
NME- leerroute
In het bos van Sparrendaal

-groep 3-



Het verhaal van de NME- leerroute.
Kinderen genieten van de natuur in de eigen omgeving
De NME- leerroutes zijn ontwikkeld om de kinderen van de 
basisscholen kennis te laten maken met de natuur in de eigen 
omgeving. Zij kunnen genieten van de jaargetijden, de rust in de 
natuur, leren de planten en dieren kennen, weten wat er beweegt, 
zingt, kennen de kleuren in de natuur, weten wat er eet en wat 
gegeten wordt. Zij kunnen met alle zingtuigen de Vughtse natuur 
ontdekken en beleven en doen op een speelse wijze eerstehands- 
ervaring op in de natuur. 
De NME- leerroute is een praktische manier om met de klas de 
natuur in te trekken en is lesvervangend. Om de leerroutes op een 
speelse manier aan te pakken die goed aansluit bij de leerbehoefte 
van de kinderen, zijn ze opgebouwd uit de volgende onderdelen:
- het verhaal van het gebied.
- 6 opdrachtenkaarten met een toelichting bij bijzondere plekken.
- 6 gekleurde palen op de route voor de opdrachten.
- plattegrond van de route.
- rugzak met spullen om de opdrachten uit te kunnen voeren.
Elke NME- leerroute heeft een boekje voor docenten en een 
werkblad voor de leerlingen. De rugzakjes staan klaar op de 
verschillende basisscholen. 

Er zijn 8 NME- leerroutes ontwikkeld, dit zijn:
•	 NME- leerroute Langs de Dommel op Halder, groep 8.
•	 NME- leerroute Sporen en reliëf op Haanwijk, groep 7. 
•	 NME- leerroute Vogels in de Gement, groep 6
•	 NME- leerroute Bomen in het Reeburgpark, groep 5. 
•	 NME- leerroute Struinen op de Vughtse heide, groep 4.
•	 NME- leerroute In het bos van Sparrendaal, groep 3. 
•	 NME- leerroute Natuurlijk water in de Kwebben, groep 2. 
•	 NME- leerrroute Kabouters van de IJzeren man, groep 1.
•	 NME- leerroute Natuurlijk watersysteem van Vught elke 3 jaar 

gepresenteerd in de vorm van de tentoonstelling “Rioned”. 

Het project ‘Wandelen, Waarnemen, Weten en Waarderen’
Dit project biedt basisscholen in Vught de mogelijkheid om natuur- 
en milieueducatie vorm te geven en met de kinderen de natuur 
in te trekken. De kinderen kunnen zo natuurkennis en -ervaring 
opdoen in de eigen omgeving. Natuur- en milieueducatie vormen 
een essentieel onderdeel van de algemene vorming van mensen. 
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Het is hét middel om mensen hun eigen leefomgeving te laten 
begrijpen. Om mensen trots te laten zijn op de natuur, om mensen 
respect bij te brengen voor de natuur en om mensen het belang van 
het behoud van de natuurlijke omgeving in te laten zien. Alterra, 
een landelijke natuurorganisatie heeft in een onderzoek aangetoond 
dat het opdoen van ‘eerste handservaring’ op jonge leeftijd, het 
ervaren van de natuur in eigen hand, de kans vergroot dat mensen 
op latere leeftijd met meer respect omgaan met natuur, milieu en 
landschap. 

Structurele inbedding van NME
Alle scholen in Vught werken samen aan NME. Het Directeuren 
Overleg Vught heeft een externe projectleider aangesteld. Samen 
met de NME- coördinatoren werden de NME leerroutes ontwikkeld. 
Het NME- netwerk Vught heeft actief geparticipeerd, zowel 
vrijwilligers als professionele natuurorganisaties. Door er samen 
de schouders onder te zetten kregen de NME- leerroutes vorm en 
inhoud. De gemeente Vught bood zowel inhoudelijke als praktische 
ondersteuning.

De NME leerroute In het bos van Sparrendaal
De leerroute Bossen van Sparrendaal is een route in een bijzonder 
bosgebied, tussen Vught en Helvoirt. Gelegen tussen verschillende 
landgoederen met veel bijzondere varens. Er is een zeer afwisselend 
loof- en naaldbos, waar veel reeën en veel verschillende soorten 
vogels voorkomen en waar veel te beleven is.

