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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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De bijenschans van het Broekeling - gebaseerd op een artikel van Michiel Hegener uit 1995

In heel Nederland moeten sinds de vroege middeleeuwen vele honderden bijenschansen zijn geweest,
duizenden wellicht. Met name op de hooggelegen woeste gronden zoals we hier ook hadden. Bijna alle
bijenschansen zijn verdwenen, maar in 2017 werd een gereconstrueerde bijenschans geopend op Landgoed
de Utrecht; bij het Broekeling! 

Een bijenschans is meestal een carrévormige aarden wal. In de wal staan bijenkorven. De opening van de schans is 
op het oosten gericht. De korven worden dus verwarmd door de opgaande zon. Als de zon later op
de dag aan kracht wint, biedt de schans juist beschutting. De top en helling van de aarden wal zijn dicht begroeid. 
De bijen worden op deze manier goed verdedigd. Maar waar tegen?

Honing was in onze streek de enige zoetstof en dus het verdedigen waard. Oorspronkelijk werd honing in de
natuur verzameld, in holle bomen. Later werden er stukken van een holle boomstam op bepaalde plaatsen gezet.
Weer later werden dat bijenkorven. En die plaatsen werden beschermd tegen indringers. De eerste bijenschansen 
moeten zeker duizend jaar geleden zijn gemaakt. Wellicht is de schans in het Broekeling geen duizend jaar oud. 
Wel weten we dat in de 19e eeuw nog honderden imkers naar het Broekeling trokken om hun korven uit te
stallen. De bijen verzamelde, in de uitgestrekte heidevelden in de omgeving van de schans, de kostbare honing. 
Deze situatie komt langzaam terug. Niet alleen omdat de heide weer aan terrein wint, maar de oostzijde van het 
Broekeling is ook ingericht met nectarhoudende planten. 

Tot voor 2010 bestond het Broekeling vooral uit Grove dennen, Douglassparren en Eiken. Zelfs in de bodem zjn 
nog sporen hiervan te vinden. Nu zijn er al veel meer boom- en struiksoorten zichtbaar. Berken, Elzen, Vuilboom, 
Drentse krent maar ook Jeneverbes en Hazelaar kom je tegen. Hiermee is een mooie biotoop gecreëerd voor 
allerlei vogels. De Nachtegaal en Tuinfl uiter maar ook de Zwartkop, Koolmees, Pimpelmees en Vink voelen zich 
thuis in het Broekeling. Houthakkers zoals de Grote Bonte Specht, de Zwarte en Groene Specht hoor je als je 
goed luistert. Natuurlijk kun je ze ook zien, ze zijn herkenbaar aan hun golvende vlucht.  

Watervogels vind je op en rondom het ven ook in allerlei soorten. De koddige Dodaars en de kleurrijke Wilde 
eend maar ook de Tafeleend, Kuifeend, Smient en Wintertaling kun je hier aantreffen. Langs het water staan de 
Blauwe Reiger en de witte Zilverreiger op de uitkijk, ze zijn natuurlijk op zoek naar iets eetbaars. 

Bij deze NME-leerroute gaan we van alles ontdekken over bomen. 



NME-leerroute voor groep 6 
Thema: bomen van het Broekeling

3

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

Van alle levende wezens zijn de bomen wellicht de merkwaardigste. Een levende boom is namelijk vooral dood. 
Het grootste deel van een boom is al lang geleden gestorven en zorgt nu voor de stevigheid. Bomen zijn ook de 
oudste, de dikste en hoogste levende wezens.

Bomen zijn planten die voor het merendeel uit overblijvend hout bestaan. Bomen herken je aan hun centrale 
stam. Bij struiken groeien vaak diverse takken uit de grond, een duidelijk verschil tussen een boom en een struik. 

Daarnaast worden bomen hoger dan 10 meter, maar meestal minder dan twintig meter.
Dat gaan we in het Broekeling ontdekken. Een boom is opgebouwd uit een stam, takken, wortels, bladeren,
bloemen en vruchten.
Een stam bestaat vooral uit dood hout. Alleen aan weerzijden van het groeiweefsel of cambium ligt levend
materiaal, de rest is dood. Kijk maar op het plaatje met de jaarringen. 

In het Broekeling gaan we niet alleen bomen onderzoeken, maar ook hun bezoekers: de vogels, insecten, spinnen 
en bodemdieren die tussen de wortels leven. Want de bomen nemen een bijzondere plek in de natuur in.

Ook kun je aan bomen de verschillende seizoenen herkennen, weet je welk jaargetijde het nu is?
Voorjaar, zomer, herfst of winter? Hoe vertelt de boom je welk jaargetijde het is? 

Let maar eens op, straks weet je het allemaal!



