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Voorleesverhaal: Naar buiten  

Ben Bus rijdt met Lijn 3 door Leesstad. Dat doet Ben elke dag, maar vandaag hoort hij opeens 

vreemde geluidjes op het dak. Wat kan dat zijn?  

'Dat is een vogeltje,' zegt Liesje. 'Je hoort zijn pootjes trippelen op het dak.' 

Liesje is de dochter van de boswachter. Ze woont met haar vader in het boshuis, aan de rand van 

Leesstad. Elke dag rijdt ze met Lijn 3 naar school. Liesje weet alles van vogels. En van de planten 

en de dieren in het bos. 

Ben zet Lijn 3 aan de kant van de weg en stapt uit om op het dak te kijken. 'Kijk nou, die mussen 

bouwen een nest boven op Lijn 3,' zegt Ben verbaasd. 'Waarom zoeken ze geen mooie boom?' 

'Dat zijn geen mussen,' zegt Liesje. 'Dat zijn tjiftjafs. Het zijn trekvogels. In de herfst vliegen ze naar 

warme landen. En als de lente begint, komen ze terug. Om hier een nest te bouwen en eitjes te 

leggen.' 

'Aha, nu snap ik het!' zegt Ben. 'Een tjiftjaf reist graag. Dan is een boomnest een beetje saai. In 

een busnest op Lijn 3 reizen ze lekker de hele stad door.' 

Ben vindt het erg gezellig, die vogeltjes op zijn bus. Dagenlang vliegen ze af en aan met takjes en 

grassprieten. En als het nest klaar is, legt mama tjiftjaf er drie gespikkelde eitjes in. 

'Ze moet twee weken broeden,' vertelt Liesje op weg naar school. 'Dan komen de eitjes uit.' 

Twee weken, dat is lang wachten! Maar op een middag hoort Ben zacht gepiep. Snel neemt hij een 

een kijkje op het dak. 

Wat een schattige kleine ukkies! Ze zijn nog wat kaal en mager. Maar dat komt wel goed als ze 

genoeg eten. En eten willen ze wel. Ze piepen om het hardst om het torretje dat mama tjiftjaf hen 

voert. 

Dan vliegt mama weer weg. Ze moet nog meer torretjes en spinnetjes zoeken. Net als papa tjiftjaf. 

'Die ukkies zijn wel vaak alleen,' mompelt Ben bezorgd. 'Stel je voor dat er eentje uit het nest valt 

en het gladde dak afrolt. Zo de rijweg op …' 

Een uur later klinken er kinderstemmen. 

'Ben?' roept Liesje. 'Waarom staat Lijn 3 stil? We stonden bij de schoolhalte, maar je kwam niet! 

Toen zijn we je gaan zoeken.' 

'De babyvogeltjes zijn geboren. En ik ben hun oppas!' vertelt Ben trots. 'Lijn 3 rijdt pas weer als de 

vogeltjes groot zijn. Nu is dat veel te gevaarlijk.'

'Maar ik wil naar huis om papa te helpen,' zegt Liesje. 'De eekhoorns en vleermuizen zijn eindelijk 

klaar met hun winterslaap. Die wil ik zien!'

'En ik wil naar de speeltuin,' zegt Lars. 'Het is net zulk mooi weer.'
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'Ik wil naar de kinderboerderij,' zegt Hind. 'Daar zijn twee lammetjes en een kalfje geboren.'

Tja, dan is er is maar één oplossing. 

'We verhuizen het nest!' zegt Liesje beslist. 'Lijn 3 moet rijden. En kleine vogeltjes moeten leren 

vliegen. En leren hoe je kevertjes vangt. Dat kan niet op een dak!'

Als papa tjiftjaf weer terug is met een dikke spin, en mama aan komt vliegen met een torretje, rijdt 

Ben heel voorzichtig naar het park van Leesstad. Daar brengen ze het nest naar een mooi en veilig 

plekje. 

'Tjiftjaf!' fluiten papa en mama tjiftjaf blij. Ze lijken de verhuizing wel een goed plan te vinden.

'Dag ukkies,' zegt Ben. 'Ik kom snel op bezoek. Maar nu moet Lijn 3 weer verder met de reis door 

Leesstad.'

'Kijk, hier staan tulpen,' zegt Liesje terwijl ze teruglopen naar de bus. 'En krokusjes en narcissen. 

En klaprozen, net als aan de rand van het bos. Die zijn ook mooi.'

Ben knikt. Er lopen tranen over zijn wangen.

'Niet huilen, Ben,' troost Liesje. 'De tjiftjafs zijn veel gelukkiger in het park, echt waar!'

'Ik huil niet,' zegt Ben. 'Ik heb hooikoorts. Hatsjoe! In de lente is de buitenlucht vol zaadjes van 

bloeiende bomen en grassen. Daar ga ik van niezen. Hatsjie!'

Snel stapt Ben in zijn bus. Overal in Leesstad staan passagiers op hem te wachten. Ze willen naar 

buiten met dit mooie weer. Naar de duinen, het bos of de heide.

'Ik breng jullie erheen,' lacht Ben. 'Maar zelf blijf ik liever binnen, in Lijn 3, tot een frisse lentebui de 

zaadjes uit de lucht geregend heeft. Hatsjie!'