Het bos van Sparrendaal



Het verhaal van Sparrendaal

Sparrendaal is een landgoed dat hoort in een reeks van 
landgoederen in Vught Zuid, zoals Wargashuyse en Jagershagen. 
Jagershagen en Sparrendaal grenzen aan elkaar, beide 
landgoederen zijn in bezit van Brabants Landschap. 

Sparrendaal is een zeer kenmerkend landgoed met naald- en 
loofbomen, bosjes, waterpartijen, lanen, grasland en natuurlijke 
het kenmerk van veel landgoederen: volop rododendrons in vele 
kleuren.
De wandelpaden op Sparrendaal zijn lang geleden aangelegd door 
de paters van Scheut. Zij hebben ruim 100 jaar op het landgoed 
Sparrendaal gewoond. In 1899 werd het terrein aan de paters van 
Scheut geschonken door een weldoener. Het terrein bestond toen 
uit 38 hectare cultuurgrond, bos en woeste 
grond. Dit is zelf door de paters en broeders ontgonnen.             
De geestelijken betrokken direct het eenvoudige landhuis, Oud-
Sparrendaal. Het werd een opleidingsoord voor missionarissen, die 
werden uitgezonden naar het Verre Oosten (Mongolië en China) 
en Midden-Afrika (voormalig Belgisch Congo). Omdat het landhuis 
al snel veel te klein werd om paters, broeders en leerlingen 
onderdak te bieden, werd in 1930 Nieuw-Sparrendaal gebouwd, 

Lange bomenlaan te Sparrendaal

Verhaal voor de docenten
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een missiecollege of internaat. Maar dit is inmiddels afgebroken en 
er is een nieuw landhuis neergezet.
Het oorspronkelijke landhuis “Oud Sparrendaal” is gebouwd in 
neogotische stijl en is gemeentelijk monument. Tegenwoordig is 
het in gebruik bij de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant. 
Bij het afscheid van de paters is een moerascipres geplant. Deze 
kun je zien aan de rand van het water vlakbij de beukenlaan 
achter het gebouw van de Monumentenwacht Brabant. Enkele 
restanten van de bewoning van de paters en broeders zijn nog 
duidelijk herkenbaar zoals een bijzonder ornament van het klooster 
dat door de seminaristen is gebouwd, een folly, zichtbaar aan de 
overkant van het water. Deze is gebouwd met natuursteen dat 
afkomstig is van de Sint-Janskathedraal. Daarnaast is op de route 
in het bos een kerkhof dat nog in bezit is van de Scheutisten, hier 
worden nog steeds de broeders en paters van Scheut begraven.
Op Sparrendaal groeien bijzondere varens zoals dubbelloof
en koningsvaren. In het bos vindt men lelietjes-van-dalen en 
gewone salomonszegel. Daarnaast zijn er het hele jaar door reeën 
die hier beschutting zoeken en de vos is regelmatig te zien. 

Oud Sparrendaal



Verhaal voor de kinderen

Het verhaal van Sparrendaal

Als je heel stil bent kun je me in de bossen ontmoeten, want ik 
ben Francie de ree en ik ben dol op sparrendaal. Hier woon ik al 
heel lang met mijn broerjtes en zusjes. Francie vindt het heerlijk in 
de bossen van Sparrendaal vooral doordat hier zoveel verschillende 
bomen en bramen en varens en mossen zijn. 
Allemaal eten voor Francie, want ze is dol op verschillende groene 
hapjes. Jij wilt toch ook niet alle dagen hetzelfde eten?
En let maar eens op, misschien vind je mijn vraatsporen wel. 

