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Natuur en milieu educatie voor de Vughtse basisscholen 
 

 
NME –Nieuwsbrief voor de 
basisscholen in Vught:  
 

Project: ‘Wandelen, 
Waarnemen, Weten en 
Waarderen’. 
 
Doel van het project is om met 
de leerlingen van de 
basisscholen op pad te gaan in 
de natuur. Zodat zij de natuur in 
de directe omgeving van Vught 
leren kennen, ervaren en 
beleven. 
 

1. Opening van de leerroute 
Haanwijk. 
 

2. Informatie over de 
leerroute Haanwijk. 

 
3. Afspraken met het 

Brabants Landschap over 
Haanwijk. 

 
4. Leerroute gescheiden 

watersysteem. 
 

5. Leerroute Vughtse Heide 
 

6. Wie zijn de NME. 
 coördinatoren van de 
basisscholen. 
 

7. Bijeenkomst voor de 
NME- coördinatoren. 
 

8. De Stuurgroep/ NME 
platform. 

 
9. NME- website, intranet. 

 
10. Raadsvoorstel. 

 

 
1. Opening van de leerroute Haanwijk. 

 
Op 24 september j.l. is de leeroute op Haanwijk geopend. Er 
is in samenwerking met het Brabants Landschap een 
leerroute op Haanwijk gerealiseerd. Informatie materiaal 
verzameld en de leerroute uitgezet. Deze is nu zover klaar 
dat de basisscholen de leerroute kunnen bezoeken met de 
leerlingen van groep 7 en 8. 
 

 
 
Op de leerroute Haanwijk is informatie verwerkt over de 
thema’s reliëf, tijd en sporen in de natuur. Het is een mooie 
afwisselende route van ongeveer 2 km. door een mooi stukje 
‘oud’ Brabant. 
Tijdens deze bijeenkomst waren de volgende personen 
aanwezig:  

- Stg. De Leijestroom, Theo Vorstenbosch. 
- OJBS De Lichtstraat, Han van Uden/Huub Fennis. 
- BS Het Molenven, Inge Brohm. 
- BS De Piramide, Femke Siebelt- van Aart. 
- BS De Leijdraad, Joop de Beer/ Norbert Weijts. 
- BS De Schalm, Stephanie Brouwer/Liesbeth Korthals. 
- BS De Zwengel, Carie van der Kruijs. 
- Ministerie van Defensie, Jos Swart / Gijs v.d. Sanden. 
- Provincie Noord Brabant, Masja van de Ven. 
- Gemeente Vught, Peter Koolen. 
- Brabants Landschap, Theo Quekel, Huub Burgers, 

Mark Philipsen, Annelieke Kelderman 
- Projectleider, Elly Vermaat. 

Afgemeld werd Hertog van Brabantschool, Martijn Rompen 
 

Tijdens de opening van de leerroute deed Theo 
Vorstenbosch namens de basisscholen een woordje, Elly 
Vermaat heeft de werkwijze in het kort toegelicht en Theo 
Quekel (Brabants Landschap) vertelde tijdens de rondleiding 
over Haanwijk over de bijzondere waarde van het gebied. 
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2.  Informatie over de leerroute Haanwijk. 
 
De leerroute Haanwijk staat in het teken van reliëf, tijd en sporen in de natuur voor de 
groepen 7 en 8. De leerroute bestaat uit een wandeltocht van ongeveer 2 km. Tijdens de 
route zijn er gekleurde markeringspalen in het groen, blauw, rood, geel, wit en oranje. Op 
deze plekken is iets bijzonders te zien zoals: de dassenburcht, de dijk, het sterrenbos, de 
boomschijf, bodemmonsters en de kaart van Haanwijk. Op de route staat op twee 
plekken bodemmonsters en een boomschijf . Voor de leerlingen zijn opdrachtenkaarten 
gemaakt.  De opdrachtenkaart heeft dezelfde kleur als de markeringspaal. Hierdoor is het 
gemakkelijk voor de kinderen om de plek te vinden waar ze aan het werk gaan. Want na 
de wandeling gaan de kinderen in kleine groepjes aan de slag om de opdrachten uit te 
voeren. De kinderen zoeken de paal waarvan de kleur overeen komt met de kleur van de 
opdrachtenkaar. Zo is het ook duidelijk voor de docent waar de kinderen aan het werk 
zijn. Al deze informatie is uitgewerkt in de map die voor de scholen beschikbaar is. In het 
buitenlokaal zijn boeken met achtergrond informatie zodat ook ter plekke informatie voor 
handen is. 
Voor alle scholen is NME- materiaal beschikbaar. Het materiaal bestaat uit: 
- Een ordner met informatie over de route, achtergrond informatie, ondersteunend 

