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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 8 
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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 8 - Sporen in het Broekeling

N

Opdrachten
1. Jouw het Broekeling-kaart
2. Korstmossen
3. Boomhoogte en -omvang meten

Legenda
Bord = begin en einde route
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Opdracht 1 - Jouw Broekeling-kaart

Opdrachten

• Maak een kaartje of plattegrond van deze plek. Op school zoek je deze plek daarna op de kaart op. 

Werkwijze
- Zet een stip midden op het papier; hier sta je nu. Dit is je oriëntatiepunt.
  De kleur van deze stip zet je ook in de legenda.
- Oriëntatie in het veld: waar is het noorden op je kaart? Gebruik je kompas om het noorden te bepalen.
  In Nederland komt de wind meestal uit het zuidwesten. Die kant van de boom is vochtiger en dat kun je zien.
  Hier groeien algen en mos. Dus de groene kant van de boom is het zuidwesten.
  Nu weet je ook waar noorden, zuiden en oosten is.
- Geef op de kaart, met behulp van een symbool, aan waar jouw school staat.
  Met hulp van je kompas weet je of je school in het noorden, zuiden, westen of oosten staat.
- Geef op de kaart aan waar de school staat, bijvoorbeeld met een symbool: een huisje/steen of de letter S.
- Daarna onderzoek je welke planten en dieren, of sporen van dieren, je hier vindt. Gebruik je zoekkaart.

• Klopt jouw kaart met de kaart die de school heeft?

• Vergelijk jouw kaart met die van kinderen uit andere groepjes.

• Welke kaart is duidelijk? Waarom vind je dat?

Benodigdheden
Papier
Tekenbenodigdheden
Kompas
Voorbeeld kaart/plattegrond

Inleiding
Een kaart (of plattegrond) kan je veel vertellen over een gebied.
De plattegrond van een stad of dorp kan je bijvoorbeeld goed vertellen 
waar je de kerktoren kunt vinden of de sportvelden. Een kaart is een
verkleinde afbeelding van de werkelijkheid.

Ben je wel eens naar de Efteling geweest? Bij de ingang kun je een
plattegrond meenemen waarop je kunt zien waar alle attracties te vinden 
zijn. Bij een kaart hoort een legenda. Dat is een uitleg over wat er op de 
kaart te vinden is. In de Efteling betekent een tekeningetje van een vork
en lepel bijvoorbeeld, dat er op die plek een restaurant is.

In je rugzak zit een voorbeeld van een plattegrond. 
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Opdracht 2 - Korstmossen

Opdrachten

• Ga op zoek naar korstmossen. Kijk op bomen. 
Pak de loep en kijk door de loep naar het korstmos
Wat zie je? Denk je dat alle korstmossen er hetzelfde uitzien?

• Hoe ziet jouw korstmos er van dichtbij uit?
Is het een plat korstje of zitten er uitsteeksels aan?
Zijn het stekeltjes of rondjes?

• Teken op het vel papier jouw korstmos van dichtbij na.
Bekijk daarna de andere tekeningen. 
En... zagen ze er hetzelfde uit? 
Als er tijd over is: wat heb je gezien?

• Welke kleur had het korstmos?

Benodigdheden 
Loep
Zoekkaart voor korstmossen
Papier
Potloden
Liniaal

Inleiding
Op diverse bomen in het Broekeling groeien korstmossen, bladmossen 
en varens, zoals de Stekelvaren en de Adelaarsvaren. De kleur van het 
korstmos kan je iets vertellen over hoe schoon de lucht is en welke 
stoffen er in de lucht zitten. Schadelijke stoffen van fabrieken kunnen 
zorgen dat sommige korstmossen verdwijnen.
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Opdracht 3 - Boomhoogte en boomomvang meten

Opdrachten

• Je werkt in tweetallen. Kies een boom uit die je wilt opmeten. Hoe hoog denk je dat hij is?

• Je meet de hoogte van de boom. De boomhoogtemeter is gemaakt met een hoek van 90 graden.
Dit houdt in dat elke centimeter omhoog ook een centimeter er vanaf betekent. 
Elke meter omhoog is dus ook een meter van de boom vandaan.
Zorg dat het loodje aan het eind van het touwtje precies recht naar beneden hangt, over het gaatje heen.
Je partner kan dat goed controleren.
Kijk door het buisje en stap zover naar achteren, totdat je de top van de boom kunt zien.
Blijf nu staan en houdt het meetlint vast.
Je partner loopt er in een rechte lijn mee naar de boom.
Wat is de afstand die je meet?
Vergeet nu niet je lichaamslengte er nog bij op te tellen. Schrijf alle antwoorden op de antwoordenlijst.

• Je gaat nu de boomomvang/stam meten. 
Je loopt met het meetlint op 150 cm boven de grond om de boom heen. 
Zorg dat het lint horizontaal blijft.
Je weet nu de omvang van de boom.

Benodigdheden
Boomhoogtemeter, meetlint, schrijfpapier, stiften

Inleiding
Alle bomen zijn verschillend. Elke soort heeft zijn eigen uiterlijke
kenmerken, zoals blad, schors, stam, kleur etc. De vorm van de boom 
wordt ook beïnvloed door de plaats waar de boom staat, de bodem,
de hoeveelheid licht, het water en het voedsel dat beschikbaar is.

In het Broekeling staan erg veel verschillende bomen.
De ene boom is breed en staat heel ruim, terwijl de andere boom hoog 
en smal is. De loofbomen hebben voornamelijk een brede kroon.

Weet je dat de breedte van de kroon, dus de takken die je ziet, overeen 
komt met de ruimte die de wortels nodig hebben in de bodem? Daarom 
valt een boom niet zo snel om als het hard waait.

In deze opdracht gaan we meten hoe hoog de boom is. We gaan ook 
de omvang van de boom meten. Zodat je weet hoe hoog en breed de 
boom is, die je gekozen hebt.
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Natuurspel - Vogelspel

Benodigdheden
Kaartjes van de vogels
Geplastifi ceerde kaarten van de leefgebieden

Spelomschrijving
Dit is een tikspelletje en het gaat zo:

Twee spelers worden aangewezen als vogelvangers. De andere spelers zijn vogels en krijgen een kaartje met daarop 
een vogelnaam.
Deze vogelnaam mogen de vogelvangers nog niet weten. 
De vogelvangers proberen de vogels te vangen door ze te tikken.

Wijs in het gebied drie locaties aan, die de leefgebieden van de vogels voorstellen. 
1) Het water
2) De wei en akker
3) Het bos

Als een speler getikt wordt, wordt de vogelnaam bekend gemaakt en moet de vogel naar het juiste leefgebied
worden gebracht. Brengt de vogelvanger de speler naar het verkeerde gebied, dan is de vogel weer vrij.
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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://www.schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-kievit/#q=
• https://www.schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-bijenvolken/#q=
• https://www.schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-hoornaar/#q=
• https://www.schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-het-vliegend-hert/#q=
• https://www.schooltv.nl/video/de-voedselkringloop-een-wedstrijd-tussen-maden-en-bacterien/#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 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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Deze NME-leerroute in het Broekeling is mede mogelijk gemaakt door:

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


