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Voorwoord

Beste kinderen, leerkrachten en natuurgidsen, 

Jullie zijn te gast in een gebied dat het Broekeling heet en gelegen is op Landgoed De Utrecht. Vroeger bestond de 
wijde omgeving hier alleen maar uit heide. Op sommige plekken was het gebied laag en nat, op andere plaatsen was 
het hoog en droog.

In de middeleeuwen heeft er in de buurt een abdijhoeve gestaan. De paters hebben de heidevelden omgespit en er 
landbouwgrond van gemaakt. Op de akkers verbouwden zij granen. Op de natte weiden rondom de beek graasden 
hun schapen. Bovendien plaatsten zij bijenkorven op beschutte plaatsen. Het hele gebied was omringd door wallen van 
zand die overal nog te zien. Je gaat ze onderweg zeker zien! 

Veel later is in het hele gebied bos aangeplant en zijn de lage weides langs de beek onder water gezet. Dat zijn de 
vennetjes geworden die je nu nog ziet. Rondom de vennen is mooie natuur in ontwikkeling. De vrijwilligers van het 
Landgoed hebben hier in 2017 een houten brug en een bijenschans nagebouwd zoals uit de tijd van de paters. In deze 
schans staan nu weer het hele jaar bijenkorven.

Landgoed de Utrecht vindt het belangrijk dat de kinderen uit de omgeving kennismaken met de natuur en de
geschiedenis van het gebied.  We juichen van harte toe dat natuurbeleving opgenomen is in de lessen. 

Ik wens jullie allemaal hele fi jne uren in het Broekeling en hoop dat jullie er van genieten! 
Kom gerust ook met jullie ouders terug!

Harry Breviers
Rentmeester Landgoed De Utrecht

Beste kinderen, leerkrachten en natuurgidsen,

Wat boffen jullie toch dat je in zo’n mooie landelijke omgeving mag wonen!

Misschien kom je nu nog niet zoveel in het buitengebied en in het Broekeling. Maar dat gaat binnenkort veranderen 
want onder leiding van fantastische natuurgidsen gaan jullie dit schitterende natuurgebied ontdekken.
We hopen dat jullie ook na deze ontdekkingsreis nog vaak terugkomen en genieten van dit mooie gebied en, heel 
belangrijk, er ook zorg voor dragen.
Natuur is kostbaar, daar moeten we op een goede manier mee omgaan en dat gaan jullie leren!!

De stichting Annetje van Puijenbroek vindt het heel belangrijk dat jonge mensen de natuur op een goede manier leren 
kennen en daarom werkten wij heel graag mee aan dit mooie project.
En....weet je wat zo leuk is; ik mag een keer met jullie meegaan, dus tot gauw!

Annemiek van Puijenbroek
Voorzitter Stichting Annetje van Puijenbroek



Inleiding

Natuurbelevingspad voor natuur- en milieueducatie in het Broekeling 
Het natuurbelevingspad maakt natuur- en milieueducatie (NME) mogelijk en laat kinderen de natuur in trekken. 
Kinderen doen natuurkennis en -ervaring op in de eigen omgeving. 
Natuur- en milieueducatie is een essentieel onderdeel van de algemene vorming. Het is hét middel om mensen 
hun eigen leefomgeving te laten begrijpen. Er ontstaat respect voor de natuur, het belang van het behoud van de 
natuurlijke omgeving wordt duidelijk en men kan er trots op zijn.  Alterra (een landelijke natuurorganisatie) 
heeft in een onderzoek aangetoond dat het zelf ervaren van de natuur op jonge leeftijd de kans vergroot dat 
mensen op latere leeftijd met meer respect omgaan met natuur, milieu en landschap.  Omdat rondom 
het Broekeling de natuur nog écht te beleven is, is het een ideale omgeving om kinderen te laten zien en te 
voelen wat de natuur inhoudt. Door juist hier de NME-routes uit te zetten, willen we met name kinderen de 
kans geven een warm hart voor de natuur te ontwikkelen.  