lesmateriaal en opdrachten voor de kinderen. 
- Het boek ‘te mooi om waar te zijn met achtergrond informatie uit het gebied. Dit werd 

aangeboden door het waterschap de Dommel. 
- Het kwartaaltijdschrift najaar 2009 van het Brabants Landschap, dit staat in zijn 

geheeld in het teken van Haanwijk. 
- Gekleurde opdrachtenkaarten voor de leerlingen, groep 7 en 8. 
We hopen dat alle basisscholen aan de slag gaan met de leerroute Haanwijk. 
 

3. Afspraken met het Brabants Landschap over Haanwijk. 
 
Met het Brabants Landschap zijn afspraken gemaakt over de leerroute Haanwijk:  
- Het gebruik van het buitenlokaal  
De sleutel wordt beschikbaar gesteld op voorwaarde dat de groep die gebruik maakt van 
het buitenlokaal dit achterlaat zoals het is aangetroffen. Dit betekent even navegen en de 
toilet schoonmaken, schoonmaakmiddel is aanwezig. De instructie is in het buitenlokaal 
op Haanwijk aanwezig zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Het is belangrijk om hier 
rekening mee te houden en dit te benadrukken bij de presentatie van de leerroute 
Haanwijk op de eigen school. 

- De sleutel en de agenda. Deze worden voorlopig bijgehouden door het secretariaat van 
Stg. De Leijenstroom: Om de sleutel op te halen kun je een afspraak maken met Petra en 
Irene. Zij zijn bereikbaar via tel: 073- 6576868. Zij geven het bezoek ook door aan het 
Brabants Landschap. 
-  Onderhoud van de elementen op de leerroute.  
Op de leerroute Haanwijk staan gekleurde markeringspalen en twee bodemmonsters en 
een boomschijf opgesteld. Het Brabants Landschap zorgt ervoor dat deze in goede 
conditie blijven en dat deze indien nodig vervangen worden. 

 
4. Leerroute ‘gescheiden watersysteem’. 
 
De gemeente Vught start met water- communicatie en wil samen met de basisscholen 
een leerroute ‘gescheiden water’ ontwikkelen. 
Het gescheiden rioolstelsel zoals dat in Vught is, is uniek. Van oudsher wordt het 
regenwater en het afvalwater gescheiden. Dit heeft veel voordelen, je brengt het 
regenwater terug in de natuur, bij hevige regenval raakt het de vuilwater riolering niet 



 

3 

 

 
overvol,  en we verpompen alleen het afvalwater naar de rioolwaterzuivering. Maar het 
vraagt wel dat er in het gedrag rekening gehouden wordt met het gescheiden 
watersysteem. Zoals het gebruik van schoonmaakmiddelen die biologisch afbreekbaar 
zijn en zeker geen chloor.  Veel mensen weten dat niet. Daarom willen we deze 
informatie in de leerroute ‘gescheiden watersysteem’ verwerken. Samen met Cindy 
Keukens, medewerker afdeling water van de gemeente wordt dit ingezet. Daarbij wil de 
gemeente aansluiten bij landelijke initiatieven. Tijdens de bijeenkomst van de NME- 
coördinatoren zal Cindy Keukens de plannen toelichten. 
  

5. Leerroute ‘Vughtse Heide’. 
 

Er is een start gemaakt met het overleg tussen het Ministerie van Defensie (eigenaar van 
de Vughtse Heide), de gemeente Vught en de basisscholen om een leerroute te maken 
op de Vughtse Heide. Het eerste contact is gelegd, Dhr. Swart van Defensie was ook 
aanwezig bij de opening van de leerroute op Haanwijk, zodat hij een indruk heeft 
gekregen van de wijze van werken met betrekking tot de leerroute en de mogelijkheid om 
dit ook op de Vughtse Heide te realiseren. 
  

