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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 3 
Thema: schatten van het Broekeling

Het verhaal voor de begeleider
De schatten van het Broekeling zijn misschien voor veel mensen de badend dame (sculptuur Baadster in
Broekeling) die zijn geplaatst door de Vrienden van Andreas Schotel. Maar er zijn hier meer schatten te vinden!

Een groot deel van zijn leven kwam kunstenaar Andreas Schotel (1896 - 1984) graag naar Esbeek om daar 
werkende mensen en arbeiders in het landschap te tekenen en schilderen. Op initiatief van enkele inwoners van 
Esbeek ontstond in 1981 de Stichting Vrienden van Andreas Schotel. Doel van de stichting is bekendheid te geven 
aan het werk van Andreas Schotel, het werk van Schotel te bewaren voor de toekomst en het werk voor een 
breder publiek toegankelijk
te maken. Geïnspireerd door etsen en aquarellen van Andreas Schotel heeft Hannes Verhoeven uit Esbeek
in 2014 het sculptuur Baadster in Broekeling uitgebeeld. Vanaf het bankje aan de rand van het ven is ze te
bewonderen. Naast het bankje staat op een schildersezel een ets van het zwemtafereel. 

Er is meer wat je kunt ervaren vanaf dat bankje; de schatten van de natuur! De heerlijk geurende Gagel ruik en 
zie je overal om je heen. Het uitzicht op het ven is prachtig. Je kunt er luisteren naar kikkerconcerten en diverse 
eenden- en ganzensoorten zwemmen rustig in het water. 

Aan de noordzijde van het ven, waar de Hoogeindsebeek het ven verlaat richting het Spruitenstroompje, kun je 
genieten van de bleekgele droogbloemen van Moerashertshooi. Aan de westzijde groeit een bijzonder plantje dat 
vlees eet; de Zonnedauw. Dit plantje lokt, vangt en verteert insecten met een glinsterende, kleverige substantie 
die aan zijn tentakeltjes zit. De prooi voorziet de plant van voeding. Deze is namelijk vrijwel afwezig in de bodem 
waarin Zonnedauw geworteld is. De meeste zonnedauwsoorten leven in moerassige gebieden. Er zijn echter
ook soorten die in heel droge gebieden voorkomen. Tussen de diversen soorten heide (Dop- en Struikheide) 
staat nog meer Gagel en natuurlijk ook veel  Pijpenstrootje. Tussen moslagen en in en onder dode bomen vind
je allerlei insecten, reptielen en amfi bieën. 

Reptielen zijn koudbloedige gewervelde dieren met een geschubde huid. Ze leven veelal op het land en
halen adem via de longen. Reptielen produceren zelf geen lichaamswarmte. Daarom zijn ze afhankelijk van de
grondtemperatuur en van de stralingswarmte van de zon. Hiermee regelen ze hun lichaamstemperatuur.

De eieren van reptielen hebben een harde schaal. Voorbeelden van
reptielen zijn hagedissen, slangen, schildpadden en krokodillen.
Die laatste vind je hier niet hoor!  

Amfi bieën zijn ook koudbloedige dieren. In tegenstelling tot reptielen 
leven zij grotendeels in het water. Ze hebben daarom een dunne huid
die veel klieren bevat. Deze klieren zijn nodig om de huid vochtig te
houden. Daarnaast speelt de huid een belangrijke rol in de ademhaling. 
Een amfi bie haalt namelijk zowel adem via de longen als via de huid.
Welk orgaan hierin de grootste rol speelt is afhankelijk van de amfi -
biesoort. Amfi bieën zijn ook afhankelijk van het water omdat ze er hun 
eieren in leggen. Jonge amfi bieën zijn meestal larven. Zij zullen pas na een 
tijd hun herkenbare vorm aannemen. Voorbeelden van amfi bieën zijn
kikkers, padden en salamanders. 

De schatten van het Broekeling vind je overal om je heen.
Door goed te kijken, luisteren en voelen kun je ze allemaal ontdekken!
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NME-leerroute voor groep 3 
Thema: schatten van het Broekeling

Het verhaal voor de kinderen
Ter introductie bij de start van de route. 

We gaan in het Broekeling schatten ontdekken in de natuur. De natuur zit vol verrassingen. Zie je ze?
Kijk maar eens goed rond!

Kraaien of eksters vliegen soms zomaar door een raam naar binnen als zij iets zien glinsteren. Soms vind je
in hun nest gouden oorbellen en ringen. Zij verzamelen zo hun eigen schatten. Een eekhoorn verzamelt
hazelnootjes en verstopt deze op een plekje bij elkaar. Zo verzamelt de eekhoorn ‘een schat aan lekker
eten’ voor de winter. Je moeder zegt ook vast wel eens: je bent een lieve schat!
Soms vind je een bijzondere schelp, een mooie steen of iets anders in de natuur. Iets wat je mooi vindt.
Heb je zelf een doosje of zakje met een schat erin?

