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NME- leerroute
Sporen en reliëf op Haanwijk



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- leerroutes zijn ontwikkeld in het project ‘wandelen, 
waarnemen, weten en waarderen’. Een NME- prjoect voor alle 
basisscholen in de 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 milieu de meducatie 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 de 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 Sporen en relief op Haanwijk
Haanwijk is een bijzonder landschap waar de sporen uit het 
verleden nog goed zichtbaar zijn. Het buitenlokaal van het 
Brabants landschap kan gebruikt worden als instructielokaal en als 
uitvalsbasis om het terrein te bezoeken.

Spelen in de natuur



Grasland Haanwijk

Het verhaal Haanwijk

Grasland Haanwijk

Verhaal voor de docenten

Landgoed Haanwijk is een oud agrarisch cultuurlandschap met 
oude houtwallen en knotbomen en dijkjes. Het landgoed herbergt 
de grootste oppervlakte akkerreservaat van Brabant. Door geen 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken worden de ernstig in hun 
voortbestaan bedreigde akkeronkruiden beschermd. Ze vallen hier 
op door hun massaliteit en kleurenrijkdom: klaproos,korenbloem 
en gele ganzenbloem, bijvoorbeeld. Een bijzonder landschap waar 
u kennis mee maakt tijdens de wandeling, die in deze folder is 
beschreven.

Op Haanwijk is het beheer van Brabants Landschap erop 
gericht om het agrarische cultuurlandschap van dit landgoed 
te versterken. Oudere houtwallen en knotbomen worden 
onderhouden en nieuwe worden aangelegd of gepoot. Het beheer 
van de graslanden is speciaal gericht op de das. Ze worden bemest 
met ruige stalmest ter bevordering van het bodemleven, vooral 
regenwormen, het stapelvoedsel van deze marterachtige. In de 
bloemrijke graslanden komt massaal de pinksterbloem voor, de 
waardplant van het oranjetipje. 

Haanwijk en omgeving is een prima gebied voor de Das, er zijn 



         5

verschillende  dassenburchten gelegen in het gebied. 
Haanwijk vormt een zogenaamde ‘groene poort’, die de inwoners 
van Den Bosch en omgeving toegang moet verschaffen tot 
‘Nationaal Landschap ‘Het Groene 
Woud’, het natuurrijke gebied binnen de stedendriehoek Den 
Bosch- Eindhoven- Tilburg.

Sterrenbosch
Is de locatie van museum Leon Adriaans, een unieke plek met 
atelier voor ‘artist in residence’. Door samenwerking van Brabants 
Landschap met Brabants Museum wordt hier de mogelijkheid 
geboden voor kunstenaars.

Bossche broek is een open landschap langs de Dommel, met 
grasland, wateren en rietkragen en is in bezit van Staatsbosbeheer. 
In het Bossche Broek wordt het maaien aangepast aan 
de broedseizoen van de vogels, waarbij het maaisel gelijk 
wordt afgevoerd om de bodem schraal te houden. Goed voor 
plantengroei en zo kunnen onder andere de kwartelkoning en 
grutto rustig voor hun kroost zorgen.

De Dommel, is een typische laaglandbeek die benedenstrooms 
nauw verbonden is met de stad ’s-Hertogenbosch. Aan de rand van 
de stad komt de 
Dommel samen met de Aa, en gaat als Dieze verder. Deze mondt 
noordelijk van de stad uit in de Maas.  



Het verhaal Haanwijk
Verhaal voor de kinderen

Haanwijk is een oude nederzetting, een plek waar 2000 jaar voor 
christus de eerste mensen zich hebben gevestigd. Dit hebben we 
geconstateerd omdat er oud gereedschap, potten en scherven 
zijn gevonden. Op de akkers, dit zijn bolle akkers, die door hun 
jarenlange bemesting hun bolle vorm hebben gekregen, werden 
gewassen geteeld. Men haalde water en voedsel uit de Dommel. 
Er is een kleinschalig landschap met hakhoutbosjes, oude dijken 
en kleine landbouw percelen. In de middeleeuwen waren er geen 
wegen, men wandelde bij elkaar over het erf naar de stad 
‘s-Hertogenbosch.