De achtergrond van de NME-leerroutes 
De NME-leerroutes zijn ontwikkeld om kinderen kennis te laten maken met de natuur in de eigen omgeving. 
Zo leren ze te genieten van de natuur in de eigen omgeving. Ze beleven de jaargetijden en de rust in de 
natuur. Ze leren op een speelse manier planten en dieren kennen en zien wat er beweegt, springt en zingt. 
Kinderen leren de kleuren van de natuur te herkennen en worden zich bewust van wat er eet en wat er gegeten 
wordt. Zo ontdekken ze met alle zintuigen de natuur en ervaren ze deze op een speelse, belevende wijze.   

Inhoud
De NME-leerroutes zijn een praktische manier om met de kinderen de natuur in te trekken en zijn lesvervangend. 
De leerroutes zijn op een speelse manier opgebouwd en sluiten aan bij de leerbehoefte van kinderen. 
Er zijn vier leerroutes ontwikkeld:
1. Kabouters van het Broekeling, een route voor groep 1 en 2.
2. Schatten van het Broekeling, een route voor groep 3 en 4.
3. Bomen van het Broekeling, een route voor groep 5 en 6.
4. Sporen in het Broekeling, een route voor groep 7 en 8.

Alle routes bestaan uit de volgende onderdelen:
• Het verhaal van het gebied voor de begeleiders.
• Het verhaal van de NME-route voor de kinderen. 
• Drie opdrachtenkaarten met een toelichting bij bijzondere plekken.
• Een natuurspel. 
• Een plattegrond van de route.
• Een rugzak met spullen om de opdrachten uit te voeren.

De route start tegenover het sculptuur van het paard (Verroeste pk’s), tussen Hoogeindsestraat 8 en 9 in Esbeek.  
Vragen over de route of de opdrachten? Neem dan contact op met de Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o.: 
www.vnmhilvarenbeek.nl / natuurbelevingspad@vnmhilvarenbeek.nl / 06-20653375 of 06-12681728. 
De natuur in het Broekeling is kwetsbaar, ga er met respect mee om en neem je afval mee! 

Zintuigen gebruiken
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NME-leerroute voor groep 1 - Kabouters van het Broekeling
Thema: ontdekken

Het verhaal voor de begeleider
Deze route is gemaakt voor de jongste leerlingen zodat ze kennis kunnen maken met de unieke en veelzijdige
natuur van het Broekeling. Het gebied het Broekeling is een oud moerassig gebied. Het ligt op Landgoed
de Utrecht en is eigendom van ASR. 

Het een mooi natuurgebied met heerlijk geurende gagelstruwelen. Vanaf eind maart tot half april kleuren de
katjes van de mannelijke gagelplanten het landschap oranjebruin. Zowel het blad als de stengels van de wilde
Gagel hebben klieren die een harsachtige aroma verspreiden. De struik werd vroeger beschouwd als een
medicinale plant of als een toverplant. Ze werd toegepast bij bijvoorbeeld kiespijn en opgehangen in linnenkasten 
om ongedierte te weren. Het werd daarom ook wel vlooienkruid genoemd.  

Gagel was in de middeleeuwen vanwege de bitterstof in de bladeren, één van de hoofdbestanddelen van een
kruidenmengsel waardoor bier langer houdbaar werd. Later werden daar hopbellen voor gebruikt. In België 
wordt Gagel toegevoegd aan een biologisch bier dat Gageleer heet. 

Het Broekeling was vroeger ook een plaats waar veel imkers met hun bijenkorven naar toe kwamen.
Hier maakte de bijen honing van de vele nectarplanten. Imkervereniging Ambrosius en vrijwilligers van
Landgoed de Utrecht ‘De Spechten’ hebben de middeleeuwse bijenschans in ere hersteld. 

In 2014 is de omgeving rond het Broekeling veel veranderd. Door in het gebied bomen te kappen en opslag
te verwijderen, werd het ven weer zichtbaar.  Verdroging tegen gaan, de waterkwaliteit te verbeteren en natuurlijk 
de biodiversiteit verhogen waren de drijfveren. 

Het Broekeling is een aantrekkelijk gebied voor wandelaars. De Andreas Schotelroute loopt langs het ven, waarbij 
het sculptuur van Baadster in Broekeling een verrassend element in het landschap is. Je kunt hier goed zien hoe 
hoog het water staat. Houd de tenen en benen van de sierlijke dames maar eens goed in de gaten!
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NME-leerroute voor groep 1 - Kabouters van het Broekeling
Thema: ontdekken
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Het verhaal voor de kinderen
Ter introductie bij de start van de route. 

