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Veldlessen Leeuwense Waard 



Waar gaat dit verslag over?

Het gaat over de Leeuwense Waard, de eerste uiterwaard langs de Waal waar een meestromende 
nevengeul werd gerealiseerd, waar ooit zand werd gewonnen, waar nu slibberging plaatsvindt, 
waar de natuur zich mag ontwikkelen in een waaier van geulen onder begrazing van kuddes 
Koniks en Rode Geuzen en waar al sinds 1996 veldlessen worden georganiseerd. 
Het veldlessenproject, voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen, sinds 1999 
gefinancierd door de eigenaar van de Leeuwense Waard: Dekker van de Kamp. Vrijwel alle 
basisscholen uit het Land van Maas en Waal doen mee, ook een paar scholen van de overkant 
van de rivier uit de Betuwe. Kinderen maken kennis met de natuur van de uiterwaarden en de 
rivier en beleven dichtbij huis een wildernis avontuur. Ze worden daarbij geïnformeerd over 
natuurontwikkeling, waterberging en rivierveiligheid en het werk van Dekker van de Kamp. De 
veldlessen worden georganiseerd en begeleid door ARK Natuurontwikkeling, 



Wie doen hier aan mee?

Afgelopen jaar zijn in de Leeuwense Waard voor het zestiende jaar veldlessen georganiseerd. 
Alle 25 scholen die werden uitgenodigd hebben zich  aangemeld. Er kwamen dit jaar 1134 
kinderen, begeleid door 287 volwassenen. Sinds de start van de veldlessen hebben inmiddels 
rond de vijftienduizend kinderen rondgestruind in de Leeuwense Waard. 
Er zijn dit jaar geen veldlessen afgelast. Eigenlijk zat het weer helemaal mee, in het voorjaar was 
het warm en droog en in het najaar hadden we steeds het geluk dat de planning tussen de buien 
door bleek te vallen. 
Wel droogde de nevengeul in het voorjaar helemaal op. Twee maanden stroomde er geen water 
door heen, er begon zelfs gras en kamille te groeien op de uitgedroogde bodem. Later, toen er 
weer water was, werden er dan ook nauwelijks waterbeestjes gevangen, want de waterbodem 
was eigenlijk al bijna in landvegetatie veranderd.

Basisscholen groepen 
7 & 8

kinderen ouders docenten

voorjaar 16 29 705 149 29
najaar   9 18 429   91 18
Totaal 2011 25 47 1134 240 47

Met de veldlessen worden naast de deelnemende kinderen ook volwassenen bereikt die 
meegaan als begeleider. Er zijn dit jaar 287 volwassenen bij de veldles aanwezig geweest, het 
gaat om (groot)ouders, leerkrachten en stagiaires, die een bijdrage leveren aan de begeleiding 
van de kinderen, zowel bij het transport tussen de school en de rivier, als tijdens de veldles 
buiten. Fijn dat er steeds weer voldoende begeleidende ouders aanwezig zijn. Hun steun bij het 
lezen van de opdrachtboekjes en het wakend oog wat betreft veiligheid is waardevol.



Hoe wordt het bezoek voorbereid?
De leerkrachten verzorgen zelf de voorbereidende les in de klas. Alle deelnemende scholen 
hebben een PowerPointpresentatie op CD ontvangen. Er wordt informatie gegeven over het 
terrein en over wat te doen bij een ontmoeting met de kuddes runderen en Konikpaarden. Er is 
ook een video beschikbaar over de kuddes en hun gedrag.
Voor de veldles zelf zijn er werkboekjes. Daarin worden natuurbelevings-opdrachten 
beschreven en er staan vragen bij die ingevuld kunnen worden. In de kaft is achtergrond-
informatie opgenomen over de slibberging en de natuurontwikkeling in de Leeuwense Waard.
Behalve de materialen in de veldleskar (verrekijkers, loepjes, potjes, insectenvangers, 
schepnetjes, emmers enz.) zijn er tasjes met zoekkaarten over diverse natuuronderwerpen voor 
de begeleidende ouders.