We gaan schatten zoeken in het Broekeling, dus let maar goed op!
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Bord

1

2

3

De route groep 3 - Schatten van het Broekeling

N

Opdrachten
1. Zoek het riet
2. Zoek de els
3. Zoek de bodem- en waterdiertjes

Legenda
Bord = begin en einde route
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Opdracht 1 - Zoek het riet

Opdrachten

• Waar staat het riet en waar staat het niet?

• Waar herken je het riet aan? Hoe groot is het, groter dan jezelf bent?

• Heeft het riet een dikke of dunne stengel?

• Staan er veel stengels bij elkaar? Noem je dit een bos?

• Hoe ziet de rietpluim eruit, de kleur, de vorm, waar lijkt de rietpluim op?

• Wat is in de rietpluim te zien?

• Waarom spreek je van een rietkraag?

• Waar denk je aan als je de naam riet hoort?

• Vind je het riet mooi, waarom wel en waarom niet?

• Heb je gevoeld hoe scherp het blad van riet is? Heb je gevoeld hoe zacht de pluim van riet is?

• Heeft riet graag natte voeten of droge voeten?

• Heb je riet ook op andere plaatsen zien staan?

• Laat de kinderen luisteren naar het riet!

Benodigdheden 
Een witte doek

Inleiding
Terwijl we het gebied inlopen, vertel je de kinderen dat we naar riet gaan 
kijken. Laat de kinderen ondertussen opnoemen wat ze zien en vraag hen of 
ze het riet ook zien en kunnen herkennen. Neem rustig de tijd om rond te 
kijken en laat de kinderen gebruik maken van hun ogen, vraag de kinderen 
zelf om te zoeken. Laat de kinderen de kenmerkende eigenschappen van het 
riet opnoemen.

Laat de kinderen voelen hoe sterk de rietstengel is.
Laat de kinderen luisteren naar het riet.
Laat de kinderen zichzelf meten met het riet (riet is lang en toch sterk).
Pas op: riet kan snijden.
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Opdracht 2 - Zoek de Els

Opdrachten
• Waar staat de Els, herken je de Els aan zijn vorm?

• Eigenlijk is het niet mijn volledige naam, de voornaam van Els is Zwart…, dus ik ben Zwarte Els.

• Zie je verschillen met andere bomen?

• Voel de stam, welke kleur heeft de stam?

• Hoe ziet de elzenprop eruit, de kleur, de vorm, waar lijkt de prop op?

• Is de elzenprop hard of zacht?

• Wat zit er allemaal in de elzenprop, pluk een elzenprop uit elkaar, leg alles op het witte doek en kijk
met elkaar wat je allemaal ziet.

• Wat denk je als je de naam Els hoort?

• Schud aan de boom en bekijk samen de diertjes die uit de boom geschud zijn.

Benodigdheden
Een witte doek
Elzenproppen
Zoekkaart bomen
Raamwerkje om bloemen te tellen

Inleiding
Wijs verschillende bomen aan, waarom is het geen Els en waarom wel.
Laat de kinderen opnoemen wat ze zien aan de Els.
Laat de kinderen opnoemen wat ze zien aan andere bomen.
Laat de kinderen een elzenprop openbreken.
Dan blijkt dat een elzenprop uit meerdere laagjes bestaat waartussen
zaadjes zitten.
Leuk is ook om in het voorjaar een tak in de klas te zetten. 
Na een paar dagen stoot je tegen de tak en dan komt er een wolk
stuifmeel uit. Let op hooikoorts allergieën.

Periode voor de zomervakantie: een witte doek onder de Els leggen en de 
kinderen aan de boom laten schudden.
Hoeveel dieren kunnen jullie vinden?
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Opdracht 3 - Zoek de bodemdiertjes 

Opdrachten

• Waar vind je de bodemdiertjes, omschrijf de plek.

• Waarom vind je de bodemdiertjes juist op deze plek?

• Vind je verschillende soorten bodemdiertjes?

• Zien ze er verschillend uit, wat zijn de verschillen?

• Zie je veel van dezelfde soorten?

• Hoeveel poten hebben de bodemdiertjes?

• Zie je hun snuit, kaken, ogen, oren etc.?

• Waar komen de bodemdiertjes voor?

• Waar denk je dat je ze nog meer kunt vinden?

• Waarom zijn bodemdiertjes nuttige dieren?

• Vind je humus vies of juist niet?

• Afrondend laat je de kinderen hun eigen bodemmonster tekenen.

Benodigdheden
Zoekkaart bodemdiertjes
Witte bak om de bodemdiertjes in te verzamelen
Loepjes om de bodemdiertjes te bekijken

Inleiding
We laten de kinderen kennis maken met de composthoop. Wat voor
materiaal is hier verzameld? We kijken onder blad en stenen in de compost 
en zoeken en verzamelen de bodemdiertjes in de bak en in de potjes.

