
NME- leerroute
Langs de Dommel op Halder 

 -groep 8-



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 Langs de Dommel op Halder
De route langs de Dommel op Halder start bij het buitenlokaal 
Haanwijk en loopt langs De Dommel naar de unieke historische 
plek Halder. Hier komen cultuurhistorie, natuur en erfgoed samen 
en hier is een heleboel te ontdekken en te beleven.

Op weg naar het kasteel



Het verhaal van Halder
Verhaal voor de docenten

Halder is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant dat 
deel uitmaakt van de gemeente Sint-Michielsgestel. Het dorpje 
heeft enkele straten en ligt tussen de plaatsen Vught en Sint-
Michielsgestel, aan de samenvloeiing van de rivieren de Dommel 
en de Esschestroom tegenover het natuurgebied Haanwijk en het 
landgoed Nieuw-Herlaar.

De belangrijkste rivier in dit systeem is de Dommel, deze begint 
in België. De Dommel komt bij Borkel en Schaft in Nederland en 
verlaat het gebied via Eindhoven - Son. Hier stroomt de Dommel 
onder het Wilhelminakanaal door naar het stroomgebied Beneden 
Dommel. 

Rondom Halder spreek je van de Beneden Dommel 
Het deelstroomgebied Beneden Dommel en Zandleij ligt in de 
benedenloop van de Dommel en is vrij vlak. De Dommel gaat 
in ‘s-Hertogenbosch over in de Dieze, die vervolgens uitmondt 
in de Maas. In het zuidelijk deel van het gebied zorgt het 
Wilhelminakanaal in de zomer voor de aanvoer van water naar 
het landbouwgebied van Sint Oedenrode. Vanaf de zomer van 
2003 zorgt het kanaal ook voor aanvoer naar het landbouwgebied 
Sonse Heide. Het gemaal Bossche Broek bemaalt het meest 
benedenstrooms gelegen gebied: Bossche Broek, Kloosterstraat en 
een gedeelte van Den Dungen.

Een specifiek kenmerk voor dit gebied is de 
hoogwaterproblematiek. Bij hoogwater op de Maas kan de afvoer 
van de Dommel stremmen, waardoor de waterpeilen oplopen. Om 
de stad ‘ s-Hertogenbosch tegen hoogwater te beschermen is in 
1999 samen met de waterschappen De Aa en De Maaskant het 
retentiegebied Bossche Broek gerealiseerd. 
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In de Romeinse tijd was Halder een niet- militaire nederzetting 
met een marktcentrum. Door de ligging aan de Dommel konden 
de producten verder het binnenland in worden verhandeld. Er lag 
ook een haventje bij deze nederzetting. Er was een ambachtelijk- 
industrieel centrum gevestigd waar aardewerk en ijzer (uit 
IJzeroer) werden vervaardigd.  

Halder is de toegangspoort naar Haanwijk, over de brug is een 
prachtige laan met platanen die uitkomt bij de buurtnatuur en 
het theehuis, als je de asfaltweg volgt kom je bij het buitenlokaal 
Haanwijk van Brabants Landschap.

Doorkijkje over het gebied



Het verhaal van Haanwijk en Halder gaat ver terug in de tijd. 
Jawel, je ontdekt tijdens de route dat mensen hier eeuwenlang hun 
verblijf hebben gehad. Dit maakt dat het landschap door de hand 
van de mens is veranderd in de loop van de tijd. De natuur speelt 
hierin ook een bijzondere rol zoals het water, de dieren, de planten 
en de bodemstructuur. Zie hier een citaat uit de middeleeuwen: 

Anno 1381 handelde de toenmalige heer van Herlaer (Willem van 
Horn) in de geest van zijn tijdgenoten, toen hij de woeste gronden 
langs de Dommel in eeuwigdurende gebruik gaf aan de toen nog 
niets bezittende, arme voorvaderen van de huidige bewoners 
van de Dommeloevers. De Bleeke (ca 14 ha groot) is het laatst 
overgebleven stuk grond in de gemeente Sint Michielsgestel dat 
nog beheerd wordt zoals de toenmalige heer dit bedoeld heeft. 
Immers de omwonenden de ‘gerechtigden’ kiezen uit hun midden 
de ‘gezworenen’, die namens de gerechtigden het beheer voeren 
over de Bleeke. 

