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Op speurtocht in het Kempen~Broek

Het educatieproject “Op speurtocht in het Kempen~Broek” bestaat uit een powerpoint
presentatie op school en een veldles in het Wijffelterbroek bij Altweerterheide. Het project stelt
scholen uit Stramproy, Tungelroy, Altweerterheide en Weert-west sinds 2011 in de gelegenheid
om met de leerlingen van groep 6, 7, en 8 dit gebied in te bezoeken. In 2012 zijn ook Belgische
scholen uit Bree, Bocholt, Kaulille, Lozen en Molenbeersel uitgenodigd om deel te nemen.

Deelname van de scholen
Begin januari zijn de uitnodigingsbrieven digitaal verstuurd. Maar hier kwam in eerste instantie
geen respons op. De wervingsactie werd aangepast, door persoonlijk de scholen te bezoeken. Zo
kwamen we tot een aantal van 22 groepen.

Aanmeldingen uit Nederland
Bs Graswinkel
Bs Nassauhof
Bs de Molenakker

Weert
Weert
Weert

2x
2x
3x

Bs de Firtel
Bs de Budschop
Bs St Jozef

Stramproy
2x
Nederweert
1x
Altweerterheide 2x

In totaal 6 scholen, 12 groepen, 275 kinderen, 96 begeleiding en leerkrachten

Aanmeldingen uit België:
Bs de Wieken
Bs de Regenboog
BS Beek

Molenbeersel 2x
Bree
3x
Beek
1x

Bs Kaulille
Bs Bocholts

Kaulille
Lozen

2x
2x

In totaal 5 scholen, 10 groepen, 230 kinderen, 86 begeleiding en leerkrachten

Powerpoint presentatie
De powerpoint presentatie is bedoeld als voorbereiding op de veldles. De powerpoint is een
voorproefje op wat men straks in het veld verwachten kan, zowel wat betreft het landschap als de
opdrachten die bij de veldles horen (zie bijlage 1). De les duurt een uur. Er wordt ingegaan op
natte natuur in het GrensPark Kempen~Broek, het verbinden van losse natuurgebiedjes tot één
groot gebied, klimaatverandering, het functioneren van een grote natuurlijke klimaatbuffer, en
natuurlijke begrazing. Ook wordt er gekeken naar planten en dieren die nu al in dit gebied
leven, zich zullen uitbreiden of zich nieuw vestigen.
Al tijdens de presentatie op school ontdekken de kinderen de mogelijkheden van het gebied om
vrij te struinen en te speuren. Dan wordt tevens uitgelegd hoe we ons tegenover de Taurosrunderen die hier leven, moeten gedragen: met rust laten en afstand houden.
Belangrijk is dat kinderen in de powerpoint presentatie heel duidelijk de koppeling krijgen
uitgelegd tussen aantrekkelijke moerasnatuur en de aanpak van de negatieve gevolgen van
klimaatverandering (wateroverlast tegengaan middels natuurlijke klimaatbuffers). Eenmaal
buiten zijn ze vooral geprikkeld door de planten en dieren in natuur en minder bezig met
klimaatproblematiek.

Veldles
Natuur en landschap kun je het intenst ervaren en een natuurlijke klimaatbuffer het best
begrijpen door er zelf op uit te trekken, te speuren, te onderzoeken en te beleven. Dat is de kracht
van een veldles. Een leerlingenboekje en opdrachtkaarten (zie bijlage 2) vormen de rode draad
van de veldles. De klas wordt in kleine groepjes (ca. 5 leerlingen per groepje) verdeeld die in een
roulerend systeem de opdrachten uitvoeren.

De groepjes kunnen bijvoorbeeld kleine beestjes en vogels bekijken, menselijke en dierlijke
sporen in het terrein zoeken, waterdiertjes scheppen en bekijken, geuren opsnuiven en een
klimaatopdracht maken. Voor deze opdrachten zijn materialen beschikbaar zoals verrekijkers,
loepjes, schepnetten e.d. Bovendien zijn er prachtige zoekkaarten.
De opdrachten worden verdeeld vanuit de ‘centrale plek’. Van hieruit vertrekken de groepjes met
hun opdracht en keren terug voor een nieuwe opdracht. Hier staat de veldlesbegeleider om
vragen te beantwoorden, aanwijzingen te geven of om te luisteren naar de vaak kleurrijke
verhalen van de teruggekomen groepjes. Soms gaat de veldlesbegeleider naar de groepjes die
zich verspreid hebben toe, om nadere uitleg te geven. Bij de centrale plek kunnen de kinderen
tussendoor ook drinken en eten. Soms doen ze hier ook de opdracht Klimaat.

