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VEILIG BUITEN SPELEN
Protocollen, regels en afspraken ten aanzien van spelen in de vrije natuur

Kinderhuis 
de Fuut
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Algemeen

De ‘VEILIG BUITEN SPELEN’ regels gelden voor alle betrokken partijen: kind, ouder, 
begeleiding, invalkracht, stagiair en begeleiding in opleiding. Wij gaan dagelijks op pad naar 
verschillende buitenlocaties aan de rand van Culemborg. Met het tekenen van het 
plaatsingscontract geeft u de leiding van Kinderhuis de Fuut toestemming het terrein voor 
buitenactiviteiten te verlaten. Wij hanteren drie verschillende niveauregels. Deze worden met 
elke nieuw kind direct geoefend en bij de intake van elk kind ook met de ouders besproken. 
Ouders stemmen ermee in dat er specifieke veiligheidsrisico’s zijn die horen bij het spelen in 
de natuur.

Groepsindeling kinderen

Er zijn drie verschillende niveaus: dwergfuut, zilverfuut en grote fuut.
Het aanvangsniveau van het kind wordt samen met de ouders bepaald en tijdens de intake 
schriftelijk vastgelegd. De overgang naar een volgend niveau is gekoppeld aan de 
verjaardagen: wordt een kind 7 jaar dan wordt het zilverfuut. Wordt een kind 9 jaar dan wordt 
het grote fuut. In individuele gevallen kan een kind na overleg eerder doorstromen naar een 
ander niveau. De groepsindeling blijft wel gelijk.

Afspraken en bevoegdheden per niveau

Er wordt goed gelet op de veiligheid voor de kinderen zelf en voor de kinderen in de directe 
omgeving. Daarom zijn er per niveau duidelijke afspraken en bevoegdheden. De pedagogisch 
medewerker mag regels aanscherpen of loslaten als de situatie hierom vraagt. Om calamiteiten
te voorkomen of direct te kunnen ingrijpen, spelen de dwergfuten altijd onder direct toezicht.

Afspraken in de buurt van water

Poelen en sloten
We leren de kinderen op warme zonnige dagen niet met blote huid in poelen en sloten te gaan 
staan in verband met zwemmersjeuk (platworm). Kortstondig pootje baden, kan normaal 
gesproken geen kwaad. Uiteraard leren we kinderen op te letten geen oppervlaktewater te 
drinken of in contact te laten komen met voedsel. We leren kinderen te letten op aanwezigheid 
van blauwalgen (drijvende korsten losse algen in alle kleuren zonder draden).

Op de pier
Pieren zijn constructief omringd met basaltblokken. Deze kunnen glad worden door alg groei, 
kinderen kunnen hier uitglijden. Hierbij kan een kind lelijk vallen met ernstig letsel ten gevolge.. 
Kinderen mogen niet op de basaltblokken staan. Alleen grote futen met zwemdiploma mogen om 
te vissen onbeheerd de pier op. Dwerg en zilver futen mogen alleen onder toezicht van een 
begeleider de pier op. 

Blote voeten
Kinderen mogen op locaties, zoals op de strandjes bij de Lek, op blote voeten lopen mits er 
geen glas ligt (begeleiding inspecteert vooraf). 

Schepen



Stank van langsvarende schepen in de Lek duidt mogelijk op luchtvervuiling. Begeleiders en 
kinderen moeten afstand nemen en ergens anders spelen waar het niet meer stinkt. We leren 
de kinderen dat schepen golven veroorzaken en zuigkracht hebben en dat we naar de rand van 
het water moeten gaan als er een schip voorbij vaart. 

Continue toezicht
Voor toezicht op de kleuters (dwergfuten) en Zilverfuten bij het water is er de volgende 
afspraak: Als er een kind naar het toilet moet of er is een andere reden waardoor de 
begeleiding niet meer in staat is om direct oogcontact te hebben met de kinderen in het water, 
dan moet iedereen het water uit. 