6. Wie zijn de NME- coördinatoren van de basisscholen. 
 
Door de basisscholen zijn de volgende NME- coördinatoren aangesteld, dit zijn:  
 
- De Zwengel, Mevr. Carie van der Kruijs, email:  c.vander.kruijs@rvagroep.nl 
- BS De Hoeve, Dhr. Maarten Willemsen, email: info@dehoevevught.nl 
- BS De Leijdraad, Dhr. Norbert Weijts, email: n.weijts@leydraad.nl 
- BS het Molenven, Mevr. Inge Brohm, email: cjmbrohm@planet.nl 
- BS de Schalm, Stephanie Brouwer, liesbeth Korthals, email: ………….. 
- Basisschool de Wieken, Mevr. Sofie Versteeg, email: fietje104@hotmail.com en Dhr. 

Wil van de Wetering. 
- RKBS De Baarzen, Mevr. Marjan Vogels,  
- BS de Lichtstraat, Mevr. Han van Uden, email: h.v.uden@ojbs-delichtstraat.nl. en 

vervanger Dhr. Huub Fennis. 
- OBS De Piramide, Mevr. Femke Siebelt- van Aart, f.van.aart@obs-depiramide.nl 
- BS Hertog van Brabant, Mevr. Martijntje Rompen, email: 

m.rompen@hertogvanbrabantschool.nl vervanger is Ria Muller. 
- BS De Sprinkplank, Mevr. Mayke van Drunen, Mayke_van_drunen@hotmail.com 
 
Contactpersoon van de basisscholen: 
- Viataal Mariellaschool, Dhr. F. Kat, f.kat@viataal.nl 
 
Graag veranderingen en aanvullingen doorgeven aan Elly tel: 06-12613250. 
 

7. Bijeenkomst voor de NME- coördinatoren. 
 
Om de NME- activiteiten op elkaar af te stemmen en een vervolgstap te zetten voor het 
ontwikkelen van de NME-leerroute hebben we een volgende bijeenkomst gepland met de  
NME coördinatoren op:  
 
Dag:  maandag 19 oktober 
Tijd:  15.30 tot 17.00 uur  
Plaats: documentatieruimte De Wieken 02, ingang t.o. Willibrordusstraat 3. 
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Agenda : 
- Terugblik van de bijeenkomst op Haanwijk. 
- Bespreken van de afspraken over de leerroute Haanwijk, de presentatie voor de 

eigen school en afspraken voor het gebruik van het buitenlokaal etc. 
- Presentatie van gemeente Vught, Cindy Keukens over de leerroute ‘gescheiden 

watersysteem’. 
- Presentatie van Elly over de leerroute ‘natuurlijk water’ in het natuurpark ‘De 

Kwebben’. 
- Samenstellen van 2 projectgroepen Water. 
- De bestaande NME- leskisten, hoe gaan we deze inzetten in de leerroutes?  
- Wat verder ter tafel komt. 
 
De NME- coördinatoren zijn van harte welkom. Als je onverhoopt niet aanwezig kunt zijn, 
wordt het op prijs gesteld dat er een vervanger namens de school aanwezig is.  
 

8. De Stuurgroep/ NME platform. 
 

De stuurgroep is bedoeld om het lokale NME-netwerk verder te ontwikkelen. Om samen 
te werken met andere (lokale) organisaties die zich bezig houden met natuur, milieu en  
landschap en om kennis en ervaring uit te wisselen. Hierbij willen we de gemeente 
Vught, de Jeugd Natuurwacht, Werkgroep de Kwebben, de Weidevogelgroep Cromvoirt ,  
de Natuur- en Milieugroep Vught uitnodigen om in de stuurgroep plaats te nemen. We 
gaan ervan uit dat we 1 a 2 x per jaar bijeen komen. Binnenkort wordt er contact 
opgenomen met deze organisaties en de uitnodiging voor het overleg verzonden. 
 

9. NME- website, intranet. 
 
Om ervoor te zorgen dat er snel en efficiënt met de NME- leerroutes gewerkt kan worden 
streven we ernaar om een NME- website te ontwikkelen. De website biedt informatie over 
de stand van zaken mbt ontwikkelingen van de leerroutes, agenda beheer, uitwisseling 
van ervaring etc. We streven ernaar dat deze voor het eind van het jaar gerealiseerd is. 
 
10. Raadsvoorstel gemeente Vught. 

 
In de Commissie samenlevingszaken van de gemeente Vught is het voorstel gedaan om 
het NME- project financieel te ondersteunen. De bijdrage van de gemeente Vught is zeer 
belangrijk voor het project, hiermee kunnen we voor de komende periode het project 
goed vorm geven en het NME netwerk verder ontwikkelen. Vanuit de afdeling 
Samenlevingszaken is Peter Koolen aangewezen als contactpersoon. 


