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Natuur- en milieueducatie voor de Vughtse Basisscholen 
 

 
 

 
Project  ‘Wandelen, 

Waarnemen, 
Weten en Waarderen’ 

 
Dit Vughtse NME- project is 
ontwikkeld met de basisscholen 
in Vught. 
Doel van het project is om met de 
kinderen op pad te gaan om de 
natuur in de directe omgeving te 
ontdekken en ervaren.  
NME- leerroutes vormen de basis 
van de natuurbeleving. 
 
Inhoud : 
 

1. Bijeenkomst NME- 
coördinatoren, 4 maart. 
 

2. Leerroute Haanwijk 
 

3. Leerroute Gescheiden 
watersysteem en de 
Rioned tentoonstelling.  
 

4. De leerroute Natuurlijk 
water in de kwebben. 
 

5. De leerroute 
Weidevogels. 
 

6. NME- website. 
 

7. Inzet van de leskisten. 
 

8. De Groene Poort. 
 

9. De groene handdruk. 
 

 

 

 
1. Bijeenkomst van de NME-coördinatoren. 
 
Op 4 maart jl. is de bijeenkomst geweest van de 
NME- coördinatoren van alle basisscholen waar de 
laatste ontwikkelingen mbt het ontwikkelen van de 
NME leerroutes werd besproken.  
De volgende personen waren aanwezig: 
- De Lichtstraat, Han van Uden. 
- De Springplank, Robert van der Spek 
- De Baarzen, Wido de Klein. 
- De Leijdraad, Norbert Weijts. 
- De Wieken, Sofie Versteeg en Wil van de Wetering. 
- De Schalm, Liesbeth Korthals en Stephanie 
Brouwer. 
- De Zwengel, Carie van der Kruijs. 
 
Tijdens de bijeenkomst  zijn de volgende afspraken 
zijn gemaakt: 
 
1. Iedereen die op pad gaat naar het buitenlokaal, 

Haanwijk of binnenkort naar De Kwebben vult 
een formulier in. Dit om gegevens te hebben wie, 
wanneer op pad is. Dan kan dit ook doorgegeven 
worden aan de samenwerkende organisaties 
zoals het Brabants Landschap en de Jeugd 
natuurwacht. Dan is het ook mogelijk om een 
goede evaluatie te schrijven voor de subsidie 
verstrekkers, gemeente Vught en de provincie 
noord Brabant. 
  

2. Elly zorgt ervoor dat deze invullijst klaarligt en 
verzonden wordt naar alle NME coördinatoren. 
 

3. De opzet van het ontwikkelen van de NME-
leerroutes wordt toegelicht. Met NME- 
coördinatoren zijn voortvarend aan de slag 
gegaan met de leerroute Natuurlijk water voor de 
groepen 1 t/m 4. Nu worden de opdrachten ook 
voor de bovenbouw afgerond. 

 
De meeste onderwerpen zijn opgenomen in de 
nieuwsbrief, dus daar komen we verder op terug. 
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2. Leerroute Haanwijk. 
De leerroute Haanwijk is klaar, de rugzakjes liggen klaar en het buitenlokaal is 
ingericht. De leskist bomen is hiernaar toe gebracht. Als je naar Haanwijk toegaat, 
graag melden bij het secretariaat van de Leijestroom, tel: 6576868. Hier ligt de sleutel 
klaar. 
 

 
buitenlokaal haanwijk 

 
3. Leerroute Gescheiden watersysteem en de Rioned tentoonstelling. 

De NME leerroute gescheiden watersysteem wordt ingezet met de tentoonstelling  
Rioned in de bibliotheek in Vught. Verder wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is 
om demonstratie materiaal omtrent de riolering en een waterspeelplek te realiseren.  
De laatste twee weken in mei is de Rioned tentoonstelling over het gescheiden 
watersysteem (riolering) in de bibliotheek in Vught. Een interactieve tentoonstelling 
waar de kinderen en bewoners van Vught veel kunnen leren over het watergebruik. 
Elly verspreidt een inschrijflijst voor de basisscholen. De bibliotheek in Vught hanteert 
voor deze periode extra ruime openingstijden, zowel ‘morgens als in de middag. Op 
basis van de deelname worden dan afspraken gemaakt met Cindy Keukens van de 
gemeente Vught en de medewerker van de Bibliotheek. 
 

