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Inhoud

Hallo allemaal, ik ben Huw! Zijn 
jullie er klaar voor? Ik ben jullie 
gids en neem jullie mee, diep het 
bos in, om meer over beren te leren. 
Ik heb mijn camera en dagboek 
bij me, want er valt altijd wel wat 
nieuws te ontdekken. Ik ben Sam en het is mijn taak 

om de beren te tekenen die we 
tegenkomen. We zullen je laten 
zien hoe mooi ze zijn en je van 
alles vertellen wat je misschien 
nog niet wist – ook over die 
fantastische poep!
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Privacy
Beren zijn misschien wel de meest geliefde 
dieren ter wereld, maar vergeet niet 
dat ze wild zijn. Ze willen je niet opeten, 
maar zullen aanvallen als ze denken dat 
je henzelf of hun familie bedreigt. Houd 
afstand en respecteer hun privacy.

Wat heb ik nodig?
Het is lastig om te bedenken wat je mee moet 
nemen op een reis om de wereld, van bergtoppen 
tot diepe grotten... Trek in ieder geval stevige 
schoenen aan, en pak een regenjas, een 
verrekijker en insectenspray in. En vergeet je 
notitieboek niet om alles wat je ontdekt te 
tekenen en op te schrijven.

Welkom in het Berenkamp 
Wat weet jij over beren?
Stel je voor dat je een beer bent. Dat is een lekker leventje, 
toch? Je hebt niet meer nodig dan honing en boterhammen 
met marmelade... Echt niet! Beren kennen we allemaal, maar 
achter dat schattige, knuffelbare uiterlijk gaan wilde dieren 
schuil die onze hulp hard nodig hebben.

Kom mee op expeditie! We gaan op reis door diepe 
bossen en trekken over bevroren zeeën om beren in hun 
natuurlijke omgeving te zien. Je zult ontdekken waar 
beren het liefst leven, hoe ze communiceren en wat wij 
kunnen doen om ze te beschermen.

Pas op waar je loopt!
Beren eten veel, dus ze poepen ook veel. 
Kijk uit waar je loopt in de wildernis – 
een berendrol is gemiddeld zo groot als 
een ananas!
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Op berenjacht
Zie jij een beer? 
Als je meegaat naar het bos, kom je 
misschien een beer tegen. Beren lijken wel 
schattig, maar je moet ze echt van een 
veilige afstand bekijken.

Geen verrassingen  
Er wordt wel eens gezegd dat je aan een beer 
kunt ontsnappen door in een boom te klimmen. 
Maar dat helpt niet altijd: alle welpjes van 
Amerikaanse zwarte beren en grizzlyberen 
kunnen goed klimmen. Als je gaat wandelen, 
maak dan veel lawaai, zing liedjes of bind 

belletjes aan je rugzak. Beren horen je dan 
aankomen en zijn verdwenen voor 

je ze hebt kunnen zien.

 
Waar zitten die beren? 
Mensen en beren leven al duizenden jaren 
op aarde. Toen bossen plaatsmaakten voor 
steden, verborgen de beren zich dieper in het bos. 
Tegenwoordig moet je heel goed zoeken om er een 
te vinden.

Niet storen
Mensen zijn niet altijd goed geweest voor 
beren. We hebben op ze gejaagd om hun 
vacht en ze gedwongen dingen te doen 
die tegen hun natuur ingaan. We helpen 
beren het beste door ze met rust laten. 
Dan kunnen ze doen waar ze goed in zijn: 
eten, slapen en nog meer eten. Beren 
houden van rust en stilte!
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