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Jaarverslag 2012 over riviernatuur & kinderen in de Leeuwense Waard 
 
De Leeuwense Waard is een van de eerste uiterwaarden langs de Waal waar een 
meestromende nevengeul werd gerealiseerd. Hier werd ooit zand werd gewonnen, nu wordt er 
slib geborgen. De natuur ontwikkelt zich op termijn in een waaier van geulen, onder 
begrazing van kuddes Koniks en Rode Geuzen. Sinds 1996 worden hier veldlessen 
georganiseerd.  
 
Het veldlessenproject, voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisscholen, wordt sinds 1999 
gefinancierd door de eigenaar van de Leeuwense Waard  K3Delta, voorheen Dekker van de 
Kamp. Vrijwel alle basisscholen uit het Land van Maas en Waal doen mee, ook een paar 
scholen uit de Betuwe, die vanaf de overkant van de rivier uitzicht hebben op de Leeuwense 
Waard.  
 
Kinderen maken kennis met de natuur van de uiterwaarden en de rivier en beleven een 
wildernis avontuur dichtbij huis. Ze worden daarbij geïnformeerd over natuurontwikkeling, 
waterberging en rivierveiligheid en het werk van K3Delta. De veldlessen worden 
georganiseerd en begeleid door ARK Natuurontwikkeling,  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Deelname 
 
Afgelopen jaar zijn in de Leeuwense Waard voor het zeventiende jaar veldlessen 
georganiseerd. Van de 24 scholen die werden uitgenodigd, zijn 40 klassen mee naar buiten 
geweest. Er kwamen dit jaar 1043 kinderen, begeleid door 219 volwassenen. Sinds de start 
van de veldlessen hebben inmiddels rond de zestienduizend kinderen rondgestruind in de 
Leeuwense Waard.  
 
 
 Basisscholen groepen  

7 & 8 
kinderen ouders docenten 

voorjaar 14 28 719 148 29 
najaar   6 12 324   71 14 
Totaal 2012 20 40 1043 219 43 
 
 
 
Met de veldlessen worden niet alleen de deelnemende kinderen bereikt, maar ook de 
volwassenen die meegaan als begeleider. Er zijn dit jaar 262 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. Een onmisbare bijdrage, want ook hun steun bij het lezen 
van de opdrachtboekjes en het wakend oog wat betreft veiligheid zijn waardevol. 
 



 
 

 
 
 
Voorbereiding van het bezoek 
 
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. 
Steeds meer mensen ontdekken de dWaalfilm op internet om virtueel te dwalen langs de rivier 
en zo de Gelderse Poort en het Gelderse Waaltraject verkennen. Zie www.dwaalfilm.eu 
Veel scholen gebruiken de dWaalfilm als voorbereiding van een bezoek aan de rivier of juist 
achteraf voor verdieping, en dan niet alleen op de PC, maar ook op de digiboards in de klas. 
Er kan een  keuze worden gemaakt uit een breed scala van filmpjes die verband houden met 
rivierveiligheid, natuur, scheepvaart, historie, bewoning, delfstofwinning, etc. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 



 
Beleving van wisselende waterstanden: De buizen, die bedoeld zijn om het water van de 
nevengeul onder het weggetje door te laten stromen, zijn altijd een attractie vanwege de 
stroomsnelheid en de draaikolken in het water, maar bij droogvallen zijn ze bijna nog  
spannender, omdat de kinderen er dan doorheen kunnen lopen. 
 
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 opdrachten zijn belevingsgericht, de zintuigen worden aangesproken en de onderzoeker in 
het kind wordt gewekt. Kennisoverdracht is niet het hoofddoel van het buiten zijn, het gaat 
om de ervaring en het nieuwsgierig maken, dat blijkt nooit moeilijk! 
 
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 K3Delta/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 werd er dit jaar beleefd en opgemerkt? 
In het jaarverslag wordt traditioneel wat ruimte worden ingevuld met een greep uit de vele 
leuke, ontroerende en gekke opmerkingen en belevenissen. Het blijkt steeds weer, dat de 
natuurervaringen in de uiterwaarden grensverleggend werken en de fantasie prikkelen. 
 
 
*Maandagochtend vroeg, op weg naar de plek van de veldleskar, kwamen we de Rode 
Geuzen tegen en bleef een groepje meisjes dralen om nog wat langer naar de runderen te 
kijken. Daar hadden ze geluk mee, ze bleken ook goed te kunnen kijken! Helemaal 
enthousiast en verrukt kwamen ze aanhollen om te vertellen hoe een koe met kalfje uit de 
bosjes tevoorschijn waren gekomen en vervolgens door de andere runderen waren begroet, 
met snuffelen, likken en loeien. Het nieuwe kalfje werd letterlijk omringd door alle andere 
dieren en zo opgenomen in de kudde. Ze zagen een “koeien-kraamfeestje” en waren zo 
getuige van het leven van een natuurlijke kudde met zijn sociale interacties.  
 