Bord

12
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De route groep 6 - Bomen van het Broekeling

N

Opdrachten
1. Het konijn
2. Bladafdrukken maken
3. Teken een fantasiebeest

Legenda
Bord = begin en einde route
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Opdracht 1 - Het konijn

Opdrachten

• Omschrijf hoe een konijn er volgens jou uit ziet; welke kleur heeft het en hoe groot is het konijn?

• Omschrijf het leven van het konijn de komende 24 uur.
Dingen waaraan je kunt denken zijn: eten zoeken, slapen en spelen.

• Zie je het konijn ook overdag?
Waarom denk je van wel, waarom denk je van niet?

• Teken de sporen van het konijn en hoe vind je een spoor van het konijn?

• Hoe kun je erachter komen wat het konijn eet?

• Laat elk kind een keer het konijnengeluid nadoen.
Zorg dat de andere kinderen stil zijn.
Hoe klinkt het geluid? Is het makkelijk om na te doen?

• Heb je een konijn gezien?

• Welke dieren leven er nog meer in het bos?
Noem ze op en zoek de sporen van de andere dieren.

Benodigdheden 
Zoekkaart diersporen
Afbeelding konijn
Papier
Tekenspullen

Inleiding
Konijnen en hazen behoren niet tot de knaagdieren, maar tot de
haasachtigen (of dubbeltandigen). Dit is een aparte diergroep.
Het voornaamste verschil is dat haasachtigen achter de grote boven-
snijtanden een paar stifttanden hebben, in tegenstelling tot knaagdieren. 
Ook hebben ze een gespleten bovenlip. Haasachtigen hebben, als echte 
planteneters, grote platte plooikiezen. Verder hebben ze relatief grote 
achterpoten, lange oren, grote ogen en terugtrekbare huidfl apjes voor 
de neusgaten. Ze gebruiken nooit hun voorpoten om er voedsel mee 
vast te houden. Aan de voorpoten hebben ze vijf tenen, aan de achterpo-
ten vier.  Afmetingen konijn: kop/romplengte: 35 - 45 cm,
oorlengte: 6,5 - 7,5 cm, gewicht: 1,2 - 2,5 kg, staartlengte: 5 - 7 cm. 

Meestal hoor je konijnen niet maar bij angst of verwonding gillen ze heel 
hoog. Bij alarm slaan konijnen met hun achterpoten op de grond om ‘n 
geluid te maken waarmee leden van de familie worden gewaarschuwd. 
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Opdracht 2 - Bladafdrukken maken

Opdrachten

• Verzamel met je groepje verschillende soorten bladeren. 
Vervolgens kies je een blad dat je leuk vindt.
Pak een vel papier, een kartonnen plaat en een vetkrijtje (meer krijtjes mag, als er genoeg zijn voor de anderen).

• Leg het blad op de kartonnen plaat en leg het vel papier er overheen. 
Wrijf nu met je vetkrijt licht over het vel papier.
Het patroon van het blad wordt zichtbaar.

• Bekijk met je loep het blad. 
Wat valt je op aan het blad?
Schrijf dit op de achterkant van je tekening.

• Vergelijk je ontdekkingen met die van je groepsgenoot.

• Herken je het blad op de zoekkaart?

Benodigdheden
Papier, vetkrijtjes, loepjes, stevig karton, zoekkaart bladeren

Inleiding
Zonder bomen, geen leven! Bomen zorgen voor de zuurstof die mensen en 
dieren nodig hebben om te kunnen ademen. De boom zelf heeft juist weer 
de uitgeademde lucht (koolzuur) van mens en dier nodig om van te leven.
Dit wordt ook wel de zuurstof-koolzuurkringloop genoemd. Dit is de basis 
van al het leven op de aarde. Bladeren nemen de koolzuur uit de lucht 
door middel van de huidmondjes, die in de bladeren zitten. Chlorofyl is de 
groene kleurstof in de plant, dat koolzuurgas omzet in zuurstof.
De huidmondjes kun je zien met een loepje.

Verder beschermt de boom mensen en dieren tegen harde windstoten en 
regen. Op zomerse hittedagen zorgt de boom voor schaduw.
Daarnaast houden bomen met hun wortels de bodem vast zodat er
geen erosie ontstaat. Erosie is het verschuiven van de bodem waardoor 
er modderstromen kunnen ontstaan en er geen vruchtbare bodem meer 
overblijft.
Een ander praktisch nut van bomen is dat ze voor voedsel zorgen door
de vruchten die ze dragen. Denk bijvoorbeeld aan appels, peren, kersen
en walnoten. Ze zorgen ook voor hout voor huizen, stoelen etc.
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Opdracht 3 - Teken een fantasiebeest

Opdrachten

• Kies een boom in de buurt uit en ga met je groepje beestjes zoeken.

• Zie je bladeren met een gaatje? Welk beest heeft dit gemaakt?

• Hoor je een vogel fl uiten of zoekt hij eten in de boom?

