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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 achttiende jaar veldlessen 

georganiseerd. Van de 24 scholen die werden 

uitgenodigd, zijn 33 klassen mee naar buiten 

geweest. Er kwamen dit jaar 800 kinderen, 

begeleid door 189 volwassenen. Sinds de start 

van de veldlessen hebben inmiddels rond de 

zeventienduizend kinderen rondgestruind in 

de Leeuwense Waard. Het was een vreemd 

jaar, het voorjaar bleef lang koud, waardoor 

scholen zich weer afmelden. Vervolgens kwam 

het hoge water, zodat we de uiterwaarden een 

periode  helemaal niet in konden. Daardoor 

kwamen er dit jaar iets minder kinderen dan 

vorig jaar. 

 

Zojuist geboren, heel bijzonder dat we het 
zomaar zagen gebeuren! 

 

Zomerhoogwater blokkeerde in juni 
tijdelijk de Leeuwense uiterwaarden! 



periode basisscholen groepen 7 & 8 kinderen ouders docenten 

voorjaar 12 21 525 100 22 

najaar 6 12 275 54 13 

Totaal 2012 18 33 800 154 35 

 

Met de veldlessen worden niet alleen de deelnemende kinderen bereikt, maar ook de 

volwassenen die meegaan als begeleider. Er zijn dit jaar 189 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 DVD 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 de uiterwaarden verder stroomafwaarts van de Waal te 

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 zijn natuurbelevings-opdrachten beschreven en getekend. Achtergrond-

informatie over de slibberging en de natuurontwikkeling in de Leeuwense Waard staat op 

internet en in de begeleidende brief naar de scholen. 

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 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? 

Het blijkt steeds weer, dat de natuurervaringen 

in de uiterwaarden grensverleggend werken en 

de fantasie prikkelen.  

Grensverleggend, want veel kinderen doen 

dingen voor het eerst. Struinen dwars door de 

natuur in plaats van op een pad lopen, 

klauteren in een boom, in het water vallen of 

vast raken in de modder.  

Beleving of bestuderen? 
Dat is allebei hoe dan ook waardevol! 

blokkeerde in juni tijdelijk de Leeuwense 
uiterwaarden! 

Grensverleggend, sociaal, uitdagend, 
beweging, dat zijn beslist leerdoelen. 



Sociaal, elkaar fysiek helpen, als water moet worden overgestoken of als je niet meer terug 

durft uit een hoge boom. Of over prikkeldraad heen klimmen. 

Angst overwinnen voor enge beesten zoals insecten, wormen en natuurlijk ook spinnen. Ook 

de wolhandkrabben langs de waterkant. Zelfs de grote runderen, de Rode geuzen van de 

Leeuwense Waard, zijn een beetje eng en worden van schrik of bewondering bison of 

mammoet genoemd! 

Verder is er vaak angst voor viezigheid of buiten een plas doen, maar dat gaat eigenlijk altijd 

snel over. 

De opdrachten zijn niet kennis gericht, maar zetten aan tot onderzoeken en vragen stellen. 

Het gaat om beter kijken, ook luisteren, ruiken en voelen. 

 

 

     
 

   

 

 

 

 

 

Een minirivier gieten is het enthousiaste 

hoogtepunt op het Waalstrand. Enorm leuk om te 

doen, maar tegelijk heel leerzaam: zo werkt het 

dus, ook in het groot: stromend water 

transporteert zand en steentjes en vormt dan, 

waar het water tot stilstand komt, een delta met 

geulen en eilanden. Hier voegen zich de verhalen 

samen van klimaatverandering en waterveiligheid, 

van dijkenbouw om de rivier te temmen tot 

Ruimte voor de rivier met meer natuurlijke 

processen en waternatuur. Ja, in zo’n land wonen 

wij en rivierkinderen beleven dat zelfs een beetje 

extra! 

 

 

 

Spannend, geeneens 
laarzen, 

wel een rugzak, 
zou dat eigenlijk wel goed 

aflopen? 

Trekken!!!! 
Waarom weet 

niemand precies 
maar 

gaaf is het wel! 

Vanwege hoog water 
alleen lopen op de 

zomerdijk, 
beetje beperkt toch? 

De bomen in dus! 

Rivieren gieten, met emmers op het strand 
in het klein nabootsen wat het water in 

het groot ook doet. 



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. 

Steeds nieuwe verhalen klinken rondom de rivier.   

 

 

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.   

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.  
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Waar gaat dat schip heen, waar is 
eigenlijk het westen, welke kant stroomt 

het water op? 

Overal zit muziek in, zelfs in afval, let ook 
op de bass-drum (wit bord rechts) met 

voetbediening via touwtje! 