In het Broekeling woont een kaboutervolk. Dat weten niet zoveel mensen, maar voor deze ene keer hebben de
kabouters hun geheim verklapt. Want de kabouters houden van kinderen, van de bossen, het water en van
de dieren in het Broekeling.

De kabouters in het Broekeling hebben het hier reuze naar hun zin. Ze spelen met de dieren in het bos en bij het 
water. Ze vinden allerlei bijzondere spulletjes in de natuur. Graag willen ze hierover meer aan jullie vertellen… 

Maar… kabouters zijn erg klein en ze komen niet graag in de buurt van mensen. Daar hebben ze iets op bedacht! 
De kabouters van het Broekeling hebben in grote rugzakken allemaal spulletjes gestopt, waarmee jullie ook de 
bijzondere dingen van het Broekeling kunnen gaan ontdekken. De rugzakken zijn door de kabouters voor jullie 
achtergelaten. Zo kunnen jullie zelf de natuur in het Broekeling ontdekken en dezelfde avonturen beleven zoals 
de kabouters die er leven. 

En wie weet... als je heel stil bent, kun je misschien een kabouter horen en als je geluk hebt, zie je een voetspoor 
van een kabouter in het zand.

De kabouters wensen jullie veel plezier met ontdekken!



Bord

De route groep 1 - Kabouters van het Broekeling

Opdrachten
1. Bomen
2. Blaadjes om je heen
3. Veertjes van de vogels

Legenda
Bord = begin en einde route

1

2

3

N
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Opdracht 1 - Bomen

Opdrachten

• Kijk eens rustig om je heen waar de bomen staan.
Hoe zien de verschillende bomen eruit?
Zijn ze allemaal hetzelfde?

• Kun je verschillen ontdekken? Je hebt dikke en dunne bomen. Kijk maar eens of je er een paar ziet.
De kinderen gaan met hun lichaam de bomen op meten.
Hoeveel kinderen zijn er nodig om een boom te omarmen? 

• De kinderen letten op de verschillende bomen en proberen deze te herkennen.  

• De kinderen gaan in een kring staan. Om de beurt krijgen ze een blinddoek om en gaan ze een boom voelen.
Het kind dat aan de beurt is, probeert te zeggen wat het voelt en welke boom het is. 

Benodigdheden 
Zoekkaart bomen
Blinddoek

Inleiding
Kabouters zijn dol op bomen. Bomen beschermen de kabouters
tegen de regen. Ook gebruiken de kabouters allerlei dingen van de
bomen zoals takjes en blaadjes om hun huisje mee te bouwen. 

De takjes geven stevigheid aan hun huis. 
De blaadjes zijn de dakpannen van het huis. 
De eikeltjes en dennenappels gebruiken de kabouters om hun huis mee 
te versieren. 
Zie je al die verschillende bomen om je heen?
Alle bomen hebben een stam. 
Voel maar eens aan de stam, is deze stevig of slap, hard of zacht? 

Let op de bomen om je heen. Het ruwe om de stam heet boomschors. 
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Opdracht 2 - Blaadjes om je heen

Opdrachten

• De kabouter loopt graag door de bladeren. Dat ritselt en sloft zo lekker.
Slof, slof, slof… hoort de kabouter iedere keer. Loop er zelf maar doorheen. Hoor je het ook? 

• Welke kleuren hebben de bladeren in de lente, zomer, herfst en winter? 

• Raap een paar bladeren op en hou ze tegen het licht. Welke kleuren zie je? 

• Welke lijken op elkaar? 

• Kun je twee dezelfde bladeren vinden?

• Zoek ook een klein en een groot blad. 

• Leg een blaadje op je hand. Blaas het van je hand, waar komt het terecht? 

• Kun je de bladeren herkennen? 

Benodigdheden
Zoekkaart bladeren

Inleiding
De kabouters letten goed op de vorm van het blad. De naaldbomen 
hebben spitse blaadjes en loofbomen grote bladeren. De kabouters
willen de namen van de bomen leren kennen. Bij het Broekeling zie je 
dat sommige bomen in het water staan en sommige bomen niet. 