Waar gaan we heen?
Meestal wordt er vanuit een vast punt geopereerd, waar de veldleskar met materialen staat als 
verzamel- en vertrekpunt. In de Leeuwense Waard zijn twee veldleslocaties, eentje langs de 
nevengeul bij het wilgenbos en de andere op het Waalstrand langs de rivier.
De wandeling naar de locatie toe is al meteen het begin van het veldles avontuur.
De buizen, die bedoeld zijn om het water van de nevengeul onder het weggetje door te laten 
stromen, zijn altijd een attractie. Als het water er doorheen stroomt vanwege de stroomsnelheid 
en de draaikolken in het water, maar vooral bij droogvallen zijn ze enorm spannend, omdat de 
kinderen er dan doorheen kunnen lopen. Dat blijkt een heerlijk avontuur.

De Nevengeul
De opdracht waterbeestjes is standaard geliefd. Kinderen houden gewoon veel van vissen met 
schepnetjes. Normaalgesproken is het water van de Nevengeul daar heel geschikt voor. Dit jaar 
was er geen water in het voorjaar en in het najaar was de geul daardoor nogal doods. Wel 



konden we dit jaar veel verder dwalen dan anders en op nieuwe plekken komen. 

De camouflage-capes helpen om te verstillen, ogen en oren worden erdoor gespitst. Daar 
tegenover veroorzaken de blinddoekjes juist veel gegil en gelach. Toch zorgen die ook voor 
meer zintuig ervaring, de tastzin moet worden ingezet om iets te weten te komen. 
Na uitleg van deze attributen vanuit het veldlesboekje, waarbij de begeleidende ouders 
onmisbaar zijn, is de uitvoering altijd weer een groot succes. 

Het Waalstrand
Het strand ligt vol met mooie en bijzondere stenen. Daardoor zijn alle kinderen dol op de 
stenenopdracht. Wat in eerste instantie gewoon grind is, verandert bij beter kijken in een 
prachtige kleurenwereld vol soorten en maten. Overigens blijkt het zand door een loep bekeken 
eigenlijk minigrind te zijn. Strandjutten blijft heerlijk, we maken er dan ook kunstwerken mee 
op het strand.



De verrekijkers geven een goed zicht op de vogels en de kuddedieren. Ook voor de schepen 
opdracht is het erg leuk. De kinderen speuren naar welke lading het schip vervoert, uit welk 
land het vandaan komt, wie er aan boord zijn. Daarmee komen spannende verten in zicht.



Wat werd er dit jaar beleefd en opgemerkt?
Een vast onderdeel van het jaarverslag zijn de opmerkingen en belevenissen. Deze keer komen 
de ouders in plaats van de kinderen aan het woord, want ook die zeggen van alles:
*Ik laat elke dag mijn hond uit op de dijk, eigenlijk begrijp ik niet waarom ik niet vaker hier ga 
lopen.
*Kijk, wat fotogeniek! Kinderen fotograferen vind ik zowiezo leuk, maar hier is de achtergrond 
altijd goed!
*Nee, ik ben hier nog nooit geweest, maar wij hebben ook geen hond.
*Eigenlijk wel de ideale plek voor een verjaardagspartijtje, je hebt geen omkijken meer naar ze, 
gewoon wat chips en drinken mee, klaar! (bij de drooggevallen buizen onder het weggetje) 
*Hij is altijd zo onhanteerbaar, maar moet je nou kijken hoe in z’n element hier!
*Geweldig toch voor die meiden, echt helemaal genieten. 
*In de klas best een gedoe met hem, maar hier gaat het helemaal vanzelf.
*Wat worden ze fijn vies, alle remmen gaan los.
*Hoe moet dat nou straks in de auto met al die smeerboel, ik neem ze zo niet mee hoor.
*Kijk ze fijn samen bezig, zo intens.
*Wat een ellende dat het zo regent, maar die kinderen lijken er niks van te merken.
*Wie wil er nog meer koffie, geweldig Jan dat je dat mee hebt gebracht, buiten smaakt het nog 
lekkerder.
*Waarom gaan we niet vaker naar buiten, zo leren ze toch alles tegelijk, lichamelijke oefening, 
samenwerking, doorzettingsvermogen en nog rekenen ook! (tijdens het stroomsnelheid meten 
bij de buizen)