Laat de kinderen de bijzondere kenmerken van de bodemdiertjes
ontdekken, zoals hun schildjes, aantal poten, snuit, hoeveel er zijn 
(per soort).  Waar lopen ze naar toe als je ze verstoort en in het licht 
brengt?

Leg uit dat de bodemdiertjes nuttig zijn omdat ze blad en ander afval in de 
natuur omzetten in humus dat door de planten weer als voedsel wordt 
opgenomen. Dit is de stoffenkringloop in een eenvoudige vorm.

Als het koud weer is, zoek dan de zon op om de bodemdiertjes te bekijken, 
maar leg uit dat de bodemdiertjes juist van schaduw en donker houden.
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Opdracht 3 - Zoek de waterdiertjes 

Opdrachten

• Waar zijn de waterdiertjes?

• Waarom hebben we een schepnetje nodig om ze te vangen?

• Vang waterdiertjes en bekijk ze. Vertel aan elkaar hoe ze eruit zien. 
- Hoeveel poten hebben ze?
- Kun je de kop goed zien?
- Kun je de ogen zien en waar zitten die dan?
- Hebben ze een achterlijf?
- Hebben de waterdiertjes ook vleugels ?
- Zijn ze groot of zijn ze klein?

• Waar zitten ze in het water, zwemmen ze rond, lopen ze op de bodem of kunnen ze ook op het water lopen?

• Hebben ze een huisje van zand en steentjes?

• Met behulp van de zoekkaart kunnen de diertjes verdeeld worden in aparte potjes.
      - Je kunt snel laten zien dat er veel verschillende soorten diertjes in het water voorkomen.
      - Je kunt eenvoudig laten zien dat er van de ene soort meer diertjes voorkomen dan van de andere soort.

• Breid de opdracht uit als er kikkers en salamanders in het net komen.

Benodigdheden
Witte bak, loeppotjes, schepnetjes, zoekkaart waterdiertjes
zoekkaart amfi bieën en reptielen.
Laarzen aan!

Inleiding
Neem het schepnetje en schep enkele keren in het water, let op:
sommige diertjes zwemmen en andere leven in en op de bodem. 

Laat de kinderen in het schepnetje kijken, dan zien ze de diertjes al
krioelen, springen en bewegen en dat verhoogt de nieuwsgierigheid.
Sommige kinderen schrikken hiervan, sommige kinderen worden
nieuwsgierig. Breng de inhoud van het schepnetje in de witte bak
met water door dit boven de bak om te draaien. Zorg ervoor dat de
beestjes die gevangen zijn wel zichtbaar zijn, maar leg ook wat kleine takjes
of een blad in het water. Zorg dat de waterbak niet in de volle zon staat en 
dat er voldoende water in zit.

Omdat niet alle dieren in de modder leven is het ook leuk om eerst bovenin 
te scheppen en pas later onderin, en als je in de modder schept, zie je weer 
andere diertjes. Zo kunnen de kinderen er attent op gemaakt worden dat de 
waterdiertjes overal in het water voorkomen.
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9

Natuurspel - Natuurverzamelspel

Benodigdheden
Acht voorwerpen uit het bos, voorbeelden zie foto’s

Spelomschrijving
Ga met de spelers naar het bos.  Vooraf heeft de spelleiding acht voorwerpen uit het bos verzameld, zoals
eikel, eikeldopje, een dennenappel, een blad, dennennaalden, stukje mos, elzenpropjes, boomschors, blad met
eikengalappeltje enzovoorts. Deze voorwerpen leg je op een rij en de spelers gaan in het bos op zoek naar
dezelfde voorwerpen.

De spelers leggen de gevonden voorwerpen op de verzamelplek.
Aan het einde van het spel vertellen de kinderen wat zij hebben verzameld.



 Lesinstructie 

Vooraf
Ter voorbereiding op deze NME-route kunnen de kinderen allerlei opdrachten doen. Bijvoorbeeld:
• De kinderen verzamelen dingen in school die met water te maken hebben, bijvoorbeeld een gieter, een wc-

rol, een washandje, een beker limonade en vertellen elkaar waar we het water allemaal voor gebruiken.
• De kinderen spelen met zand en water in de zandbak of de zandtafel.
• De kinderen kleuren de kleurplaat van Droppie water, zie werkblad.
• De kinderen verzamelen voorwerpen uit de natuur.
• https://www.schooltv.nl/video/hoe-groeit-een-mug-van-eitje-tot-larve-tot-mug/#q=
• https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-slootdiertjes/#q=
• https://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-bomen/#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 wat ze gezien en beleefd hebben tijdens deze NME-leerroute.
• De kinderen kiezen de mooiste kleurplaat om te kleuren, zie werkblad.
• De kinderen maken een tentoonstelling van de kleurplaten en vertellen elkaar waarom ze deze
  kleurplaat hebben gekozen.
• De kinderen maken een expositie van de voorwerpen uit de natuur die ze hebben meegenomen
  en vertellen elkaar waarom ze het hebben uitgekozen.
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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.