Afbakening waterspeelgebied
Voor alle niveaugroepen geldt dat we bij aankomst en voordat de kinderen in het water gaan 
spelen met witte paaltjes en rood-wit de diepte en de omvang van het speelgebied markeren. 
Kinderen mogen niet buiten het gemarkeerde gebied spelen. 

Varen met de Fuutboot
De kinderen dienen ten alle tijden een zwemvest te dragen. Er dient ten alle tijden op de 
hiervoor geschikte bankjes gezeten te worden, op het dek komen tijdens het varen of tijdens 
het voor anker liggen is ten strengste verboden. Er mag niet aan bak of stuurboord zijde over 
de rand van de boot gehangen worden. Kinderen zonder zwemdiploma dragen ook tijdens 
pauze een zwemvest. Het maximaal aantal kinderen waar mee gevaren mag worden is 6 
kinderen plus begeleider. Voor elk uitstapje per boot worden de zwemvesten gecontroleerd op 
kwaliteit en oneffenheden. Begeleider is op de hoogte van de waterverkeersregels. Bij 
watertemperaturen lager dan 10 graden Celsius mag er niet meer gevaren worden. Met 
windkracht 5 of meer wordt er niet gevaren. Voor het uitvaren wordt mobiel, online de lokale 
weersvoorspellingen gecontroleerd. Begeleider meld eindlocatie bij collega begeleiders en 
coördinator van Kinderhuis de Fuut. 

Afstanden en dieptes met betrekking tot water

Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Leeftijd 4 t/m 6 7 t/m 8 9 t/m 12

Afstand tot leiding 30 meter
Water tot 30 cm 
diep.

100 meter
Water tot 30 cm 
diep.

1000 meter
Water tot 30 cm 
diep.

Regenplassen Toegestaan Toegestaan Toegestaan

Beekjes Toegestaan Toegestaan Toegestaan

BIJ flauwe oevers Niet toegestaan Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen



Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Slootkanten, noch 
flauw noch steil

Niet toegestaan Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger.

Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger.

Afstand tot leiding Direct toezicht als 
het water dieper is 
dan 30 cm

30 meter als het 
water dieper is 
dan 30 cm

100 meter als het 
water dieper is 
dan 30 cm

Recreatieplassen Tot de knieën in 
het water

Tot borsthoogte in 
het water

Tot borsthoogte in 
het water

Beken Tot de knieën in 
het water

Tot borsthoogte in 
het water

Tot borsthoogte in 
het water

Lekstrandjes Tot de knieën in 
het water

Tot borsthoogte in 
het water

Tot borsthoogte in 
het water

Lekstrandjes bij 
scheepsgolven

Tot de enkels in 
het water

Tot de knieën in 
het water

Tot de knieën in 
het water

Flauwe oevers Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de knieën in 
het water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de knieën in 
het water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Slootkanten, noch 
flauw noch steil

Tot aan de rand, 
niet erin. Wel op 
de steiger

Tot de knieën in 
het water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger

Tot de knieën in 
het water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen
Wel op de steiger

Steile oevers Lichaamslengte 
afstand houden 
tot de oever

Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Tot de enkels in 
water
Niet bij heet weer
i.v.m. platwormen

Stromend water Niet toegestaan Niet toegestaan Niet toegestaan

Als er ijs ligt Alleen onder 
direct toezicht

Alleen onder 
direct toezicht

Alleen onder 
direct toezicht

Hygiëne en veiligheid

Eerste hulp en voorzieningen 
Begeleiders hebben het diploma kinder-EHBO. In de basisrugzak van elke begeleider zit: de 
dagmap met daarin o.a. de HELP! 112 noodgeval beschrijving, informatie over allergieën en 
eventuele ziektes van de kinderen, telefoonnummerlijst van ouders en scholen, EHBO-trommel, 
WC-papier, hygiënische doekjes, pen en zakmes, gifwijzer. De mobiele telefoon en de daglijst 
zitten bij alle begeleiders in een kledingzak. Tweemaal per jaar wordt het protocol ‘HELP! 112’ 
doorgenomen met de kinderen, zodat ze weten wat te doen bij nood/calamiteiten. Oudere 
kinderen krijgen extra veel uitleg.



