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Inleiding
“Ik vond de Landtong het leukste natuurgebied van wat ik heb beleefd.”
“Ik vond het supercool , er waren prachtige planten en dieren. Ik vond de
opdrachten leuk! En ik heb in mijn groepje super veel lol gehad.”
2 kinderen groep 7 CBS Merula, Heenvliet

Onder schooltijd de natuur beleven, dat is een veldles op de Landtong. Voor veel
kinderen is het de eerste kennismaking met ruige, spontane wildernisnatuur die ze
kunnen verkennen zonder op het pad te hoeven blijven of zich aan veel andere
regels te moeten houden. Ze ontdekken dat er dicht bij huis veel moois te ontdekken
valt, daarvoor hoef je niet uren in een vliegtuig te zitten. Door het struinen leren ze
dat natuur nuttig, mooi, leuk en spannend is. Dat is een ervaring die heel waardevol
is voor de rest van hun leven.
Wederom door subsidie van het Rotterdams Havenbedrijf konden in 2015 weer heel
veel kinderen met al hun zintuigen de natuur waarnemen en beleven tijdens een
buitenles op de Landtong Rozenburg. In hun kielzog trokken de kinderen
leerkrachten en ouders mee die op hun beurt werden geprikkeld door de bijzondere
gebied en daardoor besef hebben gekregen van de natuur in hun omgeving.
Op de Landtong Rozenburg mag overal worden gestruind. Met behulp van een
presentatie vooraf in de klas, een set opdrachtkaarten, zoekkaarten en allerlei
onderzoeksmaterialen worden ze geprikkeld om op ontdekkingsreis te gaan.
Dit verslag geeft u een indruk van hun ervaringen en geeft een overzicht van de
scholen die hebben deelgenomen aan het programma.
Daarnaast kunt u lezen over het opleiden van vrijwilligers die er voor gaan zorgen dat
de veldlessen de komende jaren kunnen blijven doorgaan.
Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit verslag.
Paul Grootenboer
Educatief medewerker
ARK Natuurontwikkeling
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Enthousiaste basisscholen.
Het lesproject is bedoeld voor de groepen 7/8 van basisscholen in de omgeving van
de Landtong Rozenburg. Hieronder vallen basisscholen uit Rozenburg, Brielle,
Rockanje, Oostvoorne, Heenvliet, Geervliet, Spijkenisse, Zuidland, Zwartewaal,
Maassluis en Maasland.
De scholen worden ieder jaar benaderd om deel te nemen aan het lesproject op de
Landtong. De leerkrachten die al een tijdje meedoen zijn ieder jaar heel enthousiast
en schrijven zich meteen in. Andere scholen slaan een jaar over als ze werken met
combinatiegroepen. Ieder jaar zijn er genoeg groepen die zich aanmelden om aan
het vereiste aantal van het Havenbedrijf te komen. Logisch, want het is erg leuk!
Door het nieuwe project op de Landtong, de Groene Poort, waardoor er meer
aandacht komt voor getijdennatuur, zijn er nog meer kansen voor scholen om kennis
te maken met de natuur. In 2015 hebben een aantal scholen meegedaan met de
veldles op de Landtong én de Groene Poort. Dat kan door de zomervakantie er
tussen te laten vallen. Zo kunnen de groepen in 1 jaar kennismaken met 2 projecten
op de Landtong.
De scholen in Rozenburg kunnen zich inschrijven via Kinderboerderij de Beestenboel
en de scholen in Maassluis via het Duurzaamheidscentrum in die plaats. Indien nodig
nemen de educatieve medewerkers van ARK een aantal lessen over van deze 2
instellingen. Hiervoor zijn uren opgenomen in de begroting van het Havenbedrijf. In
2015 zijn die uren volledig aangesproken. Het is erg fijn dat daardoor vrijwel alle
scholen uit de directe omgeving van de Landtong het gebied hebben bezocht.
Gastles vooraf
Voordat de klas het gebied bezoekt krijgen ze een gastles met een presentatie van
het gebied. Hierin komt de natuur in dit bijzondere gebied in de Delta aan de orde.
De combinatie van zoet – zout en een openverbinding zorgen zijn boeiende
onderwerpen die eerst op het smartboard tot leven komen, maar later in het echt
kunnen worden ervaren.
Naast onderwerpen over het water rondom de Landtong komen ook onderwerpen als
natuurlijke begrazing en kringlopen aan de orde. Natuurlijk wordt ook uitgebreid
ingegaan op de aanwezigheid van de kuddes Konikpaarden en Schotse
Hooglanders. Zij zorgen voor een enorme variatie in het gebied door hun
graasgedrag en hun overige activiteiten. Ze maken zandkuilen, bonsaistruiken,
schuilplekken en creëren kansen voor een heleboel andere flora en fauna. Door de
presentatie is de klas goed voorbereid voor het bezoek aan de Landtong. De foto’s
en filmpjes van www.dwaalfilm.eu van het gebied en de activiteiten die ze er kunnen
doen maken de kinderen nieuwsgierig en enthousiast . Ze kunnen vaak niet wachten
om aan het gebied te bezoeken!
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De veldles
De meeste groepen komen met auto’s naar de Landtong en daardoor nemen de
kinderen meteen een groep volwassenen mee die daardoor het gebied ook leren
kennen. De ouders gaan als begeleiders met de kinderen mee op struintocht. Zo
ontdekken ze meteen dat de bezoekers van de Landtong niet op het asfaltpad
hoeven te blijven.
In het begin blijven sommige groepjes nog wat onwennig in de buurt van de leskar of
in de buurt van het fietspad. Het is ook niet zomaar iets om overal te mogen struinen
en je eigen weg te zoeken dwars door de bossen en struiken. Alle zintuigen worden
aangesproken en de tijd vliegt voorbij.
Lachen als iemand in een koeienvlaai heeft gestapt. Speuren in een konijnenhol om
te zien of de bewoners thuis zijn. Met je voeten blijven haken achter een dauwbraam.
Glibberend een heuvel af lopen en het laatste stukje rennend. Brandnetels proberen
te ontwijken. Plotseling oog in oog staan met een kudde Schotse Hooglanders of
Konikpaarden. Dat is allemaal mogelijk tijdens een veldles.

