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Met de veldlessen in het Kempen-Broek krijgen schoolkinderen een unieke
natuurbelevenis op een plek die van belang is voor natuurontwikkeling in het
Kempen-Broek . De kinderen leren in de klas hoe natuurgebieden kunnen helpen
om Nederland klimaatbestendiger te maken en ontdekken tijdens een bezoek
aan het Wijffelterbroek hoe mooi en bijzonder deze plek is. De kinderen beleven
daarbij van alles: ze vangen waterdiertjes, gaan op zoek naar dierensporen,
bekijken de Taurossen en nog veel meer. En ze komen daarna graag terug om
het gebied nog eens te bezoeken!

Inleiding
In 2011 heeft ARK een educatieprogramma ontwikkeld om de jeugd te betrekken bij de natuurontwikkeling
in het Kempen-Broek. Het programma is bedoeld voor kinderen van de groepen 6, 7 en 8 van basisscholen
uit de directe omgeving. Met dit project worden niet alleen veel kinderen bereikt, maar ook tal van
volwassenen, zoals ouders en leerkrachten. Het opleiden en inzetten van vrijwilligers vergroot de lokale
betrokkenheid en de duurzaamheid van het project. Dit is het vierde jaar dat de veldlessen in het
Wijffelterbroek worden georganiseerd

De binnenles
Voorafgaand aan de veldles komt er een medewerker op bezoek in de klas om aan de hand van een
powerpointpresentatie de kinderen te informeren en te enthousiasmeren. Ouders zijn hierbij ook welkom.
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.




Er zaten wel 8 ouders achterin de klas. Mooi zo! Die zijn op deze manier ook goed geïnformeerd.
Opmerking van een leerling: "Die runderen kunnen dan ook meteen mooi het natuurgebied beschermen,
bijvoorbeeld als iemand een boom om wil zagen"
Bij het zien van een afbeelding dat grote delen in Nederland beneden NAP liggen zijn de kinderen blij dat
ze in Weert wonen. Ze hebben goed in de gaten dat Weert hoog en droog ligt.

natuursnor

De Taurossen van een afstandje observeren

De veldles
Bij de veldles draait het vooral om ontdekken en beleven. In kleine groepjes van 4 -6 kinderen met een
begeleidende ouder gaan de kinderen aan de slag. De 10 speciaal voor deze locatie ontwikkelde
opdrachtkaarten helpen hen om beter te kijken en te onderzoeken.






Over struinen in de ruigte: een meisje (nogal klein van stuk): Ik vond het leuk dat alles zo hoog was!
Een moeder: in dit groepje zijn wel wat angsten overwonnen. De kinderen vonden het behoorlijk
spannend om zo tussen die planten door te lopen, waar bovendien nog beestjes op konden zitten
Een vader: vorig jaar ben ik ook mee geweest, en ik ben echt verrast hoe anders het gebied er nu uit ziet
Veel kinderen uit Altweerterheide maken al plannen om zelf nog eens terug te komen

Onderzoek aan een dode haas, spannend!

geblinddoekt de omgeving verkennen

de Taurossen grazen rustig op de achtergrond

In het voorjaar was het lekker drassig

Aanmeldingen en deelname scholen
In totaal hebben zich 7 scholen en 15 groepen aangemeld. Deze groepen (238 leerlingen) hebben een
powerpointpresentatie gekregen. Voor de twee groepen van basisschool Kaulile werd de veldles afgelast
vanwege hevige regenval. Het is helaas niet gelukt een alternatief moment te vinden vanwege het drukke
programma van de school.
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De toekomst, vrijwilligers
Het opleiden en inzetten van vrijwilligers vergroot de lokale betrokkenheid en de duurzaamheid van het
project. Het is de bedoeling dat ARK in 2016 de veldlessen overdraagt aan Regionaal Landschap Kempen en
Maasland (RLKM). Er zijn 10 verkenners van het RLKM die geïnteresseerd zijn om deze veldlessen vanaf
2016 te gaan begeleiden. Zij hebben dit jaar alvast "een kijkje in de keuken" genomen en hebben er veel zin
om volgend jaar onder begeleiding van ARK meer ervaring op te doen.

Dank je wel, Elma!!!!
Wij vonden de veldles geweldig!
De taurossen met hun kalfje, met onze laarzen door de grote plas stappen,
beestjes uit het water scheppen, een bijzondere rups, het enge kadaver vol vliegen
en maden, opdrachten uitvoeren, ons eigen parfum ontwerpen, kikkers, insecten
bestuderen met de loep, onze ouders en grootouders die ons hielpen, foto’s
maken, door het bos wandelen, een salamander, het verschil tussen een libel en
een waterjuffer, door het lange gras stappen, zelf van alles ontdekken, bloemen
verzamelen, spinnen opzuigen…… en een lieve dame die alles heel goed uitlegde!

Vanwege kinderen en juffen van 4A en 4B
De Vuurvogel Vrije Basisschool Bree