de centrale plek

Bevindingen van kinderen/ ouders
Net als vorig jaar gingen de kinderen en begeleiders niet altijd het Wijffelterbroekbos in
vanwege de grote hoeveelheid muggen en de aanwezigheid van de processierups. Ze bleven dan
liever in de open vlakte van De Graus. Sommigen kwamen onder de muggenbulten terug uit het
bos. Maar ondanks deze “storende” elementen was het toch heel erg interessant, leuk en
spannend. De kinderen, leerkrachten en ouders waren erg enthousiast over de veldles en over het
gebied. Hierbij een uitspraak van een opa die enkele waterdiertjes door een loep bekeek:“Amaai,
amaai (en ook nog een grote vloek er achteraan) wat is dat bijzonder, wat is dat speciaal. Ik heb
zo iets nog niet eerder zo gezien. Geweldig! En wat goed dat ge dat op deze manier aan de
kinderen meegeeft.” Er kwamen meerdere van deze reacties.
VOGELS / TAUROSSEN

Deze twee opdrachten worden vaak gecombineerd, omdat bij beide een verrekijker nodig is.
Steeds komen er opmerkingen als ze een eigen kijker krijgen. “Ze zijn echt, wouw daar kun je
goed mee zien”. In het opschrijfboekje en bij de opdrachtkaarten die de kinderen meekrijgen, is
nog geen opdracht over de Taurosrunderen opgenomen. Daarom krijgen ze de opdrachtenkaart
mee van de Schotse Hooglanders uit het Drielandenpark. Ze lezen dan i.p.v Schotse Hooglanders Taurossen.
Na het veldlessen seizoen is alsnog een
specifieke Tauros opdrachtenkaart
gemaakt met een bijbehorende educatieve zoekkaart Taurosgedrag, getekend
door Jeroen Helmer (zie bijlagen 2+3).
.

Meestal liepen de kinderen een stuk het weiland in of langs de bosrand om vanaf hier naar de
vogels en de runderen te kijken. Wanneer de kinderen er nog maar net waren, wilde het wel eens
gebeuren dat de runderen nog te dicht bij het hek stondenaan. Dan werd er van achter de
afrastering naar de dieren gekeken. Maar vaak trokken de runderen al weg als de
veldlesbegeleider in de ochtend in het gebied aankwam. Het is fijn om te ervaren dat wanneer er
te veel bedrijvigheid is/komt, in de ogen van de dieren, dat ze uit zich zelf al snel de rust
opzoeken en weg lopen. De kinderen hebben goed geluisterd naar de instructies hoe te handelen
als de dieren in de buurt zijn en houden zich er ook naar. Onder begeleiding wordt dan de vrij
toegankelijke begrazingseenheid afgespeurd naar interessante diertjes.
Echt veel verschillende vogels konden de leerlingen niet ontdekken in het open gebied. Af en toe
een reiger, wat kievieten en kraaien en een keer een buizerd. In het bos werden veel algemene
kleine zangvogeltjes als koolmees, roodborst, merel, boomkruiper gezien en vooral gehoord.
BLOEMEN/ PLANTENSPEURTOCHT /BLADVORMEN

Deze opdracht deden de kinderen in het weiland en vaak
Ook in de bermen omdat hier toch iets meer soorten bloemen staan. Alhoewel de variatie van verschillende soorten
nog niet erg groot is.

KLEINE BEESTJES

Het weer was er niet naar dat er veel vlinders waren. De laatste veldles waren er wel een paar
grote dikkopjes, de meidoornstippelmot en de bijzondere kleine ijsvogelvlinder. Verder
veldsprinkhaantjes en af en toe een sabelsprinkhaan. Op sommige plekken ook de processierups,
die volgens de kinderen natuurlijk ook onder kleine beestjes valt. En een heleboel naaktslakken.

WATERDIERTJES
De opdracht waterdiertjes is door alle groepen gedaan omdat dit een van opdrachten is die
kinderen en begeleiders het leukst vinden. Gelukkig stond er al de tijd genoeg water in de poel en
genoeg om verschillende soorten te vangen. Zoals larven van de salamander, larven van libelles
en waterjuffer, kevers en heel veel duikerwantsen en rugzwemmers.