Tijdens het struinen komen de kinderen vaak water en modder tegen. Daarbij
zoeken ze de grens op van hoever ze kunnen gaan. Sommigen gaan te ver, hun
laarzen of schoenen lopen vol of komen vast te zitten. Leuke leermomenten!
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Nieuw: opdrachtkaarten

Sinds het begin van de veldlessen op de Landtong Rozenburg konden de kinderen
kiezen uit een aantal goedgekozen opdrachten. De opdrachten stonden in een
boekje dat ieder kind na de presentatie op school kreeg uitgereikt. Bij iedere
opdracht stonden een aantal vragen. Die vragen moesten ter plekke worden
ingevuld.
Nadelen opdrachtenboekje
Het meenemen van het opdrachtenboekje was lang niet altijd handig tijdens het
struinen, want je wilt je handen vrij hebben om van alles te onderzoeken of om je
evenwicht te bewaren.
Hoewel sommige kinderen of hele
groepjes nauwgezet de opdrachten
invulden, vaak daartoe gestimuleerd
door de begeleidende ouder, bleek ook
dat de meeste kinderen tijdens de
veldles het liefst bezig zijn met
ontdekken, speuren en verzamelen.
Van het invullen van de boekjes kwam
lang niet altijd iets terecht. Vaak werd er
maar 1 boekje per groepje ingevuld en
bleven de andere boekjes in de tas.
Opdrachtkaarten
Om de kosten van het drukken en het
milieu te sparen is er voor gekozen om
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vanaf 2015 over te stappen op het gebruik van opdrachtkaarten. Het ontwikkelen van
deze kaarten brengt alleen nog eenmalige kosten met zich mee. Daarna gaan ze
heel lang mee en kunnen eenvoudig worden vervangen. Het gebruik van deze
kaarten is geen experiment. Uit ervaring in andere gebieden blijkt dat de opdrachten
even goed worden uitgevoerd.
Het invulblad
Een voordeel van het boekje was dat er op de schutbladen informatie stond voor de
ouders die het boekje na de veldles van hun kind kregen te zien. Ook konden
kinderen al in de klas aan de veldles werken door in het boekje hun verwachten op te
schrijven en na de veldles hun ervaringen. Deze voordelen gaan niet verloren. Want
naast de opdrachtkaarten is er gewerkt aan een dubbelgevouwen a-4tje waarin deze
elementen terugkomen. Dit documentje wordt vooraf aan de school gestuurd zodat
zij dit zelf kunnen kopiëren en uitdelen aan de kinderen. Dit brengt veel minder
kosten en verspilling met zich mee.
De ervaringen van deze aanpassingen zijn zeer goed. De opdrachtkaarten werken
net zo goed als het boekje, misschien juist nog beter. De kinderen worden nog
steeds gestimuleerd om te onderzoeken door middel van vragen, alleen hoeven ze
de antwoorden niet meer op te schrijven. In de klas kunnen ze zich al goed
voorbereiden en naderhand kunnen ze de opdrachten met elkaar goed verwerken.
afbeeldingen hieronder: voor- en achterkant van het invulblad
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Deelnemers
In 2015 hebben in totaal 853 kinderen en 184 ouders en leerkrachten de Landtong
verkend tijdens de veldles “Struinen op de Landtong Rozenburg”!
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Aantal Aantal
Aantal
groepen kinderen volwassenen