Let op de kleuren van de blaadjes, is het blad fris groen van kleur of
geel of oranje. Aan de kleuren van de blaadjes kun je zien welk seizoen 
het is. De bladeren zijn klein en fris groen in het voorjaar en geel, oranje 
of bruin in de herfst. In de herfst doet de boom zijn deurtjes dicht 
omdat het koude seizoen eraan komt. Dan krijgen de blaadjes geen sap 
meer van de boom en de blaadjes vallen op de grond. In de winter zie je 
de blaadjes op de grond liggen, meestal met gaten erin. 

Vertel iets over de seizoenen (lente, zomer, herfst en winter) zoals;
verandering van het licht, de temperatuur, de kleuren en enkele
activiteiten die we doen! 

6



Opdracht 3 - Veertjes van de vogels 

Opdrachten

• We gaan luisteren en kijken naar de vogels.
Hoor je het kloppen van de specht of een ander geluid van de vogels? 

• Zie je een vogel? 

• Hoor je een vogel?

• We luisteren enkele minuten naar de geluiden om ons heen…
Welke geluiden hoor je nog meer?

• Hoe vliegt een vogel? 
Laat eens zien dat je als een vogel kunt vliegen. We gaan samen bewegen met de armen alsof je een vogel bent. 

• Hoe ziet een veertje er precies uit, kijk maar eens in de rugzak. 

• De veertjes zorgen ervoor dat een vogel kan vliegen, wie kan het veertje weg blazen? 

• Een ooievaar staat regelmatig op een been, kun je net als een ooievaar op één been staan? 
Wie kan het langst als een ooievaar staan? 

• Sommige vogels kunnen goed zwemmen, ga jij ook wel eens zwemmen? 

Benodigdheden
Zoekkaart vogels 
Veertjes om weg te blazen 
Ingeseald veertje om naar te kijken

Inleiding
Er zijn veel vogels bij het Broekeling.
De vogels wonen buiten op heel veel verschillende plekken. 
Ze maken een nestje in de bomen. 
Ze zwemmen op het water. 
Er zijn grote en kleine vogels. 
Door de vleugels kunnen de vogels vliegen.
De vleugel bestaat uit allemaal kleine veertjes. 
Misschien zie je wel veertjes van de vogels op het pad. 

Weet je van welke vogel die veertjes zijn?
De kabouters kennen ze allemaal! 
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Natuurspel - Natuurdingetjes verzamelen

Benodigdheden
Onderzoeksbak

Spelomschrijving
Maak twee of meer groepjes. Elk groepje (twee of drie spelers) krijgt een onderzoeksbak. De groepjes krijgen 
ngeveer tien minuten de tijd om zo veel mogelijk verschillende natuurdingen te verzamelen. Hoe origineler of
uitzonderlijker het is, hoe meer kans om te winnen. Ook veel voorkomende natuurdingen moeten verzameld
worden omdat de grootste verscheidenheid telt. 

Na het verzamelen gaan de twee groepjes tegenover elkaar zitten.
Groepje A legt een voorwerp op de grond. Als groepje B ook zo’n voorwerp heeft, laten ze dat zien.
Hebben ze er geen dan krijgt groepje A, één punt. Dan is de buurt aan groepje B.
Als één van de groepjes geen voorwerpen meer heeft, is het spel voorbij. 
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 Lesinstructie 

Vooraf
Ter voorbereiding op deze NME-route kunnen de kinderen allerlei opdrachten doen. Bijvoorbeeld:
• De kinderen maken een takkenvaas in het voorjaar/herfst.
• De kinderen maken een tekening van een regenboog. 
• De kinderen maken een eigen kabouterverhaal.
• De kinderen maken een natuurtafel van wat ze rond de school gevonden hebben.
• Ze vertellen elkaar over de dieren die het materiaal gebruiken voor hun nest of als voedsel voor de jongen.
• https://www.schooltv.nl/video/het-zandkasteel-afl -50-blaadjes-en-zaadjes/#q=

De opbouw van de buitenles

Stap 1 - Samen op pad
• Lees het verhaal aan de kinderen voor bij ‘het paard’; de start van de NME-leerroute.
• Spreek een verzamelplek af.
• Wandel de route met de hele groep. 
• Neem de tijd en sta stil om de toelichting bij de opdracht voor te lezen. 

Stap 2 - Instructie geven
• Maak afspraken over hoe lang de kinderen werken aan de opdrachten.
• Verdeel de groep in kleine groepjes (met begeleider). 
• Iedere groep krijgt een rugzak mee.

