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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, van de rust 
in de natuur, ze leren de planten en dieren kennen, ze weten wat 
er beweegt, zingt, 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- leeroutes zijn ontwikkeld in het project ‘wandelen, 
waarnemen, weten en waarderen’. Een NME project voor alle 
basisscholen in gemeente Vught.

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 voor de 
leerlingen een werkblad. De rugzakjes staan klaar bij de Stichting  
Leijestroom. 

Er zijn 8 NME- leerroutes ontwikkeld, dit zijn:
•	 NME- leerroute Duurzame ontwikkeling op Bleijendijk, 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 Bossen van Sparrendaal, groep 3. 
•	 NME- leerroute Natuurlijk water in de Kwebben, groep 2. 
•	 NME- leerroute Kabouters van de IJzeren man, groep 1.
•	 NME- leerroute Natuurlijk watersysteem van Vught doormiddel 

van een tentoonsteling Rioned elke 3 jaar gepresenteerd in de 
gemeente Vught. 

‘Wandelen, Waarnemen, Weten en Waarderen’.
De NME- leerroutes biedt basisscholen in Vught de mogelijkheid 
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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 
vormt een essentieel onderdeel van de algemene vorming van 
mensen. 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 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 
directeurenoverleg 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 samen de schouders er onder te zetten 
kregen de NME- leerroutes vorm en inhoud. De gemeente Vught 
bood zowel inhoudelijke als praktische ondersteuning.

De NME- leerroute Struinen op de Vughtse heide.
De Vughtse heide is een authentiek heidelandschap aan de rand 
van de bebouwde kom in Vught en heeft een rijke historie en 
bijzondere natuur. Het is in bezit van het Ministerie van Defensie 
en in gebruik als militair oefenterrein. 

Testen van de route



Het verhaal van de Vughtse heide

De Vughtse Heide is een echt typisch Brabants landschap. Een 
afwisselend gebied met bomen zoals grove den, berken en een 
open heidegebied waar op het droge gedeelte veel struikheide en 
op het natte gedeelte bij de vennen, dopheide groeit.

In de bossen rondom de Vughtse heide kan het onrustig zijn. Het 
gebied is van Defensie en er wordt door militairen in de bossen 
rondom de Vughtse heide regelmatig geoefend. 
De Vughtse heide heeft sowieso een bijzondere geschiedenis. 
Want er werd rond 1600 ook al gevochten. Dit was een echte 
ridderveldslag, ook wel bekend als de ´Slag van Lekkerbeetjen´. 
Ook zijn er lunetten gegraven voor de verdediging van de stad Den 
Bosch. Dus dit gebied werd vroeger ook al gebruikt voor militaire 
doeleinden.
Vroeger graasden er schapen op de heide. Zij zorgden dat het 
heidelandschap in stand werd gehouden door de heideplanten te 
eten. Heide houdt er namelijk van dat zij wordt kaalgevreten, dit 
zorgde ervoor dat de heidestruik kort werd gehouden en tot mooie 
struiken uit kon groeien. 

Veel kleine beestjes zijn te vinden op de Vughtse heide.
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Ook werd heide geplagd door de boeren in de omgeving. Door 
het plaggen werd de heide met de bovenste laag mest met een 
speciale schep opgepakt en op de akker gebracht. Hierdoor 
ontstond en in de loop van de tijd, de bolle akkers. In de winter 
stonden de schapen op de stal, dit werd de podstal genoemd.

Door de mest van de schapen werden de akkers vruchtbaar en 
konden de boeren hun producten verbouwen. Deze manier van 
werken was heel algemeen in de Middeleeuwen (500 - 1500) tot  
ongeveer het jaar 1850. De komst van de kunstmest zorgde ervoor 
dat de boeren de mest van de schapen niet meer nodig hadden.

Op de Vughtse heide komen ook nog andere bijzondere planten 
voor zoals de klokjesgentiaan. Een mooi blauw bloempje. Op 
deze plant zet de vlinder´het gentiaanblauwtje´ haar eitjes af. De 
klokjesgentiaan is de waardplant van deze vlinder. Ook zonnedauw 
is een uniek plantje. Zonnedauw is namelijk een vleesetend 
plantje. Zij hebben zuignapjes die kleine insecten uit de lucht 
pakken en hebben kleefstof waardoor het insect zich niet meer kan 
losmaken.  