Enkeerdgrond is de oude akkergrond, ook wel de bolle akker 
genoemd. Na de laatste ijstijd heeft de westenwind zand 
aangevoerd. Dit heeft een hoge dekzandrug gevormd. In vroeger 
tijden gingen mensen wonen in een gebied dat hoog en droog 
was maar ook dichtbij water. Haanwijk is zo’n plek. In de loop 
van honderden jaren hebben mensen de akkers bemest met 
heideplaggen, schapen- koeien en mensen stront. Hierdoor is deze 
unieke bodemstructuur ontstaan.

Beekeerdgrond is de bodem van het broekbos. Dit is het 
laagliggende gebied, grenzend aan de beek. Dit laagliggende 
gebied had een belangrijke functie omdat het ervoor zorgde dat 
het water weg kon in de winter en bij grote regenval. In grote 
delen van het jaar was dit gebied niet begaanbaar voor mensen. 
Hier groeiden waterplanten zoals riet en lisdodden, wilgen en 
elzen. Ook kwamen hier veel kikkers, salamanders en eenden voor.

De das woont in een burcht onder de grond met de hele familie 
das bij elkaar. Je ziet de sporen van de das, de ronde gaten zijn 
de openingen van de burcht, deze zijn talrijk want de das houdt 
ervan om van alle kanten de burcht in en uit te kunnen gaan. De 
das heeft echte graafpoten. De das leeft vooral ‘s-nachts en slaapt 
overdag. 
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Onderzoek beukenboom scholieren

Het Sterrenbos is eind 1800 gemaakt, de bomen zijn in een 
sterachtige vorm in rijen geplant. Je ziet de stervormige 
padenstructuur als je midden in het bos staat. Dit had voordelen 
bij de jacht op wilde dieren. De baron zat in het midden op een 
stoel met zijn geweer in de aanslag. De boeren en andere helpers 
jaagden het wild op uit de bosjes in de richting van de paden.

De boomschijf is een dwarsdoorsnede van een boom. Je kunt 
de jaarringen van de boom tellen en zo de leeftijd van de 
boom bepalen. Zie de verschillende structuren en ringen in de 
boomschijf. 

De dijk was er ter bescherming van de huizen en de akkers tegen 
wateroverlast en zorgde ervoor dat het water werd afgevoerd naar 
lager gelegen gebieden. De dijk is door mensen gemaakt en wordt 
door het waterschap onderhouden. In het gebied van Haanwijk 
is dat het Waterschap de Dommel. Let op de verschillende 
begroeiing, zoals verschillende soorten bomen, bosbegroeiing, 
paddestoelen en mossen en korstmossen. Je ziet dat er door 
de invloed van het licht en de ondergrond verschillende planten 
voorkomen.



Routekaart met opdrachtenpalen

Buitenlokaal
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Buitenlokaal

NME Route Haanwijk

Opdrachtenpalen:

Route:

Opdrachtenpalen in willekeurige 
volgorde.

Volg de blauwe wandelroute 
van Brabants landschap.

De kaart van Haanwijk

Bodemmonsters op 2 plekken.

De das

Het Sterrenbos

Jaarringen

De dijk

Het buitenlokaal van Brabants Land-
schap is beschikbaar. Zodra de datum 
van het bezoek aan het terrein in de 
agenda op de website wordt vastlegd 
dan tegelijkertijd deze ook in de agen-
da van Brabants Landschap vastleg-
gen: Google.com -> Agenda -> email 
haanwijk4a@Gmail.com wachtwoord = 
buitenlokaal



