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Voorwoord
Burgers die de mouwen opstropen om Nationaal Landschap 
Het Groene Woud nog aantrekkelijker te maken zijn erg 
belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied. Ze krijgen 
hiervoor alle ruimte: overheden en streekorganisaties 
stimuleren de inventiviteit van inwoners om ambitieuze 
ideeën te bedenken en om te zetten in concrete projecten. 
Het levert prachtige resultaten op. Zo ook de leerroute Bijtjes 
van het Beatrixpark die door de Brede Bossche School De 
Kruiskamp is ontwikkeld vanuit het project Stapstenen van 
De Kruiskamp naar Het Groene Woud. Dit project heeft een 
financiële bijdrage van het Streekfonds Het Groene Woud 
ontvangen, waarmee wordt onderstreept dat Het Groene 
Woud grote waarde hecht aan het betrekken van inwoners 
bij groen, aan groene educatie voor kinderen en aan het 
vergroten van de biodiversiteit. 

Namens Streekraad en Streekfonds Het Groene Woud veel 
succes toegewenst met dit goede initiatief.  

Ger van den Oetelaar 

Voorzitter Streekfonds Het Groene Woud;
Dagelijks Bestuurslid Streekraad Het Groene Woud, 
portefeuille leefbaarheid 
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Inleiding
Al enige jaren gaan kinderen van Brede Bossche School De 
Kruiskamp minimaal een keer per jaar in groepjes de wijk in 
om te ontdekken wat er in de natuur te beleven valt.  Maar er 
valt veel meer te ontdekken dan die ene keer struinen door het 
Beatrixpark, of waterdieren bekijken in de sloot, het voeren 
van de dieren van de kinderboerderij.  

In kleine groepjes, bepakt met een rugzak vol materialen 
gaan de kinderen op stap om opdrachten uitvoeren. Voor de 
jongsten dicht bij school in het Beatrixpark en kinderboerderij, 
voor de iets ouderen kan het wat verder weg zijn. Het 
Schutskamppark, het bos achter de Admiraliteitslaan en voor 
de oudsten de Moerputten.  

Het ontdekken van de natuur in en om je eigen wijk leert 
kinderen respect te hebben voor die natuur  Wanneer mensen 
op jonge leeftijd dit respect ontwikkelen, krijgen ze ook respect 
voor anderen die gebruik maken van diezelfde omgeving. De 
buren, vrienden, medebewoners van de straat, van de wijk. 
Koppel daaraan de ontwikkeling van alle vier de basisscholen 
tot vreedzame scholen, dan ben je aardig op weg om van deze 
generatie kinderen een geweldig stel wijkbewoners te maken.  

Wij roepen ouders en andere wijkbewoners op dit voorbeeld 
te volgen en samen te gaan werken aan een groene vreedzame 
wijk.  

René Dullaart, 
Manager BBS De Kruiskamp 

Voorwoord



Kinderen genieten van de natuur in de eigen omgeving. 
De NME- leerroutes zijn ontwikkeld om de kinderen van de Brede 
Bossche School De Kruiskamp kennis te laten maken met de natuur in 
de eigen omgeving. De kinderen van de school en uit de wijk 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 er 
gegeten wordt in de wijk en de natuur in en om de stad ‘s-Hertogenbosch. 

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: 
- Een verhaal over de natuur op het niveau van de leerlingen. 
- 6 opdrachtenkaarten met toelichting bij bijzondere plekken 
- 6 gekleurde palen op de route waar de opdrachten gedaan worden. 
- 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 in het NME- lokaal op school. 

Er zijn 8 NME- leerroutes ontwikkeld, dit zijn: 
1. NME- leerroute Bijtjes van het Beatrixpark 
2. NME- leerroute De  schatten van het Beatrixpark 
3. NME- leerroute Vlinders in de Kruiskamp 
4. NME- leerroute De Konijnenschool 
5. NME- leerroute Bomen in het Schutskamppark 
6. NME- leerroute Schuilen bij het Engelermeer  
7. NME- leerroute Vogels in de Gement 
8. NME- leerroute Struinen in de Moerputten 