4. Leerroute Natuurlijk water in de Kwebben. 
In overleg met de Jeugd natuurwacht, Werkgroep de Kwebben en NME 
coördinatoren is de leerroute natuurlijk water in het natuurpark de Kwebben 
ontwikkeld. Er wordt nu een laatste hand gelegd aan de route die vanaf eind maart 
klaar is. De route wordt uitgezet met gekleurde palen, zoals op Haanwijk, opdrachten 
en vertelkaarten en een korte inleidende tekst voor de leerkrachten en begeleiders 
van de route. Het verhaal van Droppie Water staat centraal. Volgende week worden 
er afspraken gemaakt om de gekleurde palen te plaatsen en de aanleg van het blote-
voetenpad. 
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5. Leerroute Weidevogels in de Gement. 

Met de Weidevogelgroep Cromvoirt is overleg geweest om kennis te nemen van de 
interessante plekken in de Gement waar de weidevogels voorkomen. Ook willen we 
een veilige route nemen voor de kinderen. Daarom is besloten om de route langs het 
kanaal te nemen, langs het informatiepaneel dat op de hoogte van de brug bij het 
Lunettenlaan is geplaatst. De route wordt daarom deels op de fiets en deels te voet 
afgelegd. De NME-coördinatoren hebben aangegeven dat zij op deze leerroute graag 
niet alleen aandacht willen besteden aan de weidevogels maar ook aan andere 
vogels. Dan is het mogelijk om deze leerroute een groot deel van het jaar te 
bezoeken. De conclusie is dat deze NME- leerroute weidevogels, ganzen en zwanen, 
watervogels en roofvogels in het pakket wordt opgenomen.  
 
 

   
info bord langs het kanaal 

 

6. Ontwikkelingen NME-website. 
Er zijn afspraken gemaakt met Bas van Helmondt om de NME website te 
ontwikkelen. De offerte is goedgekeurd, en de eerste stappen zijn gezet. 
 

7. Inzet van de leskisten. 
Op dit moment staat de bomenleskist in het buitenlokaal op Haanwijk. De waterleskist 
wordt gezet in het buitenlokaal de Kwebben, zodra er met de leerroute water gestart 
wordt. Alle NME-coördinatoren hebben een kopie ontvangen van de  
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informatiemappen en zoekkaarten. Hiermee kunnen andere docenten geïnformeerd 
worden en is het gemakkelijker om deze lessen voor te bereiden.  
 

8. Overleg De Groene Poort. 
Met Kitty Broekman is overleg geweest om het educatieve programma van de 
Groene Poort in te passen in het educatieve programma van de NME- leerroutes. De 
Groene Poort heeft een waterprogramma  uitgewerkt, dat nauw aansluit bij de NME 
leerroute Natuurlijk water en Gescheiden watersysteem. Ook hebben zij de 
mogelijkheid om water experimenten uit te voeren. De Groene Poort kan gratis 
excursies aanbieden naar de waterzuiveringsinstallatie van Waterschap de Dommel. 
Maar het is vooral een mooi museum waar voor kinderen en volwassenen veel te 
ervaren en te beleven is. Daarom is het de moeite waard dat alle basisschool-
kinderen tijdens hun schoolperiode een bezoek brengen aan De Groene Poort, een 
museum dat op fietsafstand aan deze zijde van Boxtel ligt. 
 

9. De Groene Handdruk. 
Op zaterdag 27 maart heeft de Gemeente Vught, wethouder Ben Brands een Groene 
Handdruk uitgereikt aan de Basisscholen. De Groene Handdruk is een 
stimuleringsprijs van € 350, - aan lokale organisaties die aan de slag zijn met het 
thema biodiversiteit. De wethouder gaf aan dat de extra inzet die door de scholen 
wordt gedaan m.b.t. NME wordt gewaardeerd. Nu is het zaak om een goede 
bestemming te geven aan het geldbedrag dat hieraan is verbonden. 
 
 

 

 