Vele verhalen te vertellen



Verder komen de heikikker en de kamsalamander voor in het 
gebied. Deze zijn beide erg schuw dus als je deze dieren wilt 
ontdekken moet je niet teveel geluid maken en goed kijken en 
luisteren.  Als je goed oplet bij de vennen in het gebied, kun je 
deze soorten ontdekken.

Daarnaast kun je op de Vughtse heide ook zomaar reeën 
tegenkomen, tenminste als er geen loslopende honden zijn want 
daar zijn reeën erg bang voor.
Ook is het mogelijk dat onverwachts een eekhoorntje je pad kruist, 
want op de Vughtse heide zijn diverse nesten gevonden.

Maar natuurlijk zijn er ook nog andere kleinere planten en dieren. 
Er zijn veel verschillende mossen, zoals het haarmos en het 
sterrenmos en bijzondere korstmossen die op de boomschors zit. 
Vooral op de omgevallen bomen kun je deze ontdekken. Daarnaast 
zijn er op de heide veel kleine insecten zoals libellen en juffers, 
maar ook spinnen. Als je geluk hebt kom je het tijgerspinnetje 
tegen.

 zoekplaatje zonnedauw
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 gekleurde opdrachtenkaarten



Routekaart met opdrachtenpalen



         9

Opdrachtenpalen:

Opdrachtenpalen in willekeurige volgorde.

Op de grote stille Vughtse 
heide
Struik heide, mooi of lelijk

Sporen van de eekhoorn

Dopheide en zonnedauw

Korst -mossen en paddestoelen

Vlinders en spinnen

NME Route Vughtse heide

Start route bij het 
informatiebord op de 
parkeerplaats

Route:



Opdracht 1  Op de grote stille 
    Vughtse Heide

Vroeger kon je over de grote stille heide uren lang zwerven en 
kwam je niemand tegen. Dat is nu heel anders.  Je komt veel wan-
delaars met een hond tegen en ook de militairen oefenen op de 
Vughtse heide. Ook is de Vughtse heide in de loop van de tijd veel 
kleiner geworden.
De heide is door mensen zelf gemaakt door op zandgrond scha-
pen te laten grazen. Hierdoor kon de heideplant zich ontwikkelen. 
De mensen hielpen ook een handje mee door heide te plaggen en 
samen met de schapenmest werd dit op de akker gebracht. Bij het 
plaggen haal je de bovenste laag met mest weg en breng je deze 
naar de akker. Hierdoor werd het land vruchtbaar en ontstond de 
bolle akker. Men verbouwde op de akker tarwe, rogge, boekweit, 
witte kool en wortelen. Zo overleefden mensen in die tijd.
 
Vroeger gebruikten mensen allerlei dingen uit de natuur. Van een 
schapenvacht werd wol gesponnen en kleding gemaakt. Het hout 
werd gebruikt om meubels en bezemstelen te maken. Stro werd 
als dakbedekking gebruikt en er werden borstels van gemaakt. 
Men verzamelde bosbessen, bramen, frambozen en bessen en 
hazelnoten, walnoten en mastappels. Men jaagde op ree, haas, 
konijn en fazant voor het vlees.  

Sommige mensen vinden de natuur mooi, anderen ook wel eng. In 
het donker schreeuwt een uil alsof er iets engs gebeurt. Mist hangt 
in slierten tussen de bomen, spookachtig. De jager schiet een 
prooi en het schot knalt door de nacht…… was het eigenlijk wel een 
jager? Spannend en om bang van te worden. Veel fantasieverhalen 
zijn zo ontstaan.
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Opdrachten:

1. Maak samen een door-geef-verhaal over de Vughtse 
heide.

Alle kinderen doen mee.

Kies een woordserie
Start met het verhaal en vul elkaar aan………………

Kies een woordserie en verwerk deze in het verhaal.

stilte - mist - vogels - veren - eng ;  
schapen - honden -  herder - wolven - gevaar; 
jagers - schieten - reeën - stroper - verstoppen  ; 
boeren - mest - schapen - podstal - plaggen - stront ; 
regenboog - spinnen - heideplanten - adder - giftig;
maan - storm - donker - schim - zaklamp - bang.
  

Open ruiimte met struikheide



Opdracht 2  Struikheide, mooi of lelijk? 
Struikheide is de belangrijkste plant van het heidegebied. Maar als 
we nu de heide niet meer gebruiken, waarom vinden we het toch 
belangrijk dat deze blijft bestaan?