‘Van de Kruiskamp naar Het Groene 
Woud, met stapstenen naar de natuur’ 
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‘Van De Kruiskamp naar Het Groene Woud, met stapstenen naar 
de natuur’ 
BBS De Kruiskamp heeft fruitbomen geplant en een ecologische 
oever aangelegd om de biodiversiteit in het Beatrixpark te vergroten 
en een mooie groene omgeving te realiseren op loopafstand van de 
school. Op deze manier willen we kinderen de kans geven om de 
natuur in de eigen omgeving beter te leren kennen en waarderen en 
ervoor zorgen dat de biologieles buiten gegeven kan worden. Deze 
leerroutes worden geïntegreerd in het schoolsysteem en in het aanbod 
van naschoolse activiteiten en in de wijk.  
De NME- leerroutes bieden de basisscholen de mogelijkheid om 
natuureducatie vorm te geven en met de kinderen de natuur in te 
trekken. De kinderen kunnen zo natuurkennis en -ervaring opdoen 
in de eigen omgeving. 
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 basisscholen in De Kruiskamp werken samen aan natuur- en 
milieueducatie (NME) . Ook elders in de stad worden initiatieven 
genomen om NME structureel in te bedden. Samen met de NME- 
coördinatoren van de basisscholen zijn leerroutes ontwikkeld en 
worden diverse initiatieven genomen om natuureducatie handen en 
voeten te geven. Zowel vrijwilligers als professionals zetten samen 
hun schouders er onder. Op deze wijze wordt het netwerk vergroot 
en samengewerkt om natuur- en milieueducatie te ontwikkelen in de 
stad ’s-Hertogenbosch. 



De bijtjes van het Beatrixpark Verhaal voor de docenten.

De Kruiskamp is van oorsprong een open, drassig, weidegebied. Er 
werd vee gehouden en de mensen die hier vroeger woonden hadden 
regelmatig last van het vele water in de omgeving. Daarom heeft 
de gemeente voordat de wijk werd gebouwd De Kruiskamp en De 
Schutskamp met zand opgespoten om het gebied op te hogen. De 
twee wijken werden tussen 1964 en 1974 gebouwd. De wijkgedachte 
is bepalend geweest voor de ontwerpen in deze periode: met als 
uitgangspunt dat de wijk functioneel min of meer zelfstandig 
functioneerde, los van de binnenstad. De twee wijken samen vormen 
en gedeelte van het stadsdeel West. In West is gestreefd naar een grote 
openheid, naar veel ruimte en collectief groen.  

De bijtjes in het Beatrixpark hebben een bijzondere rol,  onder 
andere voor de fruitbomen die in het Beatrixpark geplant zijn. De 
honingbijen, hommels en wilde bijtjes zorgen voor de bestuiving van 
de bloemen.  

De honingbij (Apis mellifera) is een vliesvleugelig insect uit de familie 
bijen en het geslacht honingbijen (Apis). De honingbij is de bekendste 
bijensoort en komt in grote aantallen voor. De honingbij wordt 
gewaardeerd door de mens vanwege de belangrijke rol als bestuiver 
van vele plantensoorten, zoals fruitbomen. Daarnaast is de honingbij 
de belangrijkste leverancier van verschillende natuurproducten zoals 
honing, bijenwas, koninginnengelei en propolis. De imker zorgt voor 
zijn bijenvolk. In het bijenvolken komen verschillende bijen voor, 
de koningin, ook wel ‘de moer’ genoemd, de ‘werkster’ en de ‘dar’. In 
elke bijenkast komt maar een koningin voor, zij houdt het bijenvolk 
bijeen en legt een grote hoeveelheid eitjes, tot 2000 per dag. De 
werksters zijn net als de moer vrouwelijk. De meeste exemplaren van 
de honingbij zijn werkster. In de zomer komen de mannelijke bijen 
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tevoorschijn, dat zijn de darren.  

Het Beatrixpark is een afwisselend park waar gelet wordt op ruimte 
om te spelen en te recreëren en het vergroten van de natuur, de 
biodiversiteit in het park. Tijdens de NLDoetdag in 2013 is in 
het Beatrixpark een boomgaard geplant met appel-, peren- en 
pruimenbomen. 



Daar 
vliegt Zoemm, de bij. Hij 

vliegt van bloem naar bloem. Zoemm 
haalt nectar uit de bloemen. Zoemm maakt 

van nectar echte honing. Honing is lekker zoet en veel 
kinderen zijn er dol op. Zoemm weet dat honing belangrijk 

is, het is het voedsel van de bijen. Zoemm wil  liever niet gestoord 
worden als hij druk bezig is om honing te zoeken. Zoemm is samen 

met veel bijenvriendjes op pad. De bijenkoningin heeft Zoemm op pad 
gestuurd om honing te zoeken. Want in een bijenvolk leven heel veel 
bijtjes samen. Ze zijn allemaal dol op honing. Sommige bijen blijven 

thuis, zij zorgen voor de bijenkoningin en de babybijtjes. Zoemm 
maakt samen met andere bijen een voedsel voorraadje voor 

de winter. Want als het koud is blijven ze liever binnen. 
Zoemm is een heel ijverig bijtje en vliegt van 

bloem naar bloem. Kijk maar eens rond, 
misschien zie je Zoemm wel.  

