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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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Broekeling 1896 Broekeling 2019

Het verhaal voor de begeleider
Het bijzondere gebied het Broekeling volgens Pierre van Beek – gebaseerd op een artikel uit 1968 in
Het Nieuwsblad van het Zuiden 

Broekeling 
De weg, met eiken erlangs, maakt bij boerderij De Leuter (nu de boerderij dichtbij het sculptuur Verroeste pk’s) 
een bocht naar links. Voor de boerderij trekt aan de linkerkant een dicht begroeid bos van gemengd hout de
aandacht. Nu even goed opletten! Nog geen honderd meter voorbij De Leuter vind je, links van de weg in het 
dichte hout, een voetpaadje. Het is niet meer dan een oud karrenspoor. Parkeer de auto langs de weg en ga te 
voet op expeditie. 

Je bent nu bij het Broekeling, dat met open armen gereed zit om vrienden te ontvangen. Iedere keer als we hier 
komen, prijzen we de man die de gevoeligheid had tussen al de ontginningsarbeid en de moderne bosbouw, dit 
ongekunsteld brok Kempenland te bewaren. Een belangrijk deel van het Broekeling wordt gevormd door een 
ven en een moerasgebied. Het moerasgebied is ontstaan door de vervening van het ven. Het ven onderscheidt 
zich van heel wat andere vennen. De veelvoud van kleuren van de begroeiing erlangs, spreiden vooral in de 
lente ongeloofl ijk rijk palet tentoon. Over een klein bruggetje met een watervalletje bereik je het punt waar het 
uitzicht over het ven het mooist is. Onder het bruggetje door wordt niet alleen het water van het ven afgevoerd, 
maar hier stroomt de Hoogeindsebeek, die bij Hilvarenbeek het Spruitenstroompje vormt. De Hoogeindsebeek 
komt vanaf  Tulder en stroomt door de landerijen van de Belgische Boerenbond. Hier is ergens haar oorsprong te 
vinden. 

Ongereptheid
In het open water van het Broekeling bloeit in de zomer de koningin van de waterplanten, de witte waterlelie.
Er staat veel heerlijk geurende Gagel, waarvan in de bloeitijd gele wolkjes stuifmeel opvliegen als je er tegenaan 
slaat. Wrijf eens een gagelblaadje in je handen fi jn en ruik dan! De smalle bosstrook links van het pad naar het 
bruggetje verdient de aandacht door zijn heerlijke, wilde ongereptheid. Er liggen nogal wat omgewaaide bomen. 
Met wortel en al uit de grond gerukt zodat het lijkt of er een cycloon over het Broekeling heeft geveegd. Het ligt 
er zoals de natuur het er heeft neergesmeten. De eeuwige kringloop van worden en vergaan, zoals de natuur dat 
bedoeld heeft. 

De verteller van dit verhaal heeft een goed beeld geschetst van het Broekeling, je zou zijn routebeschrijving nog 
steeds kunnen volgen. Volg de sporen… van de natuur en van de mens.  



NME-leerroute voor groep 7 
Thema: sporen in het Broekeling

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

Op de tocht langs de route onderzoeken we wat de gevolgen kunnen zijn voor de natuur wanneer de mens
wel of niet ingrijpt. Sporen worden door mens en dier achtergelaten. Door deze te onderzoeken kunnen we
de sporen beter begrijpen. Bijvoorbeeld wanneer de stuw het water wel of niet doorlaat.

Vragen die in de opdrachten zijn verwerkt hebben te maken met de invloed van het ingrijpen van de mens.
Hoe zijn dingen veranderd en waarom zijn ze zo gevormd? Het Broekeling is een nat gebied. Door goed te kijken 
worden de bijzondere vormen van de bodem en de groei van verschillende boomsoorten goed zichtbaar.

Op verschillende bomen zijn tekenen zichtbaar die ons vertellen hoe het gesteld is met de lucht die wij
inademen. Door te kijken naar het wel of niet aanwezig zijn van korstmossen en de kleur ervan te bestuderen, 
kunnen we zien of de lucht gezond is of niet. 