Op Sparrendaal zijn er ook veel plekjes om lekker te liggen en uit 
te rusten. Op deze plekjes krab ik dan wat blaadjes weg van de 
bodem met mijn hoef want ik lig het liefst op de zwarte aarde. 
Bladeren maken veel te veel geluid, dat stoort me want dan weet 
iedereen waar ik ben. Meestal ga ik samen met andere reeën bij 
elkaar liggen in het bos. Je ziet dan kale plekken op de bodem, 
maar als jij er bent dan ben ik er niet meer. Want als ik mensen 
aan zie komen, ren ik snel weg.
Op Sparrendaal hebben we een eigen route, ja je hoort het goed, 
niet alleen mensen hebben een wandelpad, reeën vinden het ook 
prettig om een wissel te maken door het bos. Misschien vind je de 
wissel wel, want we maken met onze hoefjes sporen in het bos.
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Rennend van paal naar paal en van opdracht naar opdracht



Routekaart met opdrachtenpalen
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NME Route In het bos van 
Sparrendaal

Opdrachtenpalen:

Route:

Opdrachtenpalen in willekeurige 
volgorde.

Start route na Oud Sparrendaal, nu 
kantoor monumentenwacht.
Parkeren in de beukenlaan.

Bomen in het bos

Varens aan de slootkant

Reëen in het bos

Dierengeluidenspel

Een mooie route

Zo stil als de boswachter

P



Opdracht 1 Bomen in het bos
De grove den is een naaldboom, de eik is een loofboom.
Ze staan hier in de buurt, kijk zo meteen maar eens goed rond.
Deze bomen zijn erg verschillend.

De naaldbomen hebben hun blaadjes opgerold en voelen zo scherp 
als een naald.
Net als de naald om een gat in je broek dicht te naaien.

De eik heeft een heel ander blad, het is gelobd.

Materialen: 
foto’s van verschillende onderdelen van de bomen.

Amerikaanse eik
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Opdrachten:

1. Je vindt in de rugzak foto’s met verschillende onderdelen 
van bomen.

2. Zoek de onderdelen op die op de foto’s staan.

3. Kijk of je de verschillende onderdelen van de bomen 
langs het pad kunt vinden. Let op de verschillende onder-
delen van de bomen, het boomschors, de kegeltjes, de 
vorm van de bladeren, het zaad.

4. Zie je nog meer verschillen tussen de bomen? Noem ze 
allemaal op!

5. Kijk op de zoekkaart of je de namen van de bomen weet.



Opdracht 2 Varens aan de slootkant
Er staan veel varens in de bossen van Sparrendaal, dit is erg speci-
aal. Varens groeien op plaatsen waar het een beetje vochtig is en 
waar licht door de bomen komt.  Er zijn stekelvarens, adelaarsva-
ren en ook de zeldzame koningsvaren staat op Sparrendaal. 
Sommige varens lijken erg op elkaar. Onder de bladeren zie je aan 
de sporen of de varens bij dezelfde familie horen. kijk maar eens 
om je heen, want hier staan er veel. 

Zoek de varens op de zoekkaart.
Zie je ook slakken onder de varens?

materialen:
Zoekkaart varens en mossen.
Zoekkaart slakken.
Loeppotjes, witte bak.
Bloemenpers
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Opdrachten:
Varens zijn bijzondere planten. Kijk op de zoekkaart en noem 
verschillende varens op. Waar let je op om de verschillen 
tussen de varens te ontdekken?

Langs het pad staan zeker drie verschillende varens. Zoek 
deze op de zoekkaart. Probeer de verschillen tussen de 
varens te ontdekken.

kijk op de zoekkaart dan kom je er vanzelf achter.

1. Zoek tijdens de wandeling een varen en kijk of je deze op 
de zoekkaart kunt vinden.

2. Draai het blad van de varen om en kijk of je de 
zaaddozen kunt vinden op de achterzijde. (de bruine 
knopjes) 

3. Vertel elkaar hoe je de varens kunt herkennen.

4. Welke dieren leven er onder de varens, misschien zie je 
wel slakken, spinnen of andere kleine onderkruipsels?

5. Zoek een varen op en pluk één blad en leg dit in de 
bloemenpers om te drogen.

6. We nemen het varenblad mee in de rugzak en naar de 
klas.



Opdracht 3 Dierengeluidenspel
De boswachter (één van de kinderen) wil weten welke dieren er 
allemaal in het bos voorkomen.  

Door goed naar elkaar te luisteren en de geluiden van de dieren na 
te bootsen gaan we proberen of we de verschillende dieren die in 
het bos leven, kunnen herkennen. Daarom gaan we het dierenge-
luidenspel spelen.