Verhaal voor de kinderen
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De vliegende inwoners van de Bleeke, zoals de kievit, de grutto, de 
gans, de watersnip en het ijsvogeltje hebben hier geen weet van. 
Zij voelen zich thuis in dit prachtige landschap aan de Dommel 
(Dhr. I. Lamers, Den Dungen) 

In de loop der tijden hebben zich hier allerlei ontwikkelingen 
voorgedaan. De mens heeft de natuur nodig om te overleven. 
Denk maar aan: de jacht, aan het verbouwen van voedsel, aan 
drinkwater, aan hout en aan nog veel meer. Je kunt zien dat de 
mensen niet konden leven zonder de natuur.

Op de route naar Halder en Haanwijk ontdek je de geschiedenis 
van het gebied, de bijzondere natuur en het erfgoed. Dat zijn de 
bijzondere gebouwen die hier soms al eeuwlang staan. 

Katjes, het begin van de lente.



Routekaart met opdrachtenpalen

Buurtnatuur



         9

NME Route Langs de Dommel 
op Halder

Opdrachtenpalen:

Route:

Opdrachtenpalen in willekeurige 
volgorde.

Sporen van mensen en dieren

Langs de Dommel

Koeien horen bij het landgoed

Tijdlijn van Haanwijk

Speuren bij de brug op Halder

Bossen hebben een eigen verhaal

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 Tijdlijn van Haanwijk
Op een moment is Halder als buurtschap ontstaan, maar wan-
neer is dat gebeurd? Wat was de aanleiding? Hoe hebben mensen 
dat aangepakt? Er zijn veel bijzondere elementen, een bakhuisje 
waar brood werd gebakken voor de hele streek. Het kasteel Nieuw 
Herlaer, het veerhuisje ’t Vaantje. Het kasteel Oud Herlaer en de 
boerderij. Het landhuis waar nu het theehuis is. Allerlei bijzondere 
gebouwen en elementen van cultuurhistorische waarde en dus 
bijzonder erfgoed. 

Om de historie van het gebied te leren kennen hebben we een 
tijdlijn gemaakt, maar we zijn vergeten om de jaartallen erbij te 
zetten. 

Als je zorgvuldig leest kun je samen de stukken in de juiste volg-
orde leggen. 

Haantje van Haanwijk.
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Opdrachten:

1. In de rugzak zitten de onderdelen van de tijdlijn in een 
envelop. Pak deze losse delen en leg ze op de juiste wijze 
onder elkaar. Controleer in het buitenlokaal of je de tijd-
lijn op de juiste volgorde hebt gelegd. Probeer er achter 
te komen waarom je iets fout hebt gedaan.

2. Kijk eens rond op de buurtnatuur, bevalt het je?  

3. Pak deze en leg deze onder elkaar. 

4. Lees de onderdelen van de tijdlijn rustig met elkaar 

5. Leg deze in de juiste volgorde. 

6. Kijk in het buitenlokaal of je de tijdlijn op de juiste volg-
orde hebt gelegd. 

7. Probeer er achter te komen waarom je iets fout hebt 
gedaan. 



Opdracht 2 Speuren bij de brug op  
    Halder

Bij Halder verenigt de Esschestroom zich met de Dommel. De sa-
menvloeiing van beide riviertjes, de halfronde vorm van het buur-
schap, het kasteel dat aan de overkant van de Dommel oprijst, dit 
alles maakt Halder tot een van de schilderachtigste plekjes van 
Brabant. 

Geen wonder dat op dit markante punt, precies op de grens tussen 
de hoge Brabantse zandgronden en de rivierklei langs de Maas, 
in de  Middeleeuwen het kasteel Nieuw Herlear werd gebouwd. 
Maar al meer dan duizend jaren in de Romeinse tijd, gonsde het 
in Halder van de activiteiten. Hier lag een nederzetting van meer 
dan gewone betekenis. Er werd aardewerk geproduceerd en ijzer 
gewonnen. Producten uit ver afgelegen streken, tot uit zuid Spanje 
toe, vonden hun weg naar Halder. Pas een kleine veertig jaar ge-
leden kwamen sporen van deze eeuwenoude nederzetting aan het 
licht. 

Het landgoed Haanwijk heeft samen met Halder een bijzondere 
historie. Let maar eens op! 