Opdracht 1 De kaart van Haanwijk
Vanaf ongeveer 2000 jaar vóór Christus zijn mensen zich gaan 
vestigen op een vaste verblijfplaats, een nederzetting. Voor die 
tijd leefden de mensen als nomaden. Zij trokken rond en leefden 
van het verzamelen van bosvruchten en de jacht. In die tijd was er 
alleen sprake van natuurlandschap, het oerbos. De mensen kapten 
open stukken in het bos en bewerkten het land, zo ontstond het 
cultuurlandschap. Het eerste cultuurlandschap bestond uit kleine 
akkers om producten te verbouwen of werd beweid met vee. 
Ook op Haanwijk werd door de eerste boeren, het oerbos gekapt 
en verbrand. Zo ontstond er een open plek. De hoge open plek om 
te wonen met de akkers dicht bij het water van de Dommel. Er 
werden akkertjes ingericht om granen en andere gewassen te ver-
bouwen. De mensen hadden schapen, koeien en geiten. De Dom-
mel, die op het laagste punt van het gebied stroomde zorgde voor 
drinkwater en vis en voor het transport van producten. Het dal 
van de Dommel leverde tal van producten op die nodig waren voor 
het bouwen van de huizen, riet voor het dak, wilgentenen voor de 
wanden en zand, klei en leem voor het dichtsmeren van de muren. 
Vanaf 1400 na Christus werden de dijken aangelegd. De kastelen 
en huizen gaven bescherming tegen de vijanden, de wilde dieren 
en het klimaat.

De Dommel stroomt via Haanwijk verder in de richting van ´s-Her-
togenbosch´ en mondt uiteindelijk uit in de Maas.
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Opdrachten:

1. Teken op de kaart aan waar je de volgende onderdelen 
ziet: de Dommel,  de huizen, het kasteel, de dijk, het 
Sterrenbos, de akkers en de weiden.  

2. Geef op de kaart aan waar de hoogteverschillen in het 
landschap het grootst zijn

3. Geef op de kaart aan waar de hoogteverschillen in het 
landschap het kleinst zijn. 

4. Geef drie redenen waarom er hoogteverschillen (reliëf) 
zijn? 

5. Zou je in de periode van jagers en verzamelaars, zo’n 
1000 jaar voor Chr, op Haanwijk willen wonen, waarom 
wel, waarom niet?

6. Zou je in de periode van de Middeleeuwen, in de 14e, 
15e eeuw op Haanwijk willen wonen? Waarom wel, 
waarom niet?. 

7. Probeer te verklaren waarom de dijk, de huizen, de ak-
kers, de dassenburcht op het hoge of op het lage deel 
liggen.  



Opdracht 2 Bodemmonster
Na de laatste ijstijd, lang, lang geleden werd door de langdurige 
harde westenwind los zand meegevoerd vanaf de, toen nog, droge 
Noordzee. De zanddeeltjes werden door de wind afgezet in Noord-
Brabant zo ontstond de dekzandrug. Deze dekzandrug ligt hoog in 
het landschap en is op vele plekken nog steeds goed herkenbaar 
en zichtbaar zoals in de Loonse en Drunense Duinen en ook op 
Haanwijk. De dekzandrug is het deel waar de mensen zich vroeger 
gevestigd hebben. Dit waren de hoge droge delen van een gebied. 
Men noemde dit hoge droge deel ook wel een donk. In het gebied 
waar we nu zijn, staat op de donk, de ‘Buitenplaats Haanwijk’. 

In het zand dat door wind was afgezet zaten weinig voedingsstof-
fen en het was wit/geel van kleur. De mens bracht mest uit de 
stal op het land. Zo werd de bodemlaag steeds donkerder door de 
mest. Dat deden ze duizenden jaren waardoor de bodem veran-
derde. Dit deel noemen we de hoge akker.
In het lage deel stroomt de beek. De grond om de beek noemen 
we beekeerd (beekaarde). Beekeerd heeft ook een zwarte boven-
laag. De zwarte bovenlaag van de beekeerd is ontstaan door het 
bladval van het moerasbos. De koperkleur in het beekeerdmonster 
komt doordat het grondwater in de winter hoog en in de zomer erg 
laag stond. Hierdoor reageert het ijzer in het zand door te gaan 
roesten.
In de stronthaven werd het afval uit de stad ’s-Hertogenbosch naar 
Haanwijk gebracht.

Bodemmonster van Haanwijk
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Opdrachten:

1. Wat zie je aan het bodemmonster, beschrijf dit, let daar-
bij op de kleuren. Meet de dikte van de verschillende 
lagen en noem de verschillen.