Om de beurt is een kind de boswachter. De boswachter krijgt een 
blinddoek voor, die ook de oren bedekt, om te zorgen dat alle kin-
deren hun dier kunnen kiezen.

Daarna is een ander dier de boswachter. Er zit een blinddoek in de 
tas, dit is een hulpmiddel bij deze opdracht

Blinddoeken voor het dierengeluidenspel
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Opdrachten:

1. Een kind is de boswachter, en krijgt een blinddoek om die 
ook even de oren bedekt om te zorgen dat het spel goed 
voorbereid kan worden. 

2. De andere kinderen kiezen een dier dat in het bos woont 
uit de stapel. Bijvoorbeeld: de uil; oehoe oehoe, de 
kraai; kra kra kra, de duif; roekoekoe roekoekoe, de 
kikker; kwaak kwaak, een muis; pieep, pieep, een hond, 
waf waf, koe, boe boe, schaap, mehe, mehe.

3. Iedereen kiest een dierengeluid dat hij kan nabootsen. 

4. Oefen even met de kinderen om het geluid goed na te 
bootsen.

5. De kinderen verstoppen zich in de omgeving zodat ze 
niet gezien worden. Als de kinderen zich verstopt hebben 
maken ze één voor één het geluid van het dier.

6. Het kind (boswachter) nemen we de blinddoek af. De 
begeleider noemt een voor een de dieren op die zich dan 
laten horen. Het kind (boswachter) noemt de naam van 
zijn klasgenootje dat het geluid maakt.

7. De kinderen die geraden zijn komen tevoorschijn.



Opdracht 4 Een mooie route
Ook kleine dieren hebben een eigen route. Zo hebben een 
lieveheersbeestje en een mier een eigen route. 

Net als de ree die door het bos wandelt op zoek naar een lekker 
hapje malse blaadjes. Of een molletje dat een spoor maakt onder 
de grond op zoek naar malse regenwormen en dat we zien door de 
molshoop die hij heeft gemaakt. Of een mier die op zoek is naar 
het mierennest om uit te rusten van het harde werken. Zo maken 
alle dieren hun eigen route.

Ook hele kleine dieren hebben een eigen route.

We gaan bij deze opdracht het lieveheersbeestje helpen om een 
mooie route te maken door het bos.

Eikels kunnen een groot obstakel zijn voor kleine insecten.
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Opdrachten:

1. Als je een diertje bent, zoals een lieveheersbeestje of 
een mier ziet de wereld er anders uit.

2. In groepjes van twee gaan de kinderen een route maken 
in de natuur voor het lieveheersbeestje. Hiervoor heb je 
het touw en vlaggetjes nodig.

3. Doordat het lieveheersbeestje klein is, ziet de wereld er 
heel anders uit. De kinderen gaan op zoek naar een mooi 
plekje in de buurt waar ze een route gaan maken.

4. Kijk goed rond en kies een leuke plek. Maak met het 
touw een route voor het lieveheersbeestje. Op de route 
zet je een vlaggetje waar iets bijzonders te ontdekken is. 

5. Neem rustig de tijd en overleg met elkaar. Als je klaar 
bent gaan de kinderen bij elkaar kijken en vertellen zij 
waarom ze de route voor het lieveheersbeestje hebben 
gekozen. Ook vertellen ze over de bijzondere plekjes op 
de route, waar het vlaggetje is neergezet.

6. De kinderen krijgen een stukje touw en twee vlaggetjes 
en gaan samen de route maken. 



Opdracht 5 Zo stil als de boswachter
De boswachter loopt graag helemaal alleen in de natuur. Dan is hij 
stil en luistert naar de geluiden, dan kijkt hij goed rond naar de 
bomen, de planten en de dieren in het bos. 

Hij let op of er aan de blaadjes geknabbeld is en of er nieuwe 
boompjes of bloemen zijn gegroeid in het bos. Misschien zijn er 
planten bijgekomen die hij nog niet eerder heeft gezien.
Ook kijkt en luistert de boswachter welke dieren er in het bos 
voorkomen. 