• Daarna kun je kijken welke beestjes zich hebben verstopt in de schors van de boom of op de grond.
Woel wat in de bodem, welke dieren ontdek je daar?

• Zet de dieren in de witte bak of doe ze in het loeppotje.

• Maak van alle dieren die je gevonden hebt, een combinatietekening.
Dit wordt je eigen fantasiebeest.

Benodigdheden
Papier, stiften, loepjes, witte bak, zoekkaart bodemdieren

Inleiding
Veel vogels maken gebruik van bomen, maar ook diverse kleine insecten 
zijn in bomen te vinden. Bomen vormen een leefplaats voor vele dieren. 
Bomen zijn voor hen geschikt als uitkijkplaats, zangpodium, restaurant, 
schuilplaats en kraamkliniek.

Bladeren bieden geweldige beschutte plaatsen voor diverse soorten rup-
sen. Niet alleen boven de grond, maar ook onder de grond is de boom 
een leefplek voor dieren.
Regenwormen zijn belangrijk voor bomen, omdat via hun gangen lucht 
in de grond rondom de wortels kan komen. Zij slepen ook afgevallen 
bladeren de grond in en brengen de mineralen weer terug naar plaatsen 
waar de wortels deze kunnen bereiken.

Holen gravende dieren zoals konijnen en dassen maken vaak hun huis 
onder een boom. De wortels voorkómen dat hun hol instort en nemen 
ook een deel van het vocht uit de bodem op.
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Natuurspel - Levend stratego

Benodigdheden
2 verschillende vlaggen
Spelkaarten in twee verschillende kleuren

Spelomschrijving
Dit spel is een variant op het bekende levend stratego. De kinderen maken kennis met de voedselkringloop
en leren dat elk dier zijn eigen vijand heeft. Ze leren ze spelenderwijs dat hun favoriete vogel ook zijn vijanden
heeft en het niet altijd makkelijk heeft om te overleven.

Dit spel wordt gespeeld door twee groepen; team geel en team rood. Deze twee groepen krijgen elk een vlag die
ze gaan verstoppen in het bos. De vlag mag onder bladeren en dergelijke liggen, maar er moet minimaal een punt
van de vlag te zien zijn. Doel van het spel is om de vlag van de tegenpartij te vinden.
Na het verstoppen van de vlag verzamelt elke groep zich op een plek in het bos. Dit wordt hun ‘honk’.
Op deze plek blijft de leiding van de groep staan.

De kinderen krijgen een kaart. Op deze kaart staat een nummer. We spreken af dat kaart 8 de hoogste kaart is en 
kaart 1 de laagste. De beide groepen gaan na een fl uitsignaal op zoek naar de vlag van de tegenpartij. Als ze iemand 
tegenkomen van de tegenpartij dan mogen ze die persoon tikken. Als ze iemand hebben getikt, dan moeten ze aan
elkaar hun kaartje laten zien. Degene met de de hoogste rang (het hoogste nummer), mag zijn kaartje houden en
verder lopen. Ook kinderen met dezelfde rang mogen doorlopen. Het kind met de lagere rang moet met zijn armen 
omhoog terug naar zijn leiding om een nieuw kaartje te gaan halen.

Er zijn twee uitzonderingen.
1. Er is ook een bacterie in het spel. Deze bacterie kan iedereen in het spel verslaan, behalve de galwesp.
Dit staat ook op het kaartje van de bacterie en de galwesp.
2. Nummer 1 is de dierenbescherming en die kan als enige nummer 7 (de jager) verslaan.

De groep die als eerste de vlag van de tegenstander vindt, heeft het spel gewonnen!
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 Lesinstructie 

Vooraf
Ter voorbereiding op deze NME-route kunnen de kinderen allerlei opdrachten doen. Bijvoorbeeld:
• De kinderen zoeken de kenmerken op van de verschillende bomen waarbij gelet wordt op de bladvormen, 

de kleur en de vorm van de bast.
• De kinderen zoeken extra informatie op over de bomen zoals de bloeiwijze in het voorjaar en de verschil-

lende vruchten van de bomen in het najaar.
• De kinderen maken een nestkastje van verschillende houtsoorten en merken op dat er verschillen zijn wat 

betreft kleur en hardheid.
• De kinderen maken een voederhuisje.
• De kinderen maken vetbollen voor de vogels die de boom bezoeken.
• https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-boom/
• https://www.schooltv.nl/video/insectenquiz-wat-weet-jij-van-insecten/#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 maken een tekening van de verschillende bomen.
• De kinderen maken een folder om ouders (en opa’s en oma’s) kennis te laten maken met de
  verschillende bomen die ze hebben gezien.
• De kinderen maken met elkaar een tentoonstelling over bomen.
• De kinderen vertellen elkaar hun bomenervaringen, wat vonden ze leuk, niet leuk of
  moeilijk aan de opdracht.
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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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