 
*Zo’n dag met regen, bijna pijpenstelen, maar niet heel koud en alles mooi grijzig-groen. 
We zijn gaan struinen richting Kaliwaal zonder veldleskar, anders zouden alle spullen veel te 
nat geworden zijn en schrijven in de boekjes lukt toch ook niet in de regen: 
Twee jochies aan de waterkant, turend over het water, zegt de ene van onder z’n capuchon 
vandaan “laten we hier een huisje bouwen”, waarop de andere zegt “ja, en dan elke dag 
vissen” 
 
 



 
 
*Een groepje kinderen zat met de begeleider na te praten over de opdracht “Ik en mijn plek”, 
waarbij je, ergens op een zelfgekozen plek, alleen, onder een camouflage cape gaat zitten 
luisteren en kijken. Het daarna vertellen aan elkaar wat ze hadden gehoord en meegemaakt 
deed dit groepje heel knus in een kringetje op de grond, zittend onder hun capes.  
Ze kwamen na afloop tevreden gniffelend vertellen, dat er een ander groepje kinderen echt 
vlak langs ze was komen lopen zonder hen gezien te hebben! 
 
 
 

 
 
 
*De Japanse Wolhandkrab, als (agressieve) exoot door onze natuurbeschermingswereld 
bepaald niet enthousiast bejegend, zorgt bij de kinderen altijd voor veel plezier, fascinatie en 
gegil. We vinden ze levend, maar ook, omdat ze bij groei vervellen, vaak als leeg omhulsel 
wat je dus fijn mee naar huis kunt nemen.   
Op een ochtend vingen we in de nevengeul twee kleine rivierkreeftjes, nauwelijks 2 cm lang. 
Zo klein, kleurig en doorzichtig, zo volmaakt van vorm, met piepkleine schaartjes, zoiets 
kleurt de hele ochtend. Er wordt voortdurend naar gekeken en voor “gezorgd”, het blijkt dan 
buitengewoon moeilijk om ze terug te doen in het water en er afscheid van te nemen. 
 



 
 
*Misschien lijkt het logisch dat er volop genoten wordt van de natuur als iets moois, 
bloeiends en fijns, maar niets blijkt geweldiger dan het vinden van dode dingen. Botten, 
graten, vogelschedels, het zijn de beste vondsten voor de kinderen. Hier stinkende dode vissen 
uit een opgedroogde poel in het wilgenbosje, die dagenlang zorgden voor fascinatie en 
speculatie…… 
 
 
 
 
 

  
 
*Er werd een scheepje gebouwd van gevonden materialen, dat is weggevaren op de stroom, 
totdat we het niet meer konden zien. Meerdere grote schepen kwamen langs en werden 
getrotseerd, het zonk niet maar voer gewoon dapper verder. Wat een hoopvol beeld! 
 
 



 
 
 
*Een minirivier gieten is het enthousiaste hoogtepunt op het Waalstrand. Enorm leuk om te 
doen, maar tegelijk heel leerzaam: zo werkt het, stromend water transporteert zand en 
steentjes en vormt dan, waar het water tot stilstand komt, een delta aan zee. Hier voegt zich 
het verhaal van dijkenbouw met Ruimte voor de rivier en toenemend hoogwater door 
klimaatverandering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 zorgen  
voor ruige struinnatuur, spannend en uitdagend. Uit de enthousiaste reacties bij uitnodiging, 
ook uit de jarenlange trouwe deelname en de verslagen en foto’s op de schoolwebsites 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 in de Waal uitgezette steuren heeft heel veel mensen bereikt, dat leverde 
leuke gesprekken op. Een nevengeul zoals in de Leeuwense uiterwaarden, is heel belangrijk 
voor paaiende vissen en als opgroeigebied voor jonge riviervis. Zou de steur ook gebruik gaan 
maken van nevengeulen? Deze eerste steuren zijn nu nog een experiment rondom de 
Atlantische steur in onze rivieren. Op een dag leven ze misschien weer echt volop in ons 
rivierensysteem. Het spreekt sterk tot de verbeelding, zulke dino’s onder de vissen, we horen 
er vast meer over in de toekomst. 
 
 

 
 
 
Riviernatuur als voorbeeld 
De rivieren met hun uiterwaarden vormen een groene ruggengraat, met veel ruimte voor 
natuurlijke processen. Daarmee laat het rivierengebied echte, samenhangende natuur zien. 
Geen snipper-natuur, zoals in ons land veel voorkomt.   
In de Leeuwense uiterwaarden leveren de natuurlijke begroeiing, de wisselende waterstanden 
en de wilde kuddes een echte wilderniservaring. Het is hier in het weekend altijd druk met 
bezoekers. Allemaal mensen die van de natuur komen genieten en weten waar die te vinden 
is, niet in het minst omdat hun kinderen als eerste de weg vonden naar dit unieke gebied.  
ARK wil graag ook op andere aansprekende locaties aan de slag. 
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