Ziet hij sporen van reeënrustplaatsen, ziet hij sporen van de vos? 
Welke vogels komen er voor in het bos, als je stil bent kun je ze 
horen. 

Als je alleen door het bos loopt, kun je met meer aandacht kijken 
en luisteren.

Wandelen door het grote bos, met oude beuken.
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Opdrachten:

1. De kinderen lopen kriskras door het bos zoals de bos-
wachter doet. Baken het gebied af tot waar de kinderen 
mogen komen. Let goed op wat er te zien en te horen 
is in het bos. We gaan opletten op alles wat we om ons 
heen zien, net zoals de boswachter doet. 

2. Elk kind krijgt een vlaggetje mee om een plekje te zoe-
ken in het bos. Ieder kind kiest een eigen plekje in het 
bos waar iets bijzonders te zien is voor de boswachter. 

3. Na enige minuten komen de kinderen op een afgespro-
ken signaal bij elkaar en laten ze aan elkaar zien waar 
de vlaggetjes in het bos zijn gezet. Ieder kind vertelt 
waarom hij/zij deze plek heeft gekozen. Als we klaar zijn 
met de wandeling vertellen we elkaar wat we hebben 
beleefd.

Materialen: letten op de tijd, vlaggetjes.



Opdracht 6 Reeën in het bos
We gaan reeënsporen zoeken in het bos.
Let op:
•	 poep van de ree, 
•	 ligplaatsen, 
•	 haren aan de takken of prikkeldraad, 
•	 paadjes die de reeën hebben gemaakt in het bos, 
•	 schuurplaatsen waar ze de teken van hun rug afschuren, 
•	 afgegeten blaadjes aan de bomen en struiken, 
•	 een stukje van het gewei dat is afgevallen.

Struin, ga van het pad, wandel vrij door het bos en kijk om je heen 
waar je bijzondere sporen van de reeën kunt ontdekken.
Vertel elkaar wat je hebt gevonden. 

Materialen: Voorbeelden
  

Het ree op een open stukje wei.
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Opdrachten:

Er komen op Sparrendaal veel reeën voor en als je stil bent 
laten ze zich misschien wel zien. 

1. Reeën zijn erg mensenschuw, hoe zou dat komen? 

Je kunt in ieder geval sporen van reeën ontdekken, er zijn 
vraatplekken aan de struiken, want de reeën eten jonge 
blaadjes van de bomen. 
Er zijn schuurplekken tegen de bomen, dit zijn kale plekken, 
want reeën hebben last van teken en andere kriebelbeestjes 
op hun lijf en door te schuren vermindert de jeuk. 
Er zijn slaapplekken waar ze gaan liggen om te herkauwen 
en te slapen. Dit zijn kale plekken onder de bomen want de 
reeën rusten regelmatig op zachte bosgrond. Hiervoor maken 
ze de plekken met hun hoef kaal. 
En natuurlijk poepen reeën ook in het bos. Deze keutels kun 
je op allerlei plekken vinden. Het zijn net ovale dropjes die 
op een hoopje bij elkaar liggen. 

2.   Wie weet vind je ook wel poepsporen van een ree.



De Buitenles
Voorbereiden
Instructie aan de kinderen en begeleiders en letten op:
Rust nemen bij het uitvoeren van de opdrachten.
Stimuleren van zelfstandig werken en samenwerken.
Laat de kinderen opschrijven wat ze niet weten, dan kunnen ze dit 
op een later tijdstip opzoeken op internet of in de bibliotheek.
Leg de relatie tussen de activiteit in de natuur en het werkboek op 
school.

Afspraken maken over het vervoer en de begeleiding.

Doen 
De kinderen zoeken verschillende varens op zodat ze weten hoe 
deze planten eruit zien.
De kinderen kiezen een dier en verzinnen de geluiden die bij het 
dier horen. 

 
Maken
De leerlingen maken een tekening van het bos en de dieren die er 
voorkomen.
De leerlingen maken een bostafel in de klas.