2. Waar denk  je dat deze bodems voorkomen op Haanwijk? 
Waarom denk je dat? Teken op de kaart van Haanwijk in 
waar je deze bodems verwacht. 

3. Op Haanwijk is de bodem niet overal het zelfde. Hoe 
komt dat? 

4. Waar denk  je dat je andere bodems vindt? Geef dat aan 
op de kaart. 

5. Welke ontwikkelingen kun je noemen die er voor zorgen 
dat de bodem verandert van structuur? 

6. Noem het verschil tussen de beide bodemmonsters (en-
keerd en beekeerd)?

7. Noem enkele landbouwgewassen die op Haanwijk groei-
en.

8. Gebruik je fantasie en teken een eigen ´Bodem- Mon-
ster´.



Opdracht 3 De das
De das is een van de grootste inheemse landroofdieren in Neder-
land en behoort tot de familie van de marterachtigen, net als de 
bunzing. 
Veel mensen hebben nog nooit van de das gehoord, laat staan dat 
ze er een gezien hebben. De meeste dassen die worden gezien 
zijn verkeerslachtoffers die in de berm naast de weg liggen. Door 
zijn levenswijze en sprookjesachtig voorkomen speelt de das vaak 
een rol in sprookjes en kinderverhalen.  Daarin speelt hij altijd een 
aardige lobbes, een trouwe vriend of een redder in nood. 
In werkelijkheid is het een niet al te slim, onaangepast dier. 

De das heeft geen gemakkelijk leven in ons modern landschap. 
Het gebied waar ze wonen en hun voedsel zoeken is zo groot dat 
ze wegen moeten oversteken. Het voedsel is lastiger te vinden en 
er zijn steeds minder houtwallen en bosjes die de das beschutting 
bieden. De gebieden waar de das voorkomt zijn onder meer de 
heuvels in Zuid- Limburg, de stuwwallen in Gelderland en Utrecht,  
de Veluwe en Haanwijk in Brabant. 

Dassen hebben voorkeur als het gaat om een plek om te wonen 
zoals op Haanwijk, hoog en droog en een afwisselend kleinschalig 
landschap met bos, akkers, houtwallen, en ruigte . Dit geldt ook 
voor de vos en de egel. Terwijl konijnen en hazen de voorkeur heb-
ben voor een open terrein, zoals grasland. 
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Opdrachten:

1. Je weet nu al meer van de woonplek van de das. Om-
schrijf hoe de das er volgens jou uit ziet, welke kleur 
heeft hij en hoe groot is de das?

2. Omschrijf het leven van de das de komende 24 uur. Din-
gen waar aan je kunt denken zijn: eten zoeken, slapen 
en spelen.

 
3. Zie je de das ook overdag? Waarom denk je van wel, 

waarom denk je van niet?

4. Teken de sporen van een das.

5. Hoe kun je erachter komen wat de das eet?

6. De das behoort tot de marterachtigen, ken je nog meer 
dieren die tot deze familie behoren? 

7. Noem op wat zoogdieren nodig hebben om in het bos te 
overleven. Ga na of deze omstandigheden ook op Haan-
wijk aanwezig zijn. 

8. Welke dieren leven er nog meer in het bos? Noem ze op 
en zoek de sporen van de andere dieren.



Opdracht 4 Het sterrenbos
Een sterrenbos is een speciaal aangelegd bos en is herkenbaar aan 
de lanenstructuur. Vanuit het midden lopen de lanen in stralen, die 
samen een ster vormen. Een sterrenbos heeft meestal 6 of 8 la-
nen. Een sterrenbos was handig voor de jacht en de houtteelt. De 
drijvers jaagden het wild uit de tussenliggende  bosvakken op naar 
de lanen. Daar vormden ze een makkelijk doelwit voor de baron, 
die op een heuveltje in het midden van de ster stond te wachten. 
Het sterrenbos is een landschapsstijl die is overgekomen uit Frank-
rijk. Ook in de provincies Holland, Utrecht en Gelderland komen 
veel sterrenbossen voor. Een sterrenbos gaf allure aan je buiten-
plaats. 
Het sterrenbos op Haanwijk was 80 ha groot. In het begin van de 
20e eeuw werden de beukenlanen voor de helft gekapt. In het 
overgebleven deel van het bos woont nu de das en groeit het Lelie-
tje van Dalen. 