De Dommel
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Opdrachten:

1. Haal de fotocollage uit de rugzak. 

2. Zoek in de omgeving van de brug naar de verschillende 
afbeeldingen die je op de foto’s ziet. 

3. Spoor ze op.

4. Beantwoord samen de vragen die bij de foto’s staan.



Opdracht 3 Langs de Dommel
De Dommel is een laaglandbeek die slingert, met een ruime bui-
tenbocht en een smalle binnenbocht. De Dommel krijgt veel ruimte 
op het landgoed Haanwijk. In het volgende dagboekfragment kun 
je lezen dat de Dommel van grote invloed was op het leven van 
mensen bij het water, vroeger en nu. 
Winter: Als kind moesten wij de grote Dommel oversteken om naar school 
in Vught te kunnen. Dat deden we met een boot. Ook als het gevroren had 
en er ijs lag, want naar school moest je. IJs vertrouwde je eigenlijk nooit, 
dus moesten we dan ook met de boot. Voorop zat een van ons met een 
touw om zijn middel met een aks en sloeg het ijs stuk om een vaargeul te 
maken. Als ie door de kracht van het hakken voorover zou kieperen, dan 
konden we hem er met het touw uittrekken. Door dat hakken werd je zo 
vies en nat, dat je eerst weer naar huis terug moest voor schone kleren. 
Vies op school komen, dat kon niet. Onze schoenen stonden ook altijd op 
Maurik, de klompen of laarzen lieten we aan de Dommel staan voor we in 
de boot stapten ( Dhr. en Mevr,. van de Berselaer, Oud Herlaer) 

Vroeger zorgde de Dommel voor het vervoer van mensen en spul-
len, maar ook voor voedsel. De Dommel stroomt langs Halder, via 
Haanwijk naar de stad Den Bosch. Hier gaat de Dommel, samen 
met de rivier de Aa over in de Dieze, die door de stad stroomt naar 
het laagste punt, de Maas. 

Niet alleen voor mensen speelt de Dommel een grote rol, ook 
voor dieren. Een grote onbekende is de vleermuis. De Dommel is 
belangrijk voor vleermuizen. Vleermuizen gebruiken niet hun ogen 
maar hun oren om te ‘zien’. De vleermuis zendt een signaal uit dat 
weerkaatst wordt door voorwerpen in de omgeving. De weerkaat-
sing (echo) vangt de vleermuis op met zijn oren en zo kan hij de 
plaats (locatie) en de vorm van voorwerpen bepalen. We noemen 
deze manier van ‘kijken met je oren’ echolocatie. Beken zijn lange 
linten in het landschap. De vleermuizen bepalen hun route door de 
Dommel te volgen en hun echo te gebruiken. De weerkaatsing van 
water is heel anders dan die van land of van levende voorwerpen. 
Vleermuizen kunnen zich via de Dommel oriënteren.  



         15

Opdrachten:

1. Kringgesprek, stel deze vragen aan elkaar en probeer ze 
te beantwoorden:

* wat is een laaglandbeek?  

* wat is meanderen?  

* hoe zou het vroeger geweest zijn om op een landgoed te 
wonen? 

* waarom was het nodig om dijken te maken op het land-
goed?

 * wat zijn spannende plekken om je tent op te zetten? 

2. Maak op de plek waar je nu staat een tekening van de 
Dommel, let op de kenmerken van de plek waar je nu staat. 

3. In het buitenlokaal hangt een plattegrond van het stroom-
gebied van de Dommel. Zoek op deze kaart op waar je stond 
toen je de tekening hebt gemaakt. 

Benodigdheden: 
tekenmateriaal 



Opdracht 4 Sporen van mensen   
    en dieren 

Mensen en dieren laten allerlei sporen achter in de natuur.  

Mensen gooien een klokhuis van een appel weg of ze gooien aller-
lei afval in de natuur, zoals verpakkingen van etenswaren. Zo laten 
zij hun sporen achter. Maar mensen zorgen ook voor andere spo-
ren, zij knotten wilgen, zagen bomen, maken houtwallen, bouwen 
dijken om het water tegen te houden en bouwen in het landschap.  

Veel van deze sporen zijn van heel lang geleden, houtwallen en 
dijken waren er al in de Middeleeuwen (500-1500). Dit zijn sporen 
van mensen, van lang geleden, dit noemen we nu cultuurhistorie 
of erfgoed. 

Dieren maken ook allerlei sporen, afdrukken van poten, poepspo-
ren, vraatsporen, een hol of nest om te slapen. Op Haanwijk zien 
we ook deze sporen terug, let maar eens op. 

Lekkere drollen onderzoeken!
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Opdrachten:

1. Tijdens de route verzamelen we afval en we nemen dit 
mee in de afvalzak. Trek als je afval verzamelt hand-
schoenen aan en pak de knijper als het nodig is. 

2. Op het eind van de tocht maak je de afvalzak open en 
leg je het afval op een rij, wat voor afval hebben jullie 
gevonden, en waar komt het vandaan? 