Regulier aanbod veldlessen (scholen uit, Brielle,
Heenvliet, Geervliet,Vierpolders, Abbenbroek,
Zuidland, spijkenisse,)

20

466

108

Extra veldlessen verzorgd voor kinderboerderij
Beestenboel (scholen uit Rozenburg)

5

139

25

Extra veldlessen verzorgd voor
Duurzaamheidscentrum Maassluis (scholen uit
Maassluis)

10

163

51

35

853

184
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Overdracht van de veldlessen
Na ruim 10 jaar veldlessen op de Landtong wordt het tijd om het stokje over te
dragen. Het natuurgebied blijft in ontwikkeling door aanwezige natuurlijke processen
en de grote grazers. De rest van het gebied heeft de afgelopen jaren ook een mooie
metamorfose ondergaan. Vanuit Rozenburg kan er nu volop worden gerecreëerd in
onder andere het park, de speeltuin, het mountainbikeparcour en nog veel meer .
Kortom: het Masterplan Landtong Rozenburg is afgerond. Daarom is het ook de
bedoeling dat het veldlesprogramma op eigen benen gaat staan. Om dit te realiseren
is er in 2015 begonnen met het werven en opleiden van vrijwilligers.
Cursus
In september heeft een enthousiast groepje vrijwilligers gehoord wat het inhoudt om
een schoolklas te begeleiden tijdens een presentatie en tijdens een veldles op de
landtong. Het merendeel van hen komt uit Rozenburg en is heel goed bekend met de
landtong. Een aantal van hen heeft na de cursus al een paar keer meegelopen om
ervaring op te doen. Hiermee gaan ze in het voorjaar door als de lessen weer
beginnen. Al snel zullen ze zelf onderdelen van het programma gaan verzorgen.
Uitgebreide samenwerking
Er zijn meerdere partijen betrokken bij de educatie en voorlichting op de landtong.
Kinderboerderij de Beestenboel is bijvoorbeeld al sinds het begin betrokken bij de
veldlessen, evenals het natuurcentrum in Maassluis. De Port Rangers in
samenwerking met het EIC speelt er sinds een paar jaar ook een belangrijke rol bij.
Nu 8 enthousiaste vrijwilligers klaar worden gestoomd om het stokje van ARK te
gaan overnemen en voor alle genoemde partijen activiteiten kunnen gaan verzorgen
op het gebied van educatie op de landtong, is het prettig als er voor hen een
overkoepelende organisatie is. Er zijn hiervoor prettige gesprekken gaande met IVN
afdeling Voorne Putten Rozenburg die hiervoor een prettige partner is.
Bedankt!
De verwachting is dat ook
2016 weer een geweldig
jaar gaat worden voor de
natuur en de kinderen op
de landtong. Iedereen die
daar tot nu toe aan heeft
meegewerkt en zich
ervoor inzet om dat ook
volgend jaar te doen:
Heel hartelijk dank!
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