Handen wassen 
We wassen onze handen met alcoholhoudende hygiënische handgel of hygiënische wegwerp 
handdoekjes: voor het eten of het bereiden van eten, na het aanraken van dode dieren of 
uitwerpselen, na een bezoek aan de WC en als we wonden hebben verzorgd.

Naar het ‘toilet’ 
Als de kinderen onderweg een kleine of grote boodschap moeten doen, dan kan dat. De 
begeleiding is uitgerust met een schep, WC-papier en alcoholgel. Als jonge kinderen hulp nodig 
hebben, ondersteunen wij de armen en knieën in gehurkte houding. 

Fluit
Als oudere kinderen meer afstand tot de begeleiding mogen, krijgen zij een fluit mee waarmee ze 
contact houden met de begeleiding. Alleen in noodsituaties of als de kinderen zich niet veilig 
voelen mogen de kinderen fluiten waarna de begeleiding naar hen toe komt. Als de begeleiding 
fluit moeten de kinderen terug komen. 

Insecten/Tekenbeten
Ouders controleren het kind thuis op teken. Kinderhuis de Fuut informeert ouders over de ziekte 
van Lyme. Wij onderwijzen onze kinderen hoe om te gaan met wespen, bijen, teken. Tijdens het 
intake gesprek komen wij te weten of een kind allergische reacties heeft voor insecten beten. 

Zwerfvuil
Begeleiders doen altijd een scherpe voorwerpen inspectie alvorens de locatie te betreden. Vind een 
kind toch iets scherps dan wordt dit ingeleverd bij de begeleider. Deze neemt dit mee om weg te 
gooien.

Planten en struiken
Wij onderwijzen onze kinderen over de risico's van de diverse planten die in de uiterwaarden 
groeien. Niet met blote voeten in het gras lopen. Nooit een plant die je niet kent opeten. 
Begeleiders hebben altijd een gifwijzer bij zich.

Verkeer
Alle kinderen fietsen mee of zitten in een bakfiets. Bij Kinderhuis de Fuut ligt een uitgebreid fiets- 
& verkeersprotocol voor begeleiding en stagiaires, met daarin de volgende aandachtspunten: 
instructies betreffende het fietsgebruik, een overzicht van gevaarlijke plekken en straten langs de 
ophaalroutes in Culemborg en het geven van instructies aan de kinderen in of op de fiets.

Kinderen die zelfstandig fietsen, en waarmee is afgesproken dat zij tijdens het ophalen en tijdens 
het fietsen naar buitenlocaties zelf fietsen, moeten ook daadwerkelijk ten aller tijden een fiets bij 
zich hebben.

Sneeuw/ijs
Bij ondiep water mogen de kinderen altijd op het ijs. Bij sloten moet het ijs minimaal 8 cm zijn, bij 
groot water minimaal 10 cm. De begeleiding houdt bij het sleeën de drukte, afstand van kinderen 
en de splitsing van kindgroepen in de gaten.

Vuur
Er is direct en continue toezicht bij het vuur. Kinderen mogen niet met de rug naar het vuur staan 
of zitten. Kinderen houden minimaal 50 cm afstand van bak; bij minder afstand moet 
toestemming van begeleiding worden gegeven. De poken worden laag gehouden.
Kinderen die met de poken willen zwaaien, blijven zwaaiend op ruime afstand van andere 
kinderen.



Bij het klaarmaken van popcorn in een grote pan op het vuur zorgt de begeleiding voor een koude 
bak waarin het popcorn overgegoten wordt. 

Zon
Kinderen worden ingesmeerd met een zonnebrand crème met een minimale factor van 30 die 
beschermd tegen uv-a en uv-b. Dit wordt elke 2 uur herhaald. Bij felle zon zorgen we ervoor dat 
we niet te lang en niet tussen 12 uur en 15 uur in de directe zon spelen. We kiezen schaduwrijke 
plekken of creëren schaduw met een parasol. Bij extreme hitte passen we het spel aan zodat erg 
grote inspanning wordt vermeden en er wordt extra drinken aangeboden. 

