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Inleiding
Het Barendbos in de Zuidpolder, onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde, is al een paar jaar
het toneel om leerlingen van de Barendrechtse basisscholen kennis te laten maken het
fenomeen klimaatbuffer. Na uitleg hierover in de klas kunnen zij het gebied in ontwikkeling van
heel dichtbij ontdekken; zij gaan dan op ‘Expeditie Zuidpolder”.
In 2012 is een tweede pilotgebied van Klimaatbuffer IJsselmonde in gebruik genomen: de
Koedoodzone. Dit verslag geeft een kort overzicht van de gebeurtenissen en ontwikkelingen op
het gebied van educatie vanaf de openstelling van het voorbeeldgebied aan de Koedood tot
aan de zomervakantie van 2012.
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Opening
Op 26 april 2012 werd het gebied aan de Koedood officieel geopend. Dit gebeurde door het
loslaten van een kleine kudde Schotse Hooglanders. Zij zullen het gebied op een natuurlijke
wijze vorm gaan geven en een belangrijke schakel vormen in de natuurlijke processen die hier
een rol kunnen spelen.
Het voorrecht om deze openingshandeling te verrichten was toebedeeld aan een enthousiaste
klas van basisschool de Trinoom. Deze school heeft al eerder met veel plezier kennis gemaakt
met het Barendbos. Behalve de openingshandeling mochten zij ook een naam bedenken voor
het kalfje dat enkele dagen voor de opening was geboren.
Als onderdeel van de feestelijke opening waren de gasten uitgenodigd voor het beleven van
een veldlesonderdeel onder begeleiding van een groepje leerlingen. De scholieren hadden hier
goed voor geoefend en stonden te trappelen om de genodigden het gebied te laten ervaren;
helaas gooide een flinke regenbui roet in het eten.
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Start veldlessen
Na de officiële opening en vooral het loslaten van de Schotse Hooglanders kon er een begin
gemaakt worden met de veldlessen. Een gedeelte van de opdrachten kon worden
overgenomen uit het repertoire van het Barendbos. Maar er zijn ook nieuwe opdrachten
ontwikkeld specifiek voor dit gebied. Een aantal van deze opdrachten zijn nog in de
zogenaamde testfase en zullen tijdens de zomervakantie worden uitgewerkt.
Er is gekozen voor opdrachtkaarten in combinatie met zoekkaarten. De kinderen voeren een
aantal opdrachten uit onder begeleiding van een volwassene (meestal een ouder). Ze krijgen
hiervoor materialen mee en kiezen vervolgens zelf hun route door het terrein.

Foto links:
De leskar en lesmaterialen

Foto rechts:
Kennis maken met de
opdrachtkaarten
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Een fotocompilatie van de veldlessen.
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Uitnodigingen en deelnemende scholen
In 2011 zijn alleen de scholen in Barendrecht uitgenodigd voor de veldlessen in de Zuidpolder.
Door het in gebruik nemen van de Koedoodzone zijn dit jaar ook scholen uit Albrandswaard en
Rhoon uitgenodigd. De scholen hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen voor hun
deelname aan ‘Natuurexpeditie Koedood’. De reacties op de uitnodiging waren heel positief,
maar veel scholen hadden hun activiteiten tot aan de zomervakantie al gepland en hadden dus
helaas geen plek meer voor de veldlessen. De zomervakantie is dit jaar ook relatief vroeg
begonnen. Na de opening op 26 april begon de meivakantie die voor veel basisscholen 3 weken
duurde. Ook combinatieklassen waren een obstakel. Dit alles heeft er toe geleid dat het
beoogde aantal groepen (25) niet is gehaald.
Dat neemt niet weg dat de deelnemende groepen heel erg genoten hebben van het gebied en
de lessen. Bovendien hebben ze ontdekt dat vlakbij hun school en huis een mooi en spannend
natuurgebied is. Dit enthousiasme werkt zeker aanstekelijk voor de komende groepen. Voor
het komende schooljaar is de verwachting dat het beoogde aantal groepen wél gehaald zal
gaan worden. Hiervoor zijn de eerste contacten al gelegd. Aan het begin van het schooljaar is er
namelijk nog volop plek in het programma en maken de leerkrachten graag gebruik van dit
soort educatieve uitjes die vlak bij school liggen.

Tabel: deelnemende scholen veldlessen Koedood vanaf april tot aan de zomervakantie 2012
Naam school

Groepen

kinderen volwassenen

OBS Portland

3

64

12

Smitshoek

2

50

10

De Trinoom

1

23

2

6

137

24
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