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Inleiding
Om kinderen bij de natuurontwikkeling in Het Groene Woud te betrekken heeft ARK
Natuurontwikkeling in samenwerking met Brabants Landschap in 2016 een veldwerkproject
ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Het project bestaat uit een
powerpointpresentatie op school en een veldles in De Scheeken.
In het najaar van 2016 is er een pilot met 5 schoolklassen uitgevoerd. De pilot is mede mogelijk
gemaakt door Stichting Streekfonds Het Groene Woud.
In 2017 had ARK de opgave om 15 veldlessen te verzorgen in het gebied. Dit verslag geeft een kort
overzicht van de activiteiten.
Paul Grootenboer, december 2017

Een van de kinderen ontdekte deze natuurlijke katheder en vertelde wat er leuk is aan de veldles.
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De binnenles
Voorafgaand aan de veldles komt een educatief medewerker op bezoek in de klas. Aan de hand van
een powerpointpresentatie vertelt deze de kinderen van alles over de veldles en het gebied waar ze
naar toe gaan. Er wordt o.a. ingegaan op de natuur van Het Groene Woud en van De Scheeken in het
bijzonder, bosontwikkeling, het verbinden van natuurgebieden en natuurlijk de terugkeer van het
edelhert. Het viel op dat heel veel kinderen de term “het Groene Woud” niet kenden en ook niet op
de hoogte waren van de terugkeer van het edelhert. Dat illustreert het belang van de binnenles én
het bezoek aan het edelhertengebied. Er wordt onder andere een korte film vertoond over de
terugkeer van de koning van het Groene Woud. Dit bereid de kinderen goed voor op de veldles.
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De veldles
Bij de veldles draait het vooral om
struinen, genieten, ontdekken en
verwondering. In groepjes van 4 -6
kinderen met een begeleidende
ouder gaan de kinderen aan de slag.
De 10 speciaal voor deze locatie
ontwikkelde opdrachtkaarten
helpen hen om beter te kijken en te
onderzoeken. Titels van de
opdrachtkaarten: Waterdiertjes,
Kleine beestjes, Vogels, Dood dier,
Natuurbrug, Geuren vangen,
Edelherten, Op expeditie, Planten,
Bos en bomen.
De opdrachtkaarten zitten samen
met mooi getekende zoekkaarten in
een handzame map. Ieder groepje
krijgt zo’n map waarna ze met
bijpassende onderzoeksmaterialen
het gebied gaan verkennen.
Als ze een opdracht hebben
uitgevoerd komen ze terug naar de
verzamelplek om hun ervaringen te
delen met de medewerker en hun
vondsten te laten zien. Daarna gaan
ze weer op pad met nieuwe
materialen.
Na de uitzet van de
edelherten is het
niet meer
toegestaan om
buiten de paden te
komen, maar voor
de veldlessen is een
uitzondering
gemaakt. De
kinderen mogen in
het gebied rondom
de plas struinen.
Dat is een unieke
gelegenheid!
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Natuurbrug
Een van de bijzonderheden in de kern van het Groene Woud
is het verbinden van natuurgebieden door middel van
natuurbruggen.
Naast de al aanwezige natuurbrug (ecoduct) over de snelweg
A2 is Prorail in de tweede helft van 2017 begonnen met de
aanleg van een tweede natuurbrug over de spoorlijnen.
Hierdoor wordt het leefgebied van de edelherten – en tal van
andere dieren – aanmerkelijk vergroot.

Tijdens de presentatie in de klas
krijgen de leerlingen hier ook
informatie over te zien en te horen
en zijn ze nieuwsgierig naar hoe de
dieren ermee omgaan. Het is dan
leuk om een filmpje te laten zien
dat is opgenomen met een
wildcamera, bovenop de
natuurbrug.