3. Je gaat op zoek naar 3 diersporen. Eén groot, één klein 
dierspoor en één dat te maken heeft met een dierwoning 
(konijn, vogel of een ander dier). Kijk samen op de zoek-
kaart om een idee te krijgen waar je op kunt letten.

   Let op, niet alle diersporen staan op de kaart. 

4. Neem enkele minuten tijd om in de omgeving rond te 
struinen, spreek af hoelang je rond gaat kijken. 

5. Leg de gevonden sporen en materialen bij elkaar of loop 
naar de plek waar je iets hebt gevonden, zodat iedereen 
aan bod komt om te vertellen wat hij/zij heeft gevonden.



Opdracht 5 Bossen hebben een 
    eigen verhaal

Veel landgoederen hebben een afwisselend landschap van weiden, 
houtwallen, lanen en bosjes, boerderijen en landhuizen. Juist deze 
afwisseling bepaalt de sfeer en het karakter van het landgoed. 
De bossen hadden vroeger een belangrijke functie voor het leve-
ren van hout voor de kachel, voor het bakken van brood en voor 
nog veel meer. Op Haanwijk worden ook bomen gekapt en wilgen 
geknot, hier is een groep vrijwilligers actief. In dit bos zijn veel 
soorten bomen. Bomen hebben licht en water nodig om te groeien. 
Bomen kunnen onder invloed van zonlicht en voedingsstoffen en 
chlorofyl, ‘het bladgroen dat in de bladeren aanwezig is’, koolzuur-
gas (CO2) omzetten in zuurstof en water (H2O en O2), de kool-
stofkringloop. Hierdoor zijn bomen onmisbaar voor het leven op 
aarde  

Er leven veel verschillende zoogdieren in het bos, egels, vossen, 
reeën en konijnen. Ook zijn er veel verschillende vogels, diverse 
spechten soorten, eksters en een havik. Spechten eten de insecten 
die in de stam leven. 
Er zijn ook veel insecten, die op de bladeren van de bomen leven. 
De boom beschermt zich tegen insecten door ze in te kapselen 
en vormt gallen. Een gal wordt meestal veroorzaakt doordat een 
insect, bijvoorbeeld een beukenbladgalmug een eitje legt op een 
blad van een beuk. De boom reageert daarop door te proberen 
het eitje in te kapselen in een gal om het onschadelijk te maken. 
De gal bestaat dus uit bijzondere bladcellen, die bedoeld zijn als 
gevangenis, maar die voor de larve van het insect eerder een 
veilige plek vormen, waar hij ook nog van kan eten. De galmug-
larve wordt ‘volwassen’, verpopt zich, kruipt uit de gal en gaat zich 
voortplanten, waarna het hele verhaal weer opnieuw kan begin-
nen. 

Gallen zijn bijna nooit schadelijk voor de boom, want ze doden het 
blad niet en zitten verder ook niet echt in de weg. 
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Opdrachten:

1. Stiltespel (met blinddoek)  

Alle kinderen krijgen een lint en zij kiezen een plekje in het 
bos. 

Je kiest een plek en gaat hier zitten, je legt het lint om je 
heen, zodat er een cirkel om je heen ontstaat. Je gaat in de 
cirkel zitten en nauwkeurig kijken wat er om je heen gebeurt, 
wat gebeurt er om je heen, op dit kleine stukje in je cirkel? 

Als je rustig kijkt, en de tijd neemt ……… zie je meer……….. 

Kies een voorwerp uit je cirkel om mee te nemen naar de 
groep. 

Na enkele minuten kom je bij elkaar en vertel je elkaar wat 
je hebt gezien en hebt meegenomen. 

2. Veel verschillende dieren wonen in de bomen in het bos, 
veel kleine diertjes kiezen een eigen plek. Je gaat gallen en 
insecten zoeken die op de bladeren van de bomen leven en 
je zoekt deze op de zoekkaart op.  

Benodigdheden:
Zoekkaart gallen en insecten, linten 



Opdracht 6 Koeien horen bij het   
    landgoed

Koeien hebben een belangrijke rol in de boeren-huishoudens. Boe-
ren houden koeien voor melk- en vlees- productie. Weet je welk 
ras koeien er loopt op Haanwijk? Een koe behoort tot de herbivo-
ren. Zij trekt het gras met de tong van de grond en maalt het tus-
sen de onderste tanden en de kaken. De koe is een herkauwer en 
slikt het gras bijna zonder kauwen door. Een koe heeft vier magen. 
Als de pens (eerste maag) vol is, komt het gras terug in de mond 
waarop het fijngekauwd wordt. Hierna wordt het weer ingeslikt. De 
tweede maag, de netmaag, zorgt ervoor dat het gekauwde voed-
sel doorstroomt naar de boekmaag. In deze derde maag wordt 
het vocht uit het verteerde voedsel gehaald. Als laatste volgt de 
vierde maag, de lebmaag waar de laatste vertering van het voed-
sel plaatsvindt. Daarom zie je een koe ook zo lang malen. 

