
 

Nederlands oefenen 9      
Natuurlijk!   

  
Natuur is overal, zelfs in de stad. De natuur laat zich niet tegen houden!   

Het onkruid groeit overal. Langs de kant van de weg zie je boterbloemen en 

klaprozen. Je hoort de vogels fluiten en de insecten zoemen. 

Buiten is het bos, het strand, een wei met koeien, het park en nog veel meer.  

Dicht bij huis vind je natuur in de straat, op het balkon of in de tuin.  

Ook binnen in huis kan natuur zijn: een vaas met bloemen of een kamerplant.  

En misschien heb je een schilderijen of foto waar natuur op staat.  

 

       
Klaproos     Boterbloem  Onkruid op de stoep 
 
 
Welke natuur zie jij dicht bij jouw huis?  
Heb je ook bloemen en planten binnen in je huis? Of een huisdier?  
Is natuur belangrijk voor jou?  
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwimvanderneut.files.wordpress.com%2F2014%2F05%2Fbloeiwijze-scherpe-boterbloem.jpg%3Fw%3D768&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwimvanderneut.wordpress.com%2Fboterbloem-scherpe-en-kruipende%2Fbloeiwijze-scherpe-boterbloem%2F&tbnid=5s7HQNA0v11P5M&vet=12ahUKEwif6sGj7OPpAhVYt6QKHWLHBzkQMygnegQIARBT..i&docid=IUOBKUknGJDw3M&w=768&h=960&q=gratis%20boterbloem&hl=nl&ved=2ahUKEwif6sGj7OPpAhVYt6QKHWLHBzkQMygnegQIARBT
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.thuisschoonmaken.nl%2Fnl%2Fblogs%2Fblog%2Fonkruid-verwijderen-rondom-uw-huis%2F&psig=AOvVaw3lgi2IELEMQRqc7XZB3-Yu&ust=1591212269706000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMix9ePt4-kCFQAAAAAdAAAAABAR


Invuloefening  
 
Meer manieren om okay te zeggen: 
 
Dat is goed !    Ja graag !  
Natuurlijk !    Ja, dat is fijn ! 
Mooi, dan doen we dat !  Goed geregeld ! 
Akkoord !     Okido ! 
 
Ik heb kaartjes voor de film gereserveerd.  
Antwoord: ________________________________ 
 
Zullen we zaterdag op het strand gaan wandelen ?  
Antwoord: _________________________________ 
 
Je kind heeft zijn huiswerk gemaakt. 
Antwoord: _________________________________ 
 
Mag ik iets vragen aan jou ?  
Antwoord: _________________________________ 
 
Zullen we afspreken dat we ieder de helft betalen? 
Antwoord: _________________________________ 
 
Kan ik je helpen met opruimen?  
Antwoord: __________________________________ 
 
Zullen we samen naar de stad fietsen? 
Antwoord  __________________________________ 
 
Ga je mee boodschappen doen ?  
Antwoord: __________________________________ 
 
Dus je wil deze tafel kopen voor € 50,- ?  
Antwoord: ____________________________________ 

 

           



Lied  Hier aan de kust     
BLØF 

https://www.youtube.com/watch?v=iSjBveuMXps  

De zoute zee slaakt een diepe zilte zucht  zilt = zout  
Boven het vlakke land trilt stil de warme lucht  vlak land= plat, geen bergen 
He, iemand slaat soms onverwacht maar zeker op de vlucht 
Alarmfase Twee is hier nauwelijks nog berucht  slechte lucht is hier niet vaak 
Maar men weet het niet 
En zwijgt van wat men hoort en ziet  zwijgen = niets zeggen, stil zijn 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust  Zeeuwse kust = strand van Zeeland 
Waar de mensen onbewust 
Zin in mosselfeesten krijgen 
En van eten slechts nog zwijgen 
Als ze zat zijn en voldaan    als ze genoeg eten hebben gehad 
Dan weer rustig slapen gaan 
 
Hier aan de kust, de Zeeuwse kust   
Waar eenieder onbewust 
In het Duits wordt aangesproken   aanspreken: tegen iemand praten 
Waar de ketting is gebroken 
En alle schepen zijn verbrand 
Maar er is niets aan de hand   er gaat niets verkeerd, het gaat goed 
 
Vlissingen ademt zwaar en moedeloos vannacht moedeloos= zonder moed  
De haven is verlaten,     verlaten = er is niemand 
want er is nog maar een vracht   vracht: de lading op het schip  
En die moet in het donder     donder=  donder en bliksem: onweer 
buitengaats worden gebracht   buitengaats: buiten de haven, op zee  
Gedenk de goede…     gedenken: denken aan het goede 

 
 

 

        
 
 

https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454&q=BL%C3%98F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwpT6msXMTK6uRzeIYbAL-T8rAWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiystKX-OPpAhXHy6QKHbtlAE0QMTAAegQIDRAF&sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454
https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454&q=BL%C3%98F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMwpT6msXMTK6uRzeIYbAL-T8rAWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiystKX-OPpAhXHy6QKHbtlAE0QMTAAegQIDRAF&sxsrf=ALeKk00iY4SRjtPVDdWsEY-urVT0C6d8kg:1591128666454
https://www.youtube.com/watch?v=iSjBveuMXps
https://www.youtube.com/watch?v=iSjBveuMXps


Werkwoorden 
Kies uit: komt – zwemmen – gaat – maken – is – vliegen – wandel – loop – kijken  
 
Ik _________ met een vriend over het strand.  
We zien iemand in de zee  ____________.  
De meeuwen ____________ boven ons en _________harde geluiden.  
Ik _____________weg van de zee, naar de duinen.  
Mijn vriend ___________ achter me aan.  
Als we boven zijn, _____________we naar het strand en de zee.  
De zon _____________ langzaam onder.  
Wat ____ het hier mooi! 
 