GROTE SPEURTOCHT

Speuren naar sporen zoals pootafdrukken, uitwerpselen, “huisjes”van dieren, vraatsporen en
overige sporen zoals veren, mooi gevormde takken. Deze opdracht deden de leerlingen langs de
weg, in het grasland en tijdens de eerste lessen ook nog wel in het bos. Bij deze opdracht wordt
ook de opdracht van lijkenpikkers meegegeven. Want in het gebied ligt regelmatig een ree
kadaver, dat hier is neergelegd in het kader van het project Dood Doet Leven. Dat kadaver zullen
ze tijdens de speurtocht vast tegenkomen. Een mooie zoekkaart van aaseters, van de hand van
Jeroen Helmer, helpt bij het observeren (zie bijlage 4). Ze ontdekken dat een kadaver een
dierenrestaurantje is waar verschillende dieren hun eigen hapje komen halen tot dat het ‘lijk”
opgeruimd is. De botten zijn ook voeding/ kalk voor bloemen en planten. Kinderen vonden het
kadaver wel heftig maar na de eerste schrik vonden ze het eigenlijk heel normaal en logisch dat
er dode dieren zijn. Ze waren verbaasd dat er zoveel andere dieren weer van leven, en vonden het
wel positief dat grotere kadavers weer een plek mogen hebben in de natuur.
SPOREN NAAR GEUREN

De kinderen krijgen een hulsje mee van een fotorolletje. Hierin mogen ze van alles verzamelen.
Bloemen, blaadjes, mos, besjes enz. Met een takje of stevige stengel mogen ze het fijn maken
zodat ze een geurtje krijgen. De kinderen gaan dan in de kring staan en geven hun geurtje door
aan de ander met het vermelden van de naam van hun geurtje totdat het potje weer terug bij de
eigenaar is. De kinderen vonden het verzamelen, mengen en ruiken heel erg fijn om te doen, en
het was verassend om te zien dat ook de jongens dit erg leuk vonden.

VIND JE BOOM

Elke boom is anders. Dat kun je niet alleen zien maar ook voelen. De kinderen werken in
tweetallen. Een is de begeleider en de andere de blinde. De begeleider moet heel serieus de
blinde veilig naar een boom leiden die overigens moet voelen. Hoe voelt de schors, zitten er
zijtakken aan, hoe ruikt de boom, is er onder begroeiing enz. Dan gaan ze terug naar het
beginpunt en de blinde doet zijn blinddoek af en zoekt de boom op die hij/zij gevoeld heeft. Dan
wordt er gewisseld. Dit is een opdracht waar de leerlingen even in moesten komen. In het begin
werd er wat getrokken, geduwd en gelachen maar al snel hadden ze zelf door dat het zo niet zo
werkte. Na toch wat verdere uitleg werd de opdracht “goed” uitgevoerd.
KLIMAATVERANDERING

De klimaatopdracht hebben ook een groot aantal groepen gedaan. Het was een moment van rust
tussen twee loop opdrachten in. Voor het uitvoeren van de opdracht zitten de leerlingen aan tafel.
De groepjes die toch liever wilden blijven struinen, kozen pas voor deze opdracht aan het eind
van de veldles, of ze namen hem als ze moesten wachten op de lesmaterialen van een opdracht
die nog bezet was door anderen. Bij deze opdracht halen de kinderen terug wat ze in de klas
tijdens de powerpoint presentatie hebben gehoord over klimaatverandering en klimaatadaptatie.
Het klimaat verandert. Het wordt bij ons warmer en natter, met alle gevolgen van dien. Een
natuurgebied zoals het Kempen~Broek kan veel water opslurpen. Het is een grote spons, die
steeds beter gaat werken, omdat de moerasgebieden worden uitgebreid en hersteld. Ook planten
en dieren profiteren hier van. Voor mensen worden de natuurlijke klimaatbuffers fraaie
recreatiegebieden.

CONCLUSIE
Het tweede seizoen veldlessen in het Wijffelterbroek is weer positief verlopen en bij het horen en
zien van reacties van de kinderen, leerkrachten en begeleiders zijn de lessen voor herhaling
vatbaar. Ondanks de aanwezigheid van muggen, processierupsen en teken. Het is goed om de
kinderen en begeleiders wegwijs te maken hoe om te gaan met grote grazers.
Vanwege het belang van het thema klimaatverandering & klimaatadaptatie in relatie tot
gebiedsontwikkeling zal ARK de veldlessen in het Kempen~Broek - die waren gefinancierd door
Provincie Limburg, Interreg Vlaanderen-Nederland en het Ministerie van I & M - continueren
met budget vanuit het PMJP-programma dat ARK uitvoert in opdracht van de Provincie
Limburg.

Bijlage 1 Powerpoint presentatie (voorbeeldia’s)
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Bijlage 2 Opdrachtenkaarten

Bijlage 3. Educatieve zoekkaart Taurosgedrag

Bijlage 4. Educatieve zoekkaart Lijkenpikkers