Honderden jaren hebben de mensen in Brabant geleefd met de 
heide. De mensen hebben er zelf voor gezorgd dat de heide is 
ontstaan. Daarom vinden we het belangrijk om het verhaal van de 
heide te blijven vertellen. Je zou kunnen zeggen vanuit de geschie-
denis van het gebied.

Maar is heide nu mooi of lelijk?
Dat is natuurlijk niet zomaar te zeggen.
Sommige mensen houden van de stilte en de rust van het gebied, 
van de paarse kleur in de herfst. Er komt ook bijzondere natuur 
voor. Denk aan de eekhoorntjes die hoog in de bomen wonen. De 
koolmees, pimpelmees en kuifmees. Konijnen en reeën voelen zich 
hier thuis.
Maar ook de levendbarende hagedis komt veel voor in heideland-
schap en zeker ook op de Vughtse Heide. Let maar op, als je rustig 
loopt kun je hem ontdekken. Ze rusten op het zand en liggen dan 
lekker te zonnen.
Ook veel spinnen, libellen en loopkevertjes zijn op de heide te 
vinden.

Dus als je het zo bekijkt is de Vughtse heide niet alleen voor de 
mensen leuk om te wandelen, veel dieren in de natuur houden ook 
van de heide.
Dus als je met je hond gaat wandelen laat deze dan rennen op de 
grote paden, en doe de riem aan als je op de heide gaat lopen, 
dan verjaag je de dieren niet.
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Opdracht 2  Struikheide, mooi of lelijk? 
Struikheide is de belangrijkste plant van het heidegebied. Maar als 
we nu de heide niet meer gebruiken, waarom vinden we het toch 
belangrijk dat deze blijft bestaan?

Honderden jaren hebben de mensen in Brabant geleefd met de 
heide. De mensen hebben er zelf voor gezorgd dat de heide is 
ontstaan. Daarom vinden we het belangrijk om het verhaal van de 
heide te blijven vertellen. Je zou kunnen zeggen vanuit de geschie-
denis van het gebied.

Maar is heide nu mooi of lelijk?
Dat is natuurlijk niet zomaar te zeggen.
Sommige mensen houden van de stilte en de rust van het gebied, 
van de paarse kleur in de herfst. Er komt ook bijzondere natuur 
voor. Denk aan de eekhoorntjes die hoog in de bomen wonen. De 
koolmees, pimpelmees en kuifmees. Konijnen en reeën voelen zich 
hier thuis.
Maar ook de levendbarende hagedis komt veel voor in heideland-
schap en zeker ook op de Vughtse Heide. Let maar op, als je rustig 
loopt kun je hem ontdekken. Ze rusten op het zand en liggen dan 
lekker te zonnen.
Ook veel spinnen, libellen en loopkevertjes zijn op de heide te 
vinden.

Dus als je het zo bekijkt is de Vughtse heide niet alleen voor de 
mensen leuk om te wandelen, veel dieren in de natuur houden ook 
van de heide.
Dus als je met je hond gaat wandelen laat deze dan rennen op de 
grote paden, en doe de riem aan als je op de heide gaat lopen, 
dan verjaag je de dieren niet.

Opdrachten:

1. Zoek struikheide op de zoekkaart en kijk om je heen of 
je deze kunt vinden.

2. Vertel elkaar wat je opvalt aan struikheide.
 - Let op de stengel, is deze groen en sappig of hard en  
 houtig?
 - Let op de bloemen, welk vorm hebben deze, omschrijf  
 wat je ziet.
 - Welke dieren zie je op de heideplant? Helpen de dieren  
 die je ziet mee om de bloemen te bestuiven, waar kun je  
 dat aan zien?

3. Voel de bodem en maak een kuiltje en vertel elkaar wat 
je ziet aan de bodem, denk aan de kleur en korrelgroot-
te.

4. Kijk eens om je heen, waar zie je veel heideplanten en 
waar juist niet?

5. Zoek buntgras op de zoekkaart en kijk om je heen of je 
deze kunt vinden. Vertel elkaar wat je opvalt aan bunt-
gras.

6. Noem de eigenschappen van deze grasachtige plant. Let 
op de stengel, het blad en bloemen en hoe ze groeien.

7. Kijk eens om je heen, waar zie je veel buntgras en waar 
juist niet? Zie je meer planten in de buurt?

8. Bekijk deze goed en kijk op de zoekkaart of je de naam 
van de planten kunt ontdekken.

9. En weet je het al, vind je het hier mooi?



Opdracht 3  Sporen van de eekhoorn
De eekhoorn is een zoogdier dat hoog in de boom leeft. De eek-
hoorn is een lenige en behendige klimmer. Hij heeft lange nagels 
om zich aan de stam van de boom vast te klemmen. Ook helpt zijn 
staart, als roer om de richting te bepalen.