Bomen klimmen
De dwergfuten (kinderen van 4 t/m 6 jaar) klimmen onder direct toezicht tot een hoogte van 
maximaal 2,5 meter. Zilverfuten en grote futen (kinderen vanaf 7 jaar) mogen, onder direct 
toezicht, klimmen tot 4 meter, echter: niet op dode taken, niet op natte taken, niet bij sterke wind 
en niet boven puntige of harde (stenen) ondergrond. Klimmen alleen met geschikt schoeisel, geen 
crocs, of slippers. 

Dode dieren
We gaan respectvol om met dode dieren. Dode dieren worden bewaard op een aangewezen plek. 
Deze plek ligt op ruime afstand van de speellocatie. Als er kinderen zijn die de dode dieren willen 
bestuderen, schatten we in of ze dit aankunnen. Vooral bij kleuters letten we extra goed op de 
ontwikkelingsfase. Na het aanraken van dode dieren gebruiken we alcoholgel en 
desinfecteermiddel om de handen te reinigen.

Toegangshek
Kinderen mogen alleen onder begeleiding over een toegangshek klimmen. 

Natuurgebieden
Kinderen mogen geen zinloze vernielingen aanbrengen in de natuur en zullen hierop 
aangesproken worden. Bij specifieke gevaren als bv. stromend of diep water wordt er gezamenlijk 
een veiligheid- en gebiedsafbakening ronde gehouden zodat de kinderen het speelgebied goed 
kennen.

Grote grazers
Als er grote dieren lopen blijven we op 25 meter van de dieren en lopen niet tussen de kudde 
door. Als de kudde in beweging komt of als we iets zien, zoals een loslopende hond die de kudde 
in beweging kan brengen, dan gaan we bij elkaar staan en mijden de looprichting van de dieren en 
hun paden. Begeleiding kent uitgebreide protocol ‘Omgaan met grote grazers’. 

Veiligheidsrisico’s die bij het spel in de vrije natuur horen
De volgende risico’s zijn uiterst klein en hebben in de regel geen blijvende gevolgen, maar zijn in 
de natuur niet 100% uit te sluiten.

Wij inventariseren de volgende risico’s:
Kind wordt omver gelopen door grote grazer (kinderen oefenen wel hoe ze dit kunnen voorkomen, 
begeleiding krijgt training)
Ouder kind raakt te water 
Kind valt tot 2,5 meter uit een boom (hierbij breek je gewoonlijk geen nek of rug maar misschien 
wel een arm)
Ouder kind (vanaf 7 jaar) valt tot 4 meter uit een boom onder directe toezicht.
Kind zaagt of snijdt zich in de vinger
Kind struikelt over oneffenheid of valt over boomwortel
Kind struikelt over natte plek
Kind bezeert zich aan omheining (buitengebied kent prikkeldraad)
Kind bezeert zich aan zwerfvuil



Kind kruipt onder omheining door en komt klem te zitten
Kind klimt over omheining en valt
Kind raakt te water tijdens vlot bouwen
Kind wordt geprikt door een teek, wesp, prikkelstruik, mug enz.
Kind verdwaalt
Kind loopt teek op in het bos
Bakfiets wordt aangereden
Kind wordt aangevallen door hond (kinderen leren wel dat zij takken direct weggooien als er een 
hond aankomt).

Afstanden en bevoegdheden materiaal en spel

Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Leeftijd 4 t/m 6 7 t/m 8 9 t/m 12

Kenmerken Geen 
zwemdiploma

★Liefst 
zwemdiploma A, 
verplicht bij 6-
jarigen. 
★Motorisch 
handig.
★Kan uit water 
met steilere oever 
klimmen.
★Sociale en 
veiligheids 
afspraken zijn 
mogelijk.

★Verplicht 
diploma A. 
★Ziet zelf gevaren.
★Volgt 
veiligheidsafsprak
en op.
★Goed gedrag bij 
grote grazers.

Afstand tot 
begeleiding

30 meter

Binnen gehoor- of 
zichtafstand. (is 
meer dan 30 
meter op open 
veld).