In principe moet een koe twee keer per dag worden gemolken, in 
ieder geval de eerste 10 maanden nadat een kalfje geboren is. De 
boer heeft zorg voor de koeien, omdat de koeien een belangrijke 
bron van inkomsten zijn. Maar er waren nog veel meer dieren die 
een plekje kregen op het landgoed, overleg met elkaar over de 
volgende opdracht. 

De koeien van Haanwijk
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Opdrachten:

1. Richt je eigen landgoed in met behulp van de kaart van 
het gebied. Neem de symboolkaartjes uit de rugzak. 

2. Geef antwoord op de volgende vragen: 
-  Hoe zorgen mensen vroeger dat zij in leven konden blijven  
   en leg de symbolen op de juiste plek.
-  Waar verbouwen we voedsel en welk voedsel wordt ver   
   bouwd. 
-  Waar halen we ons water vandaan, let op de afstand tot 
   het water, vervoer van water en gebruik van water! 
-  Waar gaan we wonen: beschutting, hoe ziet je woning 
   eruit, waar is het huis uit gebouwd,  
-  Waar halen we energie vandaan uit de omgeving? Warmte 
   die we nodig hebben en hebben we andere energie nodig? 

* Geef de plek aan waar de mensen water konden halen. 
(symbool emmer water) 
* Geef de plek aan waar de graangewassen het beste konden 
groeien. (symbool graan) 
* Geef de plek aan waar je zou willen wonen. (symbool huis) 
* Geef de plek aan voor de huisdieren: de koeien, de paar-
den, de schapen en de hond. (symbool dieren) 
* Wat zou je nog meer een plek willen geven, als je hier zou 
wonen in de Middeleeuwen. (symbool ?) 
* Geef een plek waar je zou willen kamperen? (symbool tent) 

Benodigdheden:
Kaart van het gebied (deze hangt ook aan de buitenzijde van 
het buitenlokaal) en de symboolkaartjes.



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
Leerlingen zoeken ter voorbereiding van het bezoek aan Halder/ 
Haanwijk informatie over het stroomgebied van de Dommel.. 
lLerlingen zoeken op de kaart op, hoe ze veilig en snel, naar het 
buitenlokaal Haanwijk kunnen komen en zij berekenen de afstand 
hiernaar toe.

Maken
Leerlingen maken een collage over de onderwerpen sporen in de 
natuur van mensen en dieren.
Leerlingen maken van papier-maché, een stroomgebied van de 
Dommel, de laaglandbeek waarin de kenmerken van de beek, zijn 
verwerkt.
Leerlingen maken een kaart van de vesting 1629, van de dijk die is 
aangelegd rondom de stad Den Bosch. 

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 
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geeft aan bij welke paal de groep gaat beginnen.

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

Verwerken en terugkijken
Reflecteren
Leerlingen bespreken in groepjes van drie, de onderwerpen die zij 
op Haanwijk/ Halder interessant vonden en zoeken voorwerpen op 
die hier mee te maken hebben.
Leerlingen zoeken extra informatie op over het onderwerp dat zij 
gekozen hebben, zie vorige opdracht en presenteren dit voor de 
groep.
Bezoek aan museum met thema Romeinen in Sint-Michielsgestel.

Integreren
Leerlingen kiezen een onderwerp waar ze meer vanaf willen 
weten en gaan op zoek in de regio (excursie) om meer over het 
onderwerp te weten te komen.

Bijvoorbeeld: 
•	 Energie= actie zonnepanelen, project van lokale groep HEET, 

uit LMNH, Helvoirt.
•	 Water= excursie waterzuivering van waterschap De Dommel of 

Aa en Maas.
•	 Voedsel= biologische boerenbedrijf op Landgoed Bleijendijk.
•	 De Groene Vesting= informatie over cultuurhistorie van Den 

Bosch e.o.
•	 Werken in de natuur= Werkgroep Landschapsbeheer van de 

Natuur- en milieugroep Vught. 



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

Riet langs de Dommel
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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, 
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, 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

Spelen in de buurtnatuur op Haanwijk
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