Achter verschillende bomen schuilt een verhaal en ook dat zullen we proberen te ontdekken. Hoe oud is de 
dikste boom die we kunnen vinden en hoe hoog is deze? Om ons te kunnen oriënteren zullen we leren hoe
we altijd de weg terug kunnen vinden, zoals we dat deden voordat er GPS bestond. Met het kompas en
topografi sche kaart gaan we aan de slag en weten daarmee exact onze plaats te vinden. 

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

1

2

3

De route groep 7 - Sporen in het Broekeling

N

Opdrachten
1. Sporen van mens en dier
2. Lagen in het bos
3. Voedselpiramide

Legenda
Bord = begin en einde route
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Opdracht 1 - Sporen van mens en dier

Opdrachten

• Tijdens de route verzamelen we afval en we nemen dit mee in de afvalzak.
Trek als je afval verzamelt handschoenen aan en pak de knijper als het nodig is.

• Op het eind van de tocht maak je de afvalzak open en leg je het afval op een rij.

• Wat voor afval hebben jullie gevonden en waar komt het vandaan?

• Ga op zoek naar tien diersporen. Dit kunnen loop-, woon- of vraatsporen zijn.

• Kijk samen op de zoekkaart om een idee te krijgen waar je op kunt letten.

• Neem enkele minuten tijd om in de omgeving rond te struinen. Spreek af hoelang je rond gaat kijken.

• Heb je een dierspoor gevonden? Maak er dan een foto van.

• Maak van de foto’s op school een zoekkaart diersporen.

Benodigdheden 
Afvalzak, grijper, handschoenen, camera, pen, papier
Zoekkaart diersporen
Zoekkaart uitwerpselen

Inleiding
Mensen en dieren laten allerlei sporen achter in de natuur.
Mensen gooien een klokhuis van een appel weg of ze gooien allerlei afval in 
de natuur, zoals verpakkingen van etenswaren. Zo laten zij hun sporen achter.

Maar mensen zorgen ook voor andere sporen. Ze graven beken, zagen 
bomen, bouwen stuwen, bouwen vervangende nestlocaties voor vogels en 
zoogdieren, leggen paden aan en visvijvers. 
Al deze sporen zijn zichtbaar en hebben een reden van bestaan. 
Veel van deze sporen zijn van heel lang geleden. Houtwallen en dijken waren 
er al in de Middeleeuwen (500-1500). Dit zijn sporen van mensen, van lang 
geleden, dit noemen we nu cultuurhistorie of erfgoed.

Dieren laten ook allerlei sporen achter: afdrukken van poten, poepsporen, 
vraatsporen, een hol of nest om te slapen.
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Opdracht 2 - Lagen in het bos

Benodigdheden
Pen
Papier
Kaart boomlagen

Inleiding
Rondom de natte kern en het moerasbos van het Broekeling liggen vochtige
hooilanden. De bodem bevat hier maar weinig voedsel voor planten en 
wordt ook niet bemest. Daardoor groeien op deze schrale graslandjes 
bijzondere planten. Het felle paars van de Spaanse Ruiter, het Knoopkruid en 
de orchideeën brengen een bijzondere kleurenpracht in het grasland.
In het moeras vallen de wilgenstruiken met hun zilvergrijze blad het meest 
op. Dode bomen steken met hun kale takken boven alles uit.

Lagen in het bos
De begroeiing van alle planten samen wordt vegetatie genoemd. De lagen in 
het bos worden daarom ook wel vegetatielagen genoemd. Hieronder vind je 
een klein overzichtje van de verschillende lagen in het bos.

1 Moslaag
Dit is de onderste laag van het bos. Je vindt er bladeren en naalden die
van de bomen gevallen zijn. Dankzij zuurstof, vocht, schimmels verteren
deze bladeren en wordt het humus. Humus maakt de grond vruchtbaar.
Je vindt in de moslaag ook schimmels en amfi bieën zoals salamanders.