Is het gevaarlijk?
Naar aanleiding van een foto uit het jaarverslag van vorig jaar, van kinderen met 
camouflagecapes die in een wilg waren geklommen, is deze vraag expliciet gesteld. 
Dit jaar heb ik regelmatig de leerkracht, maar ook wel eens ouders, uitgehoord. Is het gevaarlijk 
als ze in bomen klimmen of juist een goed idee, en daarbij, mogen ze bomen beschadigen, denk 
aan takken afbreken?
(De kinderen blijven onder de verantwoordelijkheid vallen van de school wat betreft veiligheid 
en ongelukken tijdens de veldles)
Eigenlijk was er geen enkele leerkracht tegen bomenklimmen. Fijn dat het hier kan en mag. 
Kinderen die het niet kunnen of bang zijn doen het toch niet, de echte klimmers hebben hier de 
kans! Maar nee, afbreken van takken, dat kan niet, nooit!!! 
Grappig is nou juist dat de paarden complete bomen vellen, schors afschillen, takken afrukken, 
kortom enorm vernielzuchtig zijn. Dat is ook de bedoeling, er moeten niet te veel bomen komen. 
Als kinderen (vooral jongens) horen dat er takken af mogen, dan storten ze zich letterlijk met 
indianengehuil op een boom, om na korte tijd al te ontdekken dat het helemaal  niet lukt, veel te 
taai en te sterk! Een geweldige ervaring dus. Uiteraard gebeurt dit op een plek waar de paarden 
al heel veel “snoeien” en krijgen ze daar heel dringend mee, dat respect voor alles wat leeft 
voorop staat en dat zoiets alleen in deze uiterwaarden mag en niet in het stadspark of de 
schooltuin natuurlijk! Best een moeilijke boodschap? Met zo’n cape aan een boom in is 
natuurlijk wel extra link………maar dan nu, wat te denken bij waden door ondiep water bij lage 
waterstand en hoog moddergehalte………..



Wie zijn er nog meer bij betrokken?

Onze materialenkar staat, als hij niet in gebruik is, veilig en droog in de schuur van de familie 
van Os. Een heel plezierig contact, met de ware sfeer van het Land van Maas en Waal.          Ze 
staan altijd klaar voor hulp en een gezellig praatje. 
Het Dijkmagazijn in Beuningen regelt de aanmelding van scholen uit de gemeente Druten en 
verzorgt de verspreiding van de opdrachtenboekjes. Er is regelmatig contact per telefoon of per 
e-mail, bovendien staat de soep er tussen de middag altijd klaar. Ook is er contact met het 
Bezoekerscentrum De Grote Rivieren, locale IVN en het NME centrum Midden Betuwe. 
Behalve prettig, is het ook nuttig om op de hoogte te zijn van elkaars activiteiten.
Verder is het is fantastisch om altijd te kunnen rekenen op Jan Slaghuis van Dekker van de 
Kamp. Voor koffie met een verhaal op het ponton, voor reparaties en zelfs af en toe een 
boottochtje met Willie Hol over de Kaliwaal. 



Wat brengt de toekomst?

De veldlessen zorgen er voor dat jaarlijks veel kinderen en volwassenen een positieve ervaring 
hebben in de riviernatuur. De dynamiek van de rivier en de grazende kuddes zorgt voor ruige 
struinnatuur, spannend en uitdagend. Uit de enthousiaste reacties bij uitnodiging, hun jarenlange 
trouwe deelname en de verslagen en foto’s op hun eigen websites blijkt dat de veldlessen door 
de scholen zeer gewaardeerd worden.
Voor de kinderen zijn het buitenplezier en het natuuravontuur het belangrijkste. Naar de 
begeleidende ouders toe blijken de veldlessen duidelijk een communicatieve rol te vervullen: 
over wat er precies gebeurt in de Kaliwaal natuurlijk, maar ook over waterkwaliteit van het 
rivierwater, over rivierveiligheid, en hoe het zit met die kuddes wilde paarden en runderen. Het 
nieuws over de wolf op komst is mooie gespreksstof. De meeste kinderen zien het wel zitten dat 
de wolf er aan komt! 



Vorig jaar besloot ik het verslag met de wens of we in 2011 voor 1100 kinderen konden gaan,
Dat is zowaar ruim gelukt. Alle scholen in het Land van Maas en Waal deden mee en er zijn 
veel rijk gevulde klassen.
De gesprekken gingen veel over klimaatverandering, superlaag en superhoog water waren de 
aanleiding daarvoor, eens zien of het volgend jaar allemaal wat minder extreem zal zijn, maar 
met minstens zo veel kinderen! 

Oktober 2011
Caroline van der Mark, 
ARK natuurontwikkeling 
06 3071 6333