De eekhoorn voedt zich met planten zoals noten en zaden van 
sparren en grove den. Ze eten verschillende dingen, soms pad-
denstoelen (eekhoorntjesbrood) of knoppen van planten maar ook 
insecten, eieren en jonge vogeltjes.
Eekhoorns leggen een wintervoorraad aan. De eekhoorn is vooral 
overdag te zien
In de winter komt de eekhoorn alleen in de ochtend tevoorschijn. 
Zij houden geen winterslaap maar verstoppen zich in het nest als 
het guur weer wordt. 

De eekhoorn heeft meerdere nesten hoog in de boom. Soms ma-
ken ze ook een nest in een holle boom. Dit bekleedt hij met mos 
en gras. De nesten waar de jongen geboren worden, worden extra 
dik bekleed, dan liggen zij lekker zacht. De jongen worden alleen 
door de moeder eekhoorn verzorgd. Gemiddeld krijgt zij 8 jongen. 
Na zeven weken gaan ze voor het eerst uit het nest, en na tien 
weken kunnen ze alles alleen.

De eekhoorn wordt ongeveer zes of zeven jaar oud.
De natuurlijke vijanden van de eekhoorn zijn marters en roofvo-
gels maar ook honden en katten. Zij verjagen de eekhoorns uit het 
gebied en verstoren de nesten. Maar ook de mens is een vijand 
want veel eekhoorns komen onder de auto.
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Opdrachten:

1. Heb je weleens een eekhoorn gezien, beschrijf hoe die 
eruit ziet. Verzamel sporen waarvan je denkt dat deze 
van de eekhoorn zijn. Let op de mastappels, de appels 
van de grove den. Deze worden door de eekhoorn opge-
knabbeld. Hoe herken je het vraat van de eekhoorn?

2. Leg alle spullen op een rij, en vertel erbij waarom je dit 
hebt gekozen.

3. Op welke plaatsen denk je dat de eekhoorn allemaal 
voorkomt en noem de plaatsen op. Bedenk wat de eek-
hoorn de hele dag doet.

4. Houdt de eekhoorn ook een winterslaap?

5. Wat eet de eekhoorn eigenlijk?

6. Herken je een eekhoornnest, let op of je eekhoornnesten 
ziet als je weer verder wandelt.

7. Luister enkele minuten stil, hoor je een eekhoorn in de 
buurt? Wat hoor je eigenlijk allemaal op deze plek. Vertel 
aan elkaar wat je hebt gehoord.

8. Kijk in de hut die is gevormd door de grove den. Kijk als 
je in hut staat omhoog naar de top van de boom.

9. Zoek een plaatsje, en vertel elkaar wat je leuk vindt of 
niet zo leuk vindt aan deze plek.



Opdracht 4  Dopheide en Zonnedauw
Zonnedauw is een uniek vleesetend plantje. De zonnedauw lokt 
insecten, vangt de insecten door kleverig spul aan de voelhaartjes 
of tentakels. Aan de tentakels blijven de insecten plakken. De zon-
nedauw verteert de insecten en neemt deze op door de bladeren 
erom heen te vouwen. Soms vind je het skelet van het insect nog 
terug op Zonnedauw.
 
Zonnedauw heeft de insecten nodig omdat er op de plaats waar zij 
groeien niet voldoende voedingsstoffen in de bodem voorkomen.

De zonnedauw is zo zeldzaam dat deze wettelijk beschermd is, dus 
je mag het plantje wel met je loep bekijken, maar niet plukken.
Zonnedauw wordt tussen 2 en 10 cm groot, heeft witte bloemen 
die aan een steeltje zitten dat omhoog staat. De bladeren zijn rood 
met stekeltjes aan de randen.
Ze houden van natte voeten, dus je vindt ze op vochtige plekken. 