100 meter

Fluit hoorbaar
(let dus op de 
wind)
Begeleiding 
spreekt grenzen 
af. 

1000 meter

Begeleiding 
spreekt locatie af.

Toegestaan 
materiaal (zelf 
pakken)

Kleine schep
Dunschiller.

Kleine schep
Dunschiller.

Kleine schep
Dunschiller.

Toegestaan
op afstand
van 1 niveau
terug
(niet zelf
pakken)

Direct toezicht

Puntig zakmes
Kleine zagen
Zwaardvechten 
met zwieptakken
Boompje klimmen.

30 meter

Puntig zakmes
Kleine zagen
Zwaardvechten 
met zwieptakken
Boompje klimmen.

100 meter

Puntig zakmes
Kleine zagen
Zwaardvechten 
met zwieptakken
Boompje klimmen.



Niveau Dwergfuut Zilverfuut Grote fuut

Toegestaan
op afstand
van 2 niveau’s
terug

Direct toezicht

Boog
Middel/grote 
schep
Grote zaag.

30 meter

Boog
Middel/grote 
schep
Grote zaag.

Verkeer Hand in hand 
lopen met andere 
dwergfuut.

Bij de groep 
blijven.

Zelfstandig 30km 
weg oversteken.

Buitenlocaties 

Wij inspecteren alle buitenlocaties vooraf op aanwezige risico’s zodat wij als we met een groep de 
locatie bezoeken ons bewust zijn van de risico’s. Deze uitgebreide risico inventarisaties zijn op 
aanvraag in te zien. Hieronder een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten per locatie

Afgraving
Aanwezigheid van water en prikkeldraad, gladde stenen op pieren, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden. Controleer op zwerfafval. Kinderen mogen niet op de betonnen ‘brug’. 

De Zump
Aanwezigheid van slootjes, toegangshekken, wandelaars met honden.

Dikke Dame
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers, toegangshek.

Fort Everdingen
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Werk aan het Spoel
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Klimboom
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.
Denk aan bomen klim regels.

De Hut
Aanwezigheid van water, brandnetel, distel, braam. Bij nat weer is bodem erg glad, let op 
uitglijden bij het beklimmen van de ‘berg’.

Drakenvallei (armenboomgaard)
Aanwezigheid van prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, wandelaars, schapen.

Over de pont (uiterwaarden)
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.



Lekbrug (uiterwaarden)
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Naast de haven (uiterwaarden)
Aanwezigheid van water, pier met gladde basaltblokken, prikkeldraad, brandnetel, distel, braam, 
wandelaars met honden, grote grazers.

Speeltuin Parijsch
Aanwezigheid van slootjes met lage slootkanten. Speeltoestellen vallen onder beheer van de 
Gemeente en zijn goed onderhouden.

Volkstuin Bakelbos.
Aanwezigheid van slootjes, vingerhoedskruid. Kinderen mogen niet op het vlondertje bij de sloot. 

Schapenberg
Aanwezigheid van doornstruiken, schapen. 

Kinderboerderij
Aanwezigheid van laag water. Speeltoestellen vallen onder beheer van de Gemeente en zijn goed 
onderhouden. Zilver en grote futen mogen zelfstandig de dieren bekijken en aaien. Dwergfuten 
alleen onder begeleiding dieren bekijken en aaien.

Tuinpiraat (bos bij A2)
Aanwezigheid van water, doornstruiken, brandnetel, zwerfvuil, wandelaars met honden, lage, 
omver gebogen takken en boomstammen. Alleen op laaghangende takken spelen onder toezicht. 

Plantage (park)
Aanwezigheid van water, doornstruiken, wandelaars met honden. 

Elfenbos
Aanwezigheid van water, brandnetel, distel, braam. Bij nat weer is bodem erg glad, let op 
uitglijden bij het beklimmen van de ‘berg’.

Crossveldje
Aanwezigheid van greppels met laag water. 

Speeltuintje tussen Zaanweg, Spaarneweg, Lingestraat en Merwedestraat.
Aanwezigheid van diepe sloten met een hoog taluud. 


