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Met het veldlesproject "Op speurtocht in De Maashorst" krijgen schoolkinderen 
een unieke natuurbelevenis op een plek waar hard wordt gewerkt aan 
natuurontwikkeling. De kinderen leren in de klas over de bijzondere kwaliteiten 
van het natuurgebied De Maashorst en over de veranderingen die hier 
plaatsvinden. Tijdens een bezoek aan gebied ontdekken de kinderen zelf hoe 
mooi en bijzonder deze plek is. Ze beleven daarbij van alles: ze gaan op zoek 
naar dierensporen, onderzoeken het bos, bekijken de Schotse Hooglanders en 
nog veel meer. En ze komen daarna graag terug om het gebied nog eens te 
bezoeken! Met dit project worden niet alleen veel kinderen bereikt, maar ook tal 
van volwassenen, zoals ouders en leerkrachten. 



Inleiding 

Om kinderen bij natuurontwikkeling in De Maashorst te betrekken heeft  ARK Natuurontwikkeling in 
samenwerking met Natuurcentrum De Maashorst een veldwerkproject voor de  groepen 6, 7 en 8 
van het basisonderwijs ontwikkeld. Het project bestaat uit een powerpointpresentatie op school en 
een veldles in het terrein zelf. De veldlessen worden mede mogelijk gemaakt door de Provincie 
Noord-Brabant.  
 

Pilot 

In juni 2015 is er een pilot met 3 schoolklassen uit Uden uitgevoerd. De reactie van de 3 betrokken 
leerkrachten was onverdeeld enthousiast, en dat gold ook voor de kinderen. Details over deze pilot 
zijn te lezen in een apart verslag.  
 

Samenwerking 

Vanaf schooljaar 2015-2016 zijn de veldlessen opgenomen in het aanbod van Natuurcentrum De 
Maashorst.  ARK zorgt in dit schooljaar voor de uitvoering van de activiteiten. Medewerkers van het 
natuurcentrum lopen af en toe mee met de activiteiten. Zo raken zij vertrouwd met de opzet en 
werkwijze van de activiteiten. De komende jaren is de verwachting dat de inzet en betrokkenheid van 
het natuurcentrum toeneemt. Op termijn (2018) zullen de veldlessen worden overgedragen aan het 
natuurcentrum. 
 

Aanmeldingen en deelname scholen 

In 2015 hebben 201 kinderen deelgenomen, van 4 verschillende basisscholen uit de omgeving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

school plaats Aantal groepen leerlingen volwassenen 

BS Jan Bluyssen Uden 2 47 10 

Het Speleon Uden 1 30 7 

De Cirkel Uden 3 89 20 

Delta Heesch 2 35 9 

totaal 4 8 201 46 

Er zijn al veel 
aanmeldingen 
 voor komend 
voorjaar! 



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 o.a. ingegaan op de natuur van De Maashorst, wijst, bosontwikkeling, het 
verbinden van natuurgebieden en natuurlijke begrazing.  
 

De veldles 

Bij de veldles draait het vooral om struinen, genieten, ontdekken en verwondering. 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. Titels 
van de opdrachtkaarten: Op expeditie; Schotse Hooglanders; Vraat; Vogels; Planten; Kleine beestjes; 
waterdiertjes; Bos en bomen; Dood dier; Dit gebied. 
 

Donatie verrekijkers 

Voor dit veldlesproject heeft ARK een partij verrekijkers ontvangen van www.secondlifeoptics.nl .  
Het is een verzameling aan opgeknapte gebruikte verrekijkers en restpartijen. ARK is heel blij met 
deze gift. Ook het duurzame principe achter dit initiatief spreekt ons erg aan. De voor ons 
betaalbare verrekijkers gaan niet lang mee en kunnen meestal niet gerepareerd worden. 
 

 Toekomst 

Tot 2018 kunnen er jaarlijks ongeveer 20 lessen worden aangeboden. Voor het voorjaar van 2016 
hebben zich al 19 groepen aangemeld.  
Nu het IBEP( Inrichtings- en beheerplan De Maashorst 2015-2019) is goedgekeurd, is duidelijk dat er 
veranderingen zullen plaatsvinden die van invloed zijn op de inhoud en organisatie van de veldlessen. 
Schotse Hooglanders en Ijsland pony's zullen plaats maken voor Taurossen en Exmoor pony's. Er 
worden wisenten geïntroduceerd, en daarbij zal een deel van het terrein voorlopig niet toegankelijk 
zijn. Het lesmateriaal en de veldleslocatie worden hier op aangepast.  
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