Deze brug is in 2016 gebouwd en ligt er nu nog!
Een van de opdrachten tijdens de veldles
is om een natuurbrug te bouwen en
daarbij te bedenken voor welk dier het
geschikt moet zijn. Daarbij ontstaan
soms stevige creaties die er een jaar
later nog liggen!
Dat maakt het een leuke link naar het
belang van dergelijke verbindingen in de
natuur.

Kinderen hebben een kikker op hun
natuurbrug gezet en kijken hoe die
erover heen loopt.
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Uitzet edelherten

De historische terugkeer van het edelhert in Brabant
vond plaats op 6 maart 2017 en is betaald door
Brabants Landschap. Die dag zijn 13 edelherten
uitgezet, 4 herten (mannetjes) en 9 hindes (vrouwtjes).
Bij het betreden van het gebied is het natuurlijk
spannend of de dieren worden gezien. Verteld wordt
dat de kinderen zo stil mogelijk moeten zijn, iets wat
een hele uitdaging is voor een groep enthousiaste
kinderen.

Op weg naar de
verzamelplek maken we er
een zoektocht van en
wijzen we op de sporen van
de dieren, die de kinderen
soms zelf ook ontdekken.
Met de verrekijkers uit de
tassen speuren de kinderen
tussen de struiken en de
bomen en soms wordt een
boom verward met een
edelhert. Maar helaas, dit
jaar hebben de kinderen de
edelherten nog niet gezien.

Behalve de edelherten wordt gebied ook
bewoond en beheerd door een grote
kudde runderen. Die hebben de groepjes
wel een paar keer gezien!
Dankzij de grote grazers ontwikkeld het
gebied zich op een natuurlijke wijze, waar
veel planten en dieren van profiteren.
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Deelname scholen
De basisscholen die mee hadden gedaan met de pilot in 2016, wilden ook in 2017 graag meedoen.
Daardoor waren al bijna de beoogde 15 groepen ingepland. Met de andere groepen lukte dat ook,
maar helaas moesten 2 groepen afzeggen omdat ze het vervoer niet geregeld konden krijgen.
Er zijn namelijk ouders met auto’s nodig om de kinderen naar het gebied te brengen en hen tijdens
de veldles te begeleiden.
School
De Fonkeling Spoordonk
De Oversteek Liempde
Kienehoef Sint - Oedenrode
Antonius Best

groepen
2
5
1
6
14

leerlingen
43
145
30
156
374

begeleiders
11
36
7
42
96

Voor volgend kalenderjaar zijn er al weer contacten gelegd, ook met een school uit Olland.
Met dit project worden niet alleen veel kinderen bereikt, maar ook volwassenen, zoals ouders en
leerkrachten.

Groep 8b van basisschool Sint Antonius uit Best
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Betrokkenheid van vrijwilligers
Er zijn diverse natuurorganisaties actief in de omgeving van Het Groene Woud. Om hen bij dit
veldwerkproject te betrekken is in 2016 een bijeenkomst georganiseerd, in samenwerking met SPPiLL
(Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde). Contactpersonen van IVN Best,
Jeugdnatuurwacht Liempde, en Natuurwerkgroep Liempde waren hierbij aanwezig.
Tijdens de presentaties en de veldlessen heeft een groot aantal van de vrijwilligers meerdere keren
meegelopen. Een van de vrijwilligers heeft de presentatie al zelf gegeven!

Vrijwilliger Kees Quinten op basisschool Kienehoef in Sint Oedenrode

Tijdens de veldlessen hebben de
vrijwilligers groepjes begeleid maar ook
zelfstandig een tijdje de verzamelplek
bemand. Dat is zijn goede
leermomenten geweest en ze hebben
diverse keren de opstart en afsluiting
meegemaakt van een veldles.
Het is de bedoeling dat zij in 2018
zelfstandig, maar onder supervisie van
een medewerker van ARK, de
veldlessen en de presentaties gaan
verzorgen zodat die daarna kunnen
worden overgedragen aan de lokale
vrijwilligersclubs.

Vrijwilliger Emmy van Kessel tijdens een veldles
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