2 Kruidlaag
De kruidlaag is de tweede laag en omvat alle planten tot een hoogte van
135 cm. In de kruidlaag dringt maar weinig licht door. De planten hebben zich
hieraan aangepast. In de kruidlaag vind je ook de zaden van bomen.
Zaden komen voort uit de vruchten van bomen. 

3 Struiklaag
In de struiklaag staan de planten van 135 cm tot 800 cm (8 meter) hoog. Struiken komen vaak voor aan
de rand van het bos. Ze hebben namelijk voldoende licht nodig.  Wanneer er door een storm bijvoorbeeld 
bomen sneuvelen dan groeien er later op die plaats struiken. Er is dan een gat in het bladerdek ontstaan,
waardoor er licht naar binnen kan komen.

4 Boomlaag
De vierde en hoogste laag in het bos. Dit zijn de bomen hoger dan 800 cm (8 meter). Hoog in de bomen is 
het meeste licht en logischerwijs ook het meeste leven. Eekhoorns vinden er voedsel, vogels maken er hun 
nest.
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Opdracht 2 - Lagen in het bos (vervolg)

Tot welke laag behoren de volgende planten en welke dieren zie je daar?
Vul het lijstje aan: 

Dier/plant Welke laag

beuk

lijsterbes

eekhoorn

paddenstoel

gaai

ree

mier

speenkruid

uil

varen

marter
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Opdracht 3 - Voedselpiramide

Opdrachten

• Probeer met je groepje een voedselketen te maken. Kijk naar het voorbeeld dat in je rugzak zit.

• Waar begint elke voedselketen mee?

• Waar eindigt elke voedselketen mee?

Benodigdheden
Spelkaarten
Pen
Papier
Voorbeeldkaart voedselpiramide

Inleiding
Roofvogels hebben het naar hun zin in deze ontoegankelijke
moerasbossen. De Buizerd, Sperwer en Bosuil kunnen er in alle rust 
broeden. Spechten maken nestruimtes in bomen. Ook voor veel
zangvogels is dit een ideaal gebied. In het voorjaar is het er een drukte van 
jewelste. De Blauwborst en Rietzanger broeden hier regelmatig. Zij houden 
precies van de afwisseling van bomen, bosjes, struiken en het riet dat hier 
te vinden is. In alle jaargetijden zijn er weer andere vogels te zien. In het 
Broekeling leven kleine zoogdieren zoals egels, wezels en bunzingen. Maar 
ook grote dieren voelen zich hier thuis. Zoals de vos, de buizerd en bosuil. 
Deze grote dieren staan boven in de voedselketen. Zij eten weer kleinere 
dieren (prooidieren) zoals muizen, kleine vogels en insecten. Muizen en 
insecten eten op hun beurt weer kleinere dieren en (delen van) planten. We 
onderscheiden planteneters, vleeseters en alleseters. Ieder dier heeft zo een 
functie in de voedselketen en het is belangrijk dat dit in evenwicht is. 
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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
• Boekje bespreken en de specifi eke woorden doornemen, zodat de opdrachten duidelijk zijn.
• De kinderen halen informatie van internet en maken zelf een kompas.
• https://schooltv.nl/video/natuur-bomen/
• https://www.schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-ecosysteem-dieren-en-planten-hebben-elkaar-nodig/
• https://www.schooltv.nl/video/bio-bits-vmbo-planten-stengels/playlist/95/

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 leuk / niet leuk vonden aan het bezoek aan het Broekeling.
• De kinderen maken een plattegrond van de school.
• De kinderen maken een collage van het afval wat ze tegen zijn gekomen tijdens hun wandeling.
• De kinderen schrijven een verhaal over hoe het afval op deze plek is terechtgekomen.
• De kinderen maken een verhaal van een dier uit de voedselketen, bijvoorbeeld van een mier:
• Hoe ziet een dag van een mier eruit?
• De kinderen maken met behulp van een kompas de route naar hun huis.
• De kinderen nodigen hun ouders uit om nogmaals het Broekeling te bezoeken.
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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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