Het sterrenbos is een belangrijk leefgebied voor veel dieren. Juist 
de grote zoogdieren voelen zich thuis in het bos zoals reeën, de 
das, de egel, de vos. Deze grote dieren staan boven in de voed-
selketen. Zij eten weer kleinere dieren zoals muizen, kleine vogels 
en insecten. Muizen en insecten eten op hun beurt weer kleinere 
dieren en (delen van) planten. Je onderscheidt planteneters, vlees-
eters en alleseters. Van jagende dieren en prooidieren is het be-
langrijk dat deze in evenwicht zijn. Ieder dier heeft zo een functie 
in de voedselketen.

Bomenlaan in Sterrenbos Haanwijk
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Opdrachten:

1. Ga midden in het sterrenbos staan. Tel hoeveel lanen je 
ziet die samen de ster vormen. 

2. Noem de boomsoort in de lanen van het sterrenbos?  Ken 
je meer bomensoorten?

3. Ga op een rustig plekje zitten, sluit je ogen en luister 3 
minuten naar de geluiden van het bos. Vertel aan elkaar 
wat je gehoord hebt.

4. Jij bent de baron van het sterrrenbos. Bedenk hoe je er 
voor gaat zorgen dat er elk jaar in het bos gejaagd kan 
worden zonder dat er te weinig konijnen, hazen of reeën 
zijn. 

5. Waarom werd er eigenlijk in de Middeleeuwen in de 
bossen gejaagd? Waarom mag er nu niet meer overal 
gejaagd worden?

 
6. Als er veel gejaagd wordt in het sterrenbos is de kans 

groot dat de voedselketen uit evenwicht raakt, kun je dat 
verklaren?

7. Vertel aan elkaar welke dieren er in het bos voorkomen? 
Neem een dier als uitgangpunt en teken de voedselketen 
van dit dier. 



Opdracht 5 Jaarringen
Het bos heeft altijd een belangrijke functie vervuld voor mensen. 
Het bos leverde brandhout om huizen te verwarmen en materia-
len voor gereedschap om het land te bewerken en materiaal om 
huizen te bouwen. Op de hoge drogere zandgrond in het bos, bij 
de huizen en akkers staan eiken, berken, paardenkastanjes en 
acacia’s. Het natte broekbos vlakbij de Dommel was veel moeilijker 
te bereiken voor de mensen. Hier vind je ondoordringbaar struweel 
(struiken) van wilgen, elzen, bramen en brandnetels.

Om er achter te komen hoe oud de bomen in het bos zijn kun je de 
jaarringen tellen. Bij een dwarsdoorsnede van de stam kun je de 
jaarringen goed zien. Elk jaar dat de boom oud is, tel je een ring. 
De houtvaten die door de stam van beneden naar boven lopen kun 
je goed zien. Ook zie je het houtweefsels en het steunweefsel. De 
dikte van de jaarringen kan variëren per groeiseizoen.  

Ook vind je op en in de bomen soms andere planten. Dit zijn mos-
sen en korstmossen. Als je goed kijkt vind je deze ook op veel 
andere plekken zoals op muren, daken, dakpannen, afgewaaide 
takken en omgevallen bomen. Mossen groeien maar enkele mil-
limeters per jaar. Ze hebben dan ook weinig voedsel nodig. Stof, 
zand en humus die door wind en regen worden aangevoerd zijn al 
voldoende. Er zijn drie soorten mossen: Levermossen, bladmossen 
en korstmossen. De korstmossen zijn erg gevoelig voor vuile lucht. 