Spreekwoorden 
Water naar zee dragen   Werk doen wat niet nodig is, het helpt niets  

De natuur is sterker dan de mens   Van orkanen en vulkanen kunnen we niet winnen  

Dat valt in goede aarde      Iemand is er blij mee 

Er geen gras over laten groeien         Meteen beginnen met  het werk    

De bloemetjes buiten zetten               Feest vieren  

Slapen als een roos                            Heerlijk en lang slapen (zoals Doornroosje) 

Op zwart zaad zitten                           Geen geld meer hebben 

Wie wind zaait zal storm oogsten       Als je een beetje ruzie maakt, kan het erger worden.  

Een appeltje voor de dorst hebben    ‘n beetje geld gespaard hebben, voor een noodgeval. 

Ergens de vruchten van plukken         Als je je best doet, dan lukt het 

 

             

Hij groeit als kool : hij groeit snel  Beroemde mensen krijgen meer kritiek 

 

 
 
 
 

 



Wat kies jij? 
Ga jij liever naar een bos of naar een museum? Vertel waarom. 
 
Ik ga liever naar _______________, omdat 

_____________________________________________. 
Ga jij liever naar de bioscoop of naar het strand? Vertel waarom. 
Ik ga liever naar _______________, omdat 

_____________________________________________. 
Ga jij liever wandelen of fietsen? Vertel waarom. 

Ik ga liever _______________, omdat 

_____________________________________________. 

Houd jij meer van rust of van drukte? Vertel waarom. 

Ik houd meer van _______________, omdat 

_____________________________________________. 
 

 

Wandelen en fietsen in de natuur  

In Leiden en in de buurt van Leiden kan je op veel plekken wandelen en fietsen. De 

weg die je fietst of wandelt heet een ‘tocht’ of een ‘route’. Hier zijn een paar websites 

waarop je wandel- en fietsroutes kunt vinden: 

- https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/leiden/ 

Kies een thema, bijvoorbeeld ‘natuurlijk’, een lengte en kies een fietsroute uit! 

- https://indebuurt.nl/leiden/sport/7-x-lekker-wandelen-in-leiden-en-

omgeving~63525/ 

Zeven wandelingen in Leiden en omgeving. 

- https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305725/wandelen-in-leiden-

overzicht-van-alle-wandelroutes 

Wandelroutes in en om Leiden. 

 

 
 
 

https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/leiden/
https://www.fietsnetwerk.nl/fietsroutes/zoeken/leiden/
https://indebuurt.nl/leiden/sport/7-x-lekker-wandelen-in-leiden-en-omgeving%7E63525/
https://indebuurt.nl/leiden/sport/7-x-lekker-wandelen-in-leiden-en-omgeving%7E63525/
https://indebuurt.nl/leiden/sport/7-x-lekker-wandelen-in-leiden-en-omgeving%7E63525/
https://indebuurt.nl/leiden/sport/7-x-lekker-wandelen-in-leiden-en-omgeving%7E63525/
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305725/wandelen-in-leiden-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305725/wandelen-in-leiden-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305725/wandelen-in-leiden-overzicht-van-alle-wandelroutes
https://www.routeyou.com/nl-nl/location/walk/47305725/wandelen-in-leiden-overzicht-van-alle-wandelroutes


Digitaal oefenen  

 

Op de website https://nt2taalmenu.nl/ kan je veel materiaal vinden om mee te 

oefenen. Hieronder staan een paar leesoefeningen voor verschillende niveaus.  

Ze hebben allemaal met natuur te maken. 

- Niveau A1 – over de Mount Everest: 

https://nt2taalmenu.nl/nt2-a1-lezen-tekst-7/ 

- Niveau A2 – over bergen: 

https://nt2taalmenu.nl/nt2-a2-lezen-tekst-4/ 

- Niveau B1 – over nieuwe planten en dieren:  

https://nt2taalmenu.nl/nt2-b1-lezen-tekst-2/  

 

Natuur in Nederland 
https://www.youtube.com/watch?v=-ph6Rh-EsFk  
 
Wat vind jij mooie natuur in Nederland? Waarom? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Wat vind jij mooie natuur in het land waar je bent geboren? Waarom?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Wat zijn verschillen tussen de natuur in Nederland en de natuur in het land waar jij bent 

geboren? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________  
 

 
Natuur in Leiden  
 
Een buurtuintje in de Merenwijk Leiden 
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3550728/Nieuwe-buurttuin-wordt-
ontmoetingsplek-voor-bewoners-Leidse-Merenwijk  

Het Singelpark van Leiden https://www.youtube.com/watch?v=8Q1_VugVOpY 
 
Tot volgende week !  

https://nt2taalmenu.nl/
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