
 

Een natuurhaiku schrijven 
 
Een haiku is een Japanse dichtvorm van 17 lettergrepen in drie regels: op de eerste regel 
staan vijf lettergrepen, op de tweede regel zeven en op de derde regel weer vijf 
lettergrepen. Traditioneel is de haiku een gedicht over de natuur: over wat je met je 
zintuigen waarneemt in de natuur. De dichter is een soort verslaggever van de omgeving.  
 
Kijk maar eens naar dit voorbeeld van dichter I. Lievaart (uit: ‘Ik wou dat ik een vogel was’): 
 
De grauwe dag 
wordt door een witte vlinder 
plotseling lichter 
 
Tel even op je vingers na of het klopt: zijn het 17 lettergrepen? 
 
 
Stap 1: beleef een haiku-moment 
Om een haiku te schrijven heb je een ‘haiku-moment’ nodig: een moment van 
verwondering. Een moment waarop je ineens opmerkt hoe de herfst ruikt, hoe de winter 
knispert of de zomer zindert. Steek daarom voor je gaat schrijven je neus buiten de deur (of 
zet de ramen wijd open). Kijk, hoor en ruik goed om je heen. Sluit je ogen en ervaar 
vervolgens opnieuw je omgeving. Wat hoor je en hoe ruikt het als je je ogen dicht hebt? Is 
het anders als je je ogen open hebt? 
 
 
Stap 2: aantekeningen maken 
Schrijf op een kladblaadjes wat je zintuigen hebben ervaren en wat je is opgevallen. Welke 
gedachten kwam er in je op?  
 
 
Stap 3: zinnen maken 
Vat je aantekeningen samen in drie korte zinnen van vijf, zeven en vijf lettergrepen. 
Daarvoor moet je dus goed tellen en waar nodig de zinnen korter of langer maken. Dat kun 
je doen door een ander woord te kiezen of een kort woord toe te voegen of weg te laten. 
 
 
Stap 4: je haiku schrijven 
Schrijf hier de haiku op die jij hebt bedacht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je gedicht is klaar! Schrijf tot slot hier je naam: 
 
 


