

WAT IS HET 
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Er is genoeg te vinden in de natuur: hars of 

berkenschors, pluis van planten, gedroogd gras 

of blad zijn goed om een beginnetje te maken. 

Maar denk ook aan watten of papier, slim om 

mee te nemen als je weet dat het buiten nat 

is. Gaat het puur om de warmte, kies dan voor 

eiken, beuken of essen. Dit ‘harde’ hout brandt 

lang. Naaldhout is veel zachter en brandt snel 

op. Handig als je alleen even soep op wilt war-

men of water wilt koken voor koffi  e of thee. 

Als je weinig ervaring hebt met vuur maken, 

neem dan vooral een kaars of aanmaakblokjes 

mee en een aansteker of lucifers. Het gaat 

tenslotte om het plezier!

PRAKTISCH

WAT HEB JE NODIG?

MET WELK 
MATERIAAL 
KUN JE EEN 
GOED VUUR 
MAKEN?

  Water. In Nederland kun je het best zelf 

water meenemen, want de kwaliteit van bui-

tenwater is vaak te slecht. Koken doodt wel 

bacteriën, maar landbouwchemicaliën maak 

je er niet mee onschadelijk. Kies desnoods 

voor een goede fi lter.

  Eten. Afhankelijk van je kennis kun je kiezen 

of je iets kant-en-klaars meeneemt, of dat je 

genoeg hebt aan wat rijst en een bouillon-

blokje om vervolgens de rest uit de natuur te 

halen, zoals bessen en planten (zie punt 7). 

  Mes. Heb je vaker nodig dan je denkt. 

Bijvoorbeeld om eenvoudige gereedschap-

pen te maken en vuur te maken: samen met 

een fi resteel kun je met een goed mes mooie 

vonken krijgen. Kies voor een stevig en prak-

tisch exemplaar dat niet te groot is.

   Pannetje. Onmisbaar om (water) te koken. 

Liefst van roestvrij staal en met een deksel 

en hengsel.

   Vuurstarter. Door wrijving kun je vuur ma-

ken, maar het vraagt veel kennis, ervaring en 

inzet. Neem daarom een fi resteel of vuur-

slag mee. Een aansteker of lucifers kunnen 

natuurlijk ook.

   Slaapspullen. Alleen nodig als je wilt over-

nachten. Een goede slaapzak is dan een 

must, daarnaast een isomatje, en een zeil 

voor boven je hoofd.

PRAKTISCHPRAKTISCHPRAKTISCHPRAKTISCH
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De juiste plek voor een bivak verschilt per 

persoon en vooral per situatie. Deze checklist 

helpt om een geschikte locatie te vinden:

  Een dicht loofbos biedt beschutting tegen 

wind en regen. Het is er wel sneller donker 

en na een bui blijft het lang nadruppelen.

  Een open bos is lichter, je hebt een ruimer 

uitzicht, maar een regenbui krijg je vol op je 

dak.

  Check of er niet zomaar boomtakken boven 

je kunnen afbreken.

  Onder de grond kunnen mieren wonen die 

niet op jou zitten te wachten. Jij overigens 

ook niet op hen. Hark de grond goed en 

wacht eventjes. Geen mieren, dan is de kust 

veilig.

  Ben je tevreden met het uitzicht? Waar komt 

de zon op, zit je dan nog goed? 

   Zorg ervoor dat je met je slaperige hoofd niet 

meteen een bramenstruik of een greppel in 

kan lopen. 

Niet doen: kies nooit een greppel als slaap-

plaats. Die fungeert als windtunnel en als je 

pech hebt is het er ook nog vochtig. Een lage 

plek uitzoeken is sowieso geen goed idee. Kou 

‘valt’ naar beneden en hoe lager je ligt, des te 

kouder je het zult hebben. 

Met bushcraft ben je de hele dag buiten, dat 

vreet energie. Daarom is slapen heel belangrijk 

en dat gaat beter met een dak boven je hoofd. 

Waar kies je voor: een bivak van natuurlijk 

materiaal of voor een tentzeil?

A   Natuurlijk afdak. In het bos is genoeg 

materiaal te vinden voor een afdak om 

onder te slapen. Maak een geraamte van 

takken – touw is niet nodig – en bedek dit 

met een dikke laag humus, blad en mos. 

Houd er rekening mee dat een bivak maken 

van natuurlijk materiaal veel tijd kost. 

Minimaal een uur.

B   Zeil. Een zeil, zoals een tarp, is veel prak-

tischer en handiger dan een zelfgemaakt 

bivak. Als er tenminste bomen zijn om je 

scheerlijnen goed weg te kunnen spannen, 

hangt het binnen tien minuten. Zeker bij wind 

of regen is het ideaal om bij je te hebben.

HOE BEPAAL JE 
WAT EEN GOEDE 
SLAAPPLEK IS?

HOE MAAK JE 
EEN BIVAK?

HOE BEPAAL JE 

Een introductie-
cursus bushcraft!
Wil je zelf ervaren hoe het is om écht deel 

uit te maken van de natuur? Mail voor 15 mei 

2014 naar 360magazine@bever.nl en vertel 

waarom jij een van de twee introductiedagen 

van EXTRA Survival & Bushcraft wilt winnen. 

Kijk ook op www.extrasurvival.nl voor het 

gehele cursusaanbod. 
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SAMEN MET NATUURMONUMENTEN
Mantingerveld is een mooi natuurgebied in Drenthe dat wordt 

opgeknapt en uitgebreid. Voor het jongerenprogramma OERRR 

zocht Natuurmonumenten de samenwerking met EXTRA 

Survival & Bushcraft. Samen gaan ze projecten ontwikkelen om 

mensen in contact te laten komen met de natuur. 

Bramen, bosbessen en rozebottels zijn prima 

te eten. Maar er zijn nog veel meer planten die 

eetbaar zijn of bruikbaar voor andere doelein-

den. Een greep uit de mogelijkheden:

  Brandnetel. De blaadjes kun je koken en 

eten, net als spinazie. Als je de steel stript, 

kun je van de bast touw maken.

  Zevenblad. De grote bladeren kun je ko-

ken, de jonge blaadjes eet je gewoon rauw, 

bijvoorbeeld in een salade van veldzuring en 

vogelmuur.

  Zeepkruid of het blad van de paardenkas-

tanje. Wrijf tussen natte handen en je krijgt 

zeep. 

  Wilg. In de buitenbast zit dezelfde stof als in 

paracetamol, een echte pijnstiller die vooral 

goed is tegen hoofdpijn. Je kunt er sterke 

thee van zetten of erop kauwen.

  Sparrenboom. De wortels zijn direct als touw 

te gebruiken. Ze zijn sterker dan je denkt.

  Zorg dat je iets weet van EHBO, zodat je 

jezelf of een ander kunt helpen/verbinden als 

dat nodig mocht zijn.

  Weet waar je heen gaat en wat de risico’s 

zijn van het gebied. 

   Laat weten aan mensen wat je plan is, waar 

je heen gaat en wanneer je weer terugkomt.

  Neem een mobiele telefoon mee, ook al heb 

je misschien niet overal bereik. 

  Leave nothing but your footprints. 

WELKE PLANTEN 
ZIJN BRUIKBAAR?

WAT IS DE BESTE 
VOORBEREIDING?