Stap 3 - De kinderen gaan in kleine groepjes aan de slag met de opdrachten. 

Stap 4 - Verzamel en wissel in het kort ervaringen uit. 

Stap 5 - Samen, weer veilig terug naar het startpunt bij ‘het paard’, verwerken en terugkijken.
• Controleer op teken die eventueel zijn achtergebleven op het lichaam en vraag ouders hierop te letten.

Stap 6 -  Op school samen terugkijken naar de buitenles
• De kinderen vertellen elkaar welke vogels/beestjes ze gezien hebben in het Broekeling.
• De kinderen kiezen een dier en vertellen elkaar waarom ze dit dier hebben gekozen.
• De kinderen maken een zandtafel over de natuur in het Broekeling.
• De kinderen beelden de dieren uit, die ze gezien hebben in het Broekeling.
• De kinderen maken een tekening over de belevenissen in het Broekeling en vertellen wat ze getekend
  hebben en waarom.

Instructie en... op padInstructie en... aan de slag
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Instructie
De kinderen doen in de natuur kennis en ervaring op en beleven de natuur op eigen wijze.
Geef aan dat je stil bent in de natuur en dat je je rustig gedraagt om de dieren die in de natuur leven niet te laten 
schrikken en te verjagen.  Het uitgangspunt is dat je op bezoek bent in de natuur, het leefgebied van de planten en 
dieren die er voorkomen. Zij zijn van het natuurgebied afhankelijk voor hun voedsel, beschutting, zonlicht om te 
groeien, ruimte om te bewegen etc. Zij wonen hier tenslotte! Het is belangrijk om de kinderen te laten spelen en 
zelf de natuur te laten ontdekken zodat ze er achter komen wat zij zelf interessant en leuk vinden.
Maak vooraf afspraken over het vervoer en de begeleiding.

Tips
• De aandacht gaat uit naar de groep kinderen die aan jou is toevertrouwd.
• Neem samen met de kinderen het verhaal en de opdrachten door. Natuurlijk is het prima om samen te lezen.
• Als je de kinderen instructie geeft of iets wilt vertellen, zorg er dan voor dat de kinderen in een kring staan 

met de neuzen naar het midden (tenentik).
• Neem rust bij het uitvoeren van de opdrachten en zorg voor een basisrust in de groep.
• De kinderen van de groepjes blijven bij elkaar.
• Stimuleer zelfstandig werken, samenwerken, ontdekken, actieve verwondering en fantasie bij de kinderen.
• Laat de kinderen opschrijven wat ze niet weten, dan kunnen ze dit op een later tijdstip opzoeken op internet 

of in de bibliotheek.
• Leg de relatie tussen de activiteit in de natuur en de voorbereidende opdrachten/het werkblad op school.
• Corrigeer als je het nodig vindt, dat biedt duidelijkheid aan de kinderen en je laat zo merken dat je de

uitgangspunten belangrijk vindt.
• Laat de kinderen zoveel mogelijk vrij hun gang gaan.
• Als je in de natuur bent geweest, controleer dan altijd of er teken op het lichaam zijn achtergebleven en

vraag de ouders hierop te letten.

Teken
Teken komen in voor in bossen, duinen, heidegebieden, beschutte weilanden, parken en tuinen.
Ze zitten vooral in hoog gras, op bosbessenstruiken, varens of tussen dode bladeren.
Van daaruit stappen ze over op passerende dieren, maar ook op mensen. Teken vallen niet uit bomen.
Teken behoren tot de spinachtigen en ondergaan vier levensstadia: ei, larve, nimf en volwassen teek
(zie foto). De larve heeft zes poten maar de nimf en de volwassen teek hebben acht poten.

Een teek heeft voorkeur voor bepaalde plaatsen op het lichaam, zoals liezen, knieholtes, oksels, 
bilspleet, de randen van ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek. Controleer ook 
kleding. Je kunt kleding met teken minimaal 30 minuten op 60ºC wassen of de kleding na het wassen 
in de wasdroger stoppen. Dan gaan teken dood.

Meer informatie: https://www.tekenradar.nl
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Deze NME-leerroute in het Broekeling is mede mogelijk gemaakt door:

Dit is een uitgave van Vereniging Natuur en Milieu Hilvarenbeek e.o.