Dopheide ziet er anders uit dan struikheide. Dopheide houdt van 
een vochtige plaats om te groeien. Zij groeit op schaduwrijke en 
op zonnige plaatsen. Ze hebben mooie bolle bloemen die in trosjes 
bijeen hangen. Alleen hommels kunnen deze bloemen bestuiven. 
De hommels maken een klein gaatje in de bloem om zo de nectar 
uit de dopheide te halen.
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Opdrachten:

1. Zoek de dopheide op de zoekkaart op en kijk om je heen 
of je deze kunt vinden.

2. Bekijk de vorm van de dopheide.

3. Vertel elkaar wat je opvalt aan dopheide.
 - Let op de stengel, is deze groen en sappig of hard en  
 houtig?
 - Let op de bloemen, welk vorm hebben deze, vertel aan  
 elkaar wat je ziet.
 - Staan de bloemen van de heide bijeen of los van elkaar?

4. Welke dieren zie je op de dopheide? Helpen de dieren die 
je ziet mee om de bloemen te bestuiven?

5. Voel op de bodem, maak een kuiltje en vertel elkaar wat 
je ziet aan de bodem, denk aan de kleur en korrelgroot-
te.

6. Kijk eens om je heen, waar zie je veel dopheideplanten 
en waar juist niet?

7. Zoek de zonnedauw op de zoekkaart en kijk om je heen 
of je deze kunt vinden. Wat valt je op? Zie je ook insec-
ten die op de bladeren zitten?

8. Let op de stengel, de bladeren en vorm van het blad.
Welke kleur valt het meest op?

9. Zie je meer planten in de omgeving?

10. Bekijk deze goed en zoek op de zoekkaart of je de na-
men van de planten kunt vinden.



Opdracht 5  Korst- mossen en 
    paddenstoelen

In Nederland zijn er meer dan 4000 soorten paddenstoelen. Som-
mige paddenstoelen zijn eetbaar en andere giftig. Mensen dachten 
dat paddenstoelen waren behekst of geloofden dat kabouters in 
paddestoelen wonen.
Paddenstoelen leven van bladeren en afgestorven takken. Een pad-
denstoel is een soort schimmel. Het deel van de paddenstoel dat 
je boven de grond ziet is het vruchtlichaam.  Het vruchtlichaam 
bestaat uit een steel en een hoed. Onder aan de hoed zie je plaat-
jes of de buisjes. Hier worden de sporen aangemaakt en verspreid, 
meestal door de wind.
De draden onder de grond heten zwamvlok. Sommige padden-
stoelen hebben een grote ronde zwamvlok, dit kun je zien doordat 
de paddenstoelen in cirkels staan. Deze cirkels worden ook wel 
heksenkringen genoemd. 
Korstmos kun je vinden op de stam van bomen. Dit is een bijzon-
der plantje want het zijn er twee die niet zonder elkaar kunnen 
leven. Zij leven in symbiose met elkaar. Dat betekent dat ze niet 
zonder elkaar kunnen leven. Als er veel korstmossen voorkomen 
weet je dat de lucht schoon is.
Mossen zijn planten die altijd groen blijven. Ze hechten zich vast 
met kleine worteltjes. De meeste mossen die we op de Vughtse 
Heide zien zijn bladmossen.  
Maar er zijn meer soorten, kijk maar op de zoekkaart.
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Opdracht 5  Korst- mossen en 
    paddenstoelen

Opdrachten:

1. Zoek in de omgeving een omgevallen boom, waar veel 
mossen op zitten.

2. Zoek de mossen op de zoekkaart op zodat je ze gemak-
kelijker kunt herkennen.

3. Kun je verschillende mossen vinden? 

4. Noem de namen op van de mossen die je hebt gevonden.

5. Kun je verschil noemen tussen mossen en korstmossen?

6. Waar let je op om korstmossen in de natuur te herken-
nen?

7. Zie je ook paddenstoelen in de buurt?

8. Waar let je op als je paddenstoelen zoekt?

9. Waar kun je paddenstoelen vinden?

10. Op welke manier kun je gemakkelijk verschillende soor-
ten paddenstoelen onderscheiden van elkaar. Ken je het 
verschil tussen plaatjes en buisjes al?



Opdracht 6  Vlinders en Spinnen
Dagvlinders zijn prachtige diertjes die tevoorschijn komen als de 
zon schijnt. Vlinders hebben de warmte van de zon nodig om te 
kunnen vliegen. Iedere vlinder kun je herkennen aan zijn vorm 
en kleur. Als je een larve of rups ziet is dat ook een onderdeel van 
deze opdracht, kijk maar op het schema.
Vlinders zetten hun eitjes af op de planten zodat de rupsen meteen 
eten bij de hand hebben als zij tevoorschijn komen. Daar is dus 
goed over nagedacht.