Jaarringen tellen in het Sterrenbos
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Opdrachten:

1. Noem 5 dingen waarvoor men vroeger hout nodig had en 
nu niet meer. 

2. Neem een boomschijf en tel de jaarringen, en noteer hoe 
oud de boom is. 

3. Wat zie je allemaal aan de boomschijf, benoem de onder-
delen.

4. Kies een aantal bomen om je heen en schat hun leeftijd. 

5. Hoe oud denk je dat een boom kan worden? 

6. Noem de onderdelen waaraan je een boom kunt herken-
nen. 

7. Waar bestaat de humus uit? Neem een handvol en on-
derzoek wat je er allemaal in vindt. Ruik er ook eens aan. 

8. Zoek miniplantjes, de mossen op, wijs ze aan en noem 
de plekken waar je ze ziet. 

9. Kun je verklaren waarom de mossen op die plekken 
voorkomen?



Opdracht 6 De dijk
De eerste sporen van bewoning langs de Dommel zijn de gevonden 
resten van Romeinse activiteiten en van een nederzetting. Later 
bouwden ridders kastelen en ontstonden dorpen langs de rivier.

De mensen die er woonden bouwden bruggen op verschillende 
plaatsen en watermolens met bijbehorende stuwen. Hierdoor kon 
men gebruik maken van de energie uit het stromende water. Om 
de schade die de rivier bij overstromingen aan de landerijen en 
huizen toebracht te voorkomen werden er steeds meer ingrijpende 
maatregelen getroffen. Er werden dijken aangelegd en de beek 
werd gekanaliseerd. 

Vanaf 1340 is men op Haanwijk begonnen met het aanleggen van 
dijken. Door diepe sloten te graven en dijken aan te leggen werd 
de afvoer van het water geregeld. Er werd een ´stronthaven´, 
aangelegd op Haanwijk zodat mest uit de stad naar Haanwijk ge-
bracht kon worden. 

De stad Den Bosch ligt lager dan Haanwijk, dat is te zien op de 
hoogtekaart.  

Op Haanwijk zien we restanten van de Dommel, oude rivierarmen, 
dijken en het haventje. Op en langs de dijk van Haanwijk groeien 
bijzondere planten, struiken en bomen.



         21

Opdrachten:

1. Welke vorm heeft de dijk, teken deze en bedenk waarom 
deze zo is gevormd.

2. Hoe hoog is de dijk? Rond het getal maar af op hele 
meters. 

3. Je bent een mol en je wilt door de bodem naar de over-
kant van de dijk, wat is de kortste route, teken het reliëf 
vanaf de plaats waar je staat tot aan de overkant, en 
schat de afstand die je moet afleggen.

4. Noem enkele redenen waarom de dijk bijzonder is voor 
de mensen die hier wonen.

5. Verwacht je dat de dijk hoog genoeg is zodat het water 
er niet overheen komt? Verklaar je antwoord.

6. Ga in gedachten terug naar de periode waarin de eer-
ste mensen als landbouwer op Haanwijk gingen wonen. 
Wat was voor jou toen het meest belangrijk, motiveer je 
antwoord.

7. Welke planten groeien er op de dijk en welke aan de 
rand van de dijk? Zie je telkens dezelfde planten, of juist 
verschillende?

8. Kun je langs de dijk verschillende lagen in het bos onder-
scheiden? Noem de lagen op en kijk of je per laag een 
plant, struik of boom kunt opnoemen.



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 
in 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 geven op de kaart van Haanwijk aan waar de 
hoogteverschillen het grootst zijn.
De kinderen richten een natuurhoek in op school.
De kinderen verzamelen sporen en voorwerpen uit de natuur als zij  
Haanwijk bezoeken.
 
Maken
De kinderen maken een verhaal over het leven op Haanwijk in de 
periode van de jager-verzamelaars, de Romeinen, de baron.
De kinderen maken en tekening van de dieren en hun sporen.

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 vertellen elkaar over hun belevenissen buiten.
De kinderen leggen, gevonden sporen en voorwerpen, op een 
tijdsbalk -dag- seizoen- jaar- jaren.
De leerlingen maken een boekje of brochure over ‘Haanwijk’.

Integreren
De kinderen werken samen om een zandtafel te maken waar de 
verzamelde materialen uit de natuur een plekje krijgen.
De kinderen maken een schilderij over Haanwijk.

Bomen als uitdaging 



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 deze 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

Schoenen? Of toch beter laarzen aan...
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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 achtergebleven 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

Gevonden uilenballen bestuderen
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