De buitenles
      Stap 1: Samen op pad.
•	 Het verhaal voorlezen bij de start van de NME- leerroute
•	 De route wandelen met de hele groep. 
•	 Bij de gekleurde palen stil staan en tijd nemen om de   

toelichting bij de opdracht voor te lezen. 
•	 Een verzamelplek afspreken

      Stap 2: Instructie geven.
•	 Maak afspraken hoe lang de kinderen werken aan de 

opdrachten.
•	 Verdeel de groep in kleine groepjes (met begeleider). 
•	 Iedere groep krijgt een rugzak mee en de kleur van de rugzak 

geeft aan bij welke paal de groep gaat beginnen.

      Stap 3: De kinderen gaan in kleine groepjes aan de slag                                                                                                                                             
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      met de opdrachten. 
      
      Stap 4: Verzamelen en in het kort ervaringen                                                                                             
      uitwisselen.
     
      Stap 5: Samen, weer veilig terug naar school

Verwerken en terugkijken

Reflecteren
De kinderen vertellen elkaar de verschillen tussen naald- en 
loofbomen.
De kinderen vertellen elkaar wat de boswachter doet in het bos en 
waarom.

Integreren
De kinderen maken een tekening van reeën in het bos.
De kinderen maken van de gedroogde varen uit de bloemenpers 
een tekening.

Dassenpaartje



Hoe gaan we de natuur beleven

De kinderen doen in de natuur kennis en ervaring op en beleven 
de natuur op eigen wijze.

Geef aan dat je stil bent in de natuur en dat je je rustig gedraagt 
om de dieren die in de natuur leven niet te laten schrikken en te 
verjagen. 

Het uitgangspunt is dat je op bezoek bent in de natuur, het 
leefgebied van de planten en dieren die er voorkomen. Zij zijn 
van het natuurgebied afhankelijk voor hun voedsel, beschutting, 
zonlicht om te groeien, ruimte om te bewegen etc. Ze wonen hier 
tenslotte.

Het is belangrijk om de kinderen te laten spelen en zelf de natuur 
te laten ontdekken zodat ze er zo achter komen wat zij zelf 
interessant en leuk vinden.

instructie voor de begeleiders

Luieren in het zonnetje is er niet bij.
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Tips voor de begeleiders van de kinderen

• de aandacht gaat uit naar de groep kinderen die aan je is 
toevertrouwd;

• neem samen met de kinderen het verhaal en de opdrachten door, 
natuurlijk is het prima om samen te lezen;

• als je de kinderen instructie geeft of je wilt iets vertellen, zorg er 
dan voor dat de kinderen in een kring staan met de neuzen naar 
het midden;

• de groepjes blijven bij elkaar;

• stimuleer zelfstandig werken, ontdekken, actieve verwondering 
en fantasie bij de kinderen;

• zorg voor een basisrust in de groep;

• corrigeer als je het nodig vindt, dat biedt duidelijkheid aan de 
kinderen en zo laat je merken dat je de uitgangspunten belangrijk 
vindt;

•laat de kinderen zoveel mogelijk vrij hun gang gaan;

Als je in de natuur bent geweest controleer dan altijd of er teken 
op het lichaam zijn achter gebleven en vertel de ouders hierop toe 
te zien.



Natuur- en milieueducatie is op een bijzonder wijze vorm gegeven 
door goede samenwerking tussen de basisscholen in Vught. Zij 
hebben ieder een NME- coördinator aangesteld die samen met 
lokale natuurgroepen en professionals de NME leerroutes tot stand 
hebben gebracht. Onze dank gaat uit naar:
De Jeugdnatuurwacht Vught, 
De Weidevogelgroep Duinboeren,
De Natuur en milieugroep Vught, 
Brabants Landschap, 
De Gemeente Vught, 
Ministerie van Defensie, 
Monumentenwacht Brabant,
De coördinatie, Vermaatwerk.

Het NME- project is financieel ondersteund door de Rabobank 
regio Vught (inhoud van rugzakjes), de gemeente Vught (Natuur 
op het schoolplein, coordinatie en praktische ondersteuning en de 
provincie Noord Brabant (ontwikkeling en coördinatie).

Speciale dank gaat uit naar alle NME-coördinatoren van de Vughtse 
basisscholen

Wilt u meer informatie over de NME- leerroutes in Vught, 
kijk dan op website www.nmevught.nl

Tot slot

Kleine diertjes bestuderen
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