Sommige vlinders leven kort. Soms maar enkele dagen en soms 
wel twee jaar. Zij overwinteren op een rustige, donkere plaats in 
een houthok, een spleet in het dak van de schuur of tussen hout 
en opslag in de tuin.

Spinnen zijn bijzondere diertjes en hebben een bijzondere levens-
wijze. Ze hebben acht poten en een stevig spinnenlijf met een 
kopborststuk en achterlijf. Op hun kop hebben ze geen antennes 
zoals de vlinders, maar zij hebben korte monddelen waar ze mee 
kunnen voelen.
Mannetjes spinnen blijven meestal veel kleiner dan de vrouwtjes.
De meeste spinnen eten insecten die ze vangen in hun spinnen-
web.

Spinnen hebben gifkaken waarmee ze gif in het prooidier kunnen 
inspuiten om dit te verlammen en te doden. 

Er doen veel enge verhalen de ronde over spinnen, maar trap daar 
niet in. 
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Opdrachten:

1. Ga in groepjes van twee op pad om vlinders te zoeken.
Maar kijk eerst goed op de zoekkaart en vertel elkaar 
waarop je kunt letten om de vlinders te herkennen. 
Vlinders kun je herkennen aan hun kleur. Vlinders kun je 
herkennen aan hun vorm.

Vang vlinders niet door deze te pakken want zodra je de vleugel 
aanraakt, kan de vlinder niet meer vliegen.

2. Let op waar je de vlinder ziet, sommige vlinders zoeken 
telkens dezelfde plant op.

3. Ga in groepjes van twee op pad om spinnen te zoeken.
4. Als je een spin ziet, doe deze dan in je loeppotje, dan 

kun je deze beter bekijken.

5. Herken je welke spin je hebt gevonden?

6. Zijn er spinnenwebben in de buurt. Want als je die hebt 
gevonden weet je dat er spinnen in de buurt zijn.

7. Zie je welke insecten er in het spinnenweb gevangen 
zijn?

8. Voor de afronding van deze opdracht gaan we in de kring 
staan en geven we elkaar de loeppotjes met spinnen 
door, zodat alle kinderen alles hebben gezien. Laat de 
kinderen vertellen waar ze de spin hebben gevonden en 
hoe die heet (zoekkaart).



De Buitenles
Voorbereiden
Instructie geven 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 werken mee met de werkgroep Vughtse heide van de 
Natuur- en milieugroep Vught.
De kinderen zoeken de plantensoorten op die kenmerkend zijn 
voor de natte heide en de droge heide.
De kinderen meten de afstand van de verdedigingslinie tot de stad 
‘s-Hertogenbosch.

Maken: 
De kinderen maken een tekening van de grote stille heide.
De kinderen maken een eigen opdracht over de Vughtse heide.
 
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                                                                                                                                             
      met de opdrachten. 
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      Stap 4: Verzamelen en in het kort ervaringen                                                                                             
      uitwisselen.
     
      Stap 5: Samen, weer veilig terug naar school

Verwerken en terugkijken

Reflecteren: 
De kinderen bespreken de opdrachten die zijn uitgevoerd tijdens 
de leerroute en geven aan wat ze gemakkelijk, moeilijk en 
verrassend hebben gevonden.
De kinderen bespreken de eigen opdracht die ze hebben gemaakt 
over de Vughte heide.

Integreren: 
De kinderen vullen het werkblad in.
De kinderen worden in groepjes ingedeeld om samen een poster te 
maken over de Vughtse heide.

Vennen



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 vogels en zoogdieren die in de natuur leven niet te laten 
schrikken of 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 denk maar aan 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

Voorbereiding wandeling
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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 vraag de ouders hierop te 
letten.



Natuur- en milieu educatie 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 daarbij uit naar:
De Jeugdnatuurwacht Vught, 
De Weidevogelgroep Duinboeren,
De Natuur en milieugroep Vught, 
Brabants Landschap, 
De Gemeente Vught, 
Ministerie van Defensie, 
Landgoed Bleijendijk, 
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, coördinatie 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

Rugzakjes voor onderweg
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