 

 
  H

et 
verhaal van het Beatrixpark
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Routekaart met opdrachtenpalen
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NME Route Bijtjes van het 
Beatrixpark

Opdrachtenpalen:

Route:

Opdrachtenpalen in willekeurige 
volgorde.

Bloemen en bijtjes

Bijtjes zoeken de bloem

Blaadjes om je heen

Veertjes van de vogels

Kleuren in de natuur

Geluiden in de natuur



Opdracht 1

Bloemen en bijtjes 
Zoemm, zoemm, zoemm de bijtjes vliegen in het rond.
Zij zijn dol op de bloemen zoemm, zoemm, zoemm.
Zoemm, zoemm, zoemm, de hommel vliegt ook naar de bloem.

Wat zie ik mooie kleuren om mij heen.
De madeliefjes zijn wit en zijn heel klein.
Ze staan in het gras, overal om ons heen.
De paardebloemen zijn geel.
Het gras is groen.

Hou jij ook van bloemen? 

Heb je ook een lievelingsbloem?

Mooie kleurrijke bloemen in het Beatrixpark
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Opdrachten:

1. Kijk om je heen naar de verschillende bloemen. 

2. Er zijn bloemen die hetzelfde zijn, er zijn ook bloemen die 
verschillend zijn, wijs ze eens aan? 

De kinderen speuren tussen de bloemen en zij letten op de 
verschillende vormen;  
•	 de kleur van de bloemen en de bloemblaadjes,  
•	 de steel en de bladeren,  
•	 kinderen verzamelen paardebloemen en madeliefjes en 

leggen  deze op de bloemenpers. 
•	 kies een bloem en kijk met de loep of de bloem in het 

midden een geel hartje heeft.  
•	 kies een andere bloem en kijk of deze ook geel is in het 

midden. 
•	 alle kinderen kijken om de beurt met de loep.

3. Kijk naar de bloem op de verhalenkaart. 

4. Kijk welke dieren bij de bloem vliegt op de verhalenkaart.  

Benodigdheden: bloemenpers, verhalenkaart: wat bloeit daar, 
witte bak en de loep en de loeppotjes.



Opdracht 2 

Bijtjes zoeken de bloem

Bijen praten niet met woorden maar ze praten met elkaar door te 
dansen. 

Zoemm, zoemm vliegt in het rond.
Zoemm, zoekt een bloem.

De bij vliegt in een rondje om te vertellen waar de honing is.

Hij kijkt om zich heen en ziet een boom.
Achter welke boom vindt hij de bloem?
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Opdrachten:

Zoekspel: de bijtjes en de bloem.

De kinderen gaan om de beurt de bloem verstoppen, de andere 
kinderen zoeken daarna de bloem op.

1. Een kind krijgt de handpop bij en de bloem, het ‘bijenkind’.
2. De andere kinderen doen hun ogen dicht of krijgen een 

blinddoek voor.
3. De kinderen zijn om de beurt ‘bijenkind’.
4. De kinderen gaan in een halve kring staan met de ogen 

dicht en de rug naar het grasveld, zodat het bijenkind de 
bloem kan verstoppen. 

5. Laat het bijenkind de bloem verstoppen, zonder te praten.
6. De andere kinderen luisteren zo goed mogelijk.
  

Benodigdheden: blinddoeken, handpop bij en plastic bloem



Opdracht 3 
Blaadjes om je heen

Zoemm de bij is dol op bomen want hij rust graag even uit op de 
blaadjes en drinkt het water dat er op ligt. 

Zoemm kijkt zijn ogen uit want elke boom heeft zijn eigen blaadje. Er 
staan hier grote en kleine bomen. Sommige bomen hebben bloemen.

In het voorjaar beginnen de blaadjes te groeien. Het blad is dan klein 
en frisgroen. Maar in de herft veranderen de blaadjes en worden ze 
geel en oranje of bruin. In de herfst doet de boom de takken-deurtjes 
dicht dan vallen de blaadjes van de bomen. In de winter zijn de bo-
men kaal.
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Opdrachten:

Kinderen lopen graag door de bladeren. Dat ritselt en sloft zo 
leuk. Slof, slof , slof…... maar dat kan alleen in de herfst. In het 
voorjaar komen de blaadjes aan de bomen. 

1. Welke kleuren hebben de blaadjes nu? Vertel over de sei-
zoenen: het voorjaar, de zomer, de herfst en de winter. Hoe 
zien de blaadjes eruit in de seizoenen? 

2. Ieder kind zoekt twee blaadjes tussen de bomen op. 

3. Leg de blaadjes op de grond en zoek de boom op waar het 
blaadje bij hoort en tik tegen de stam als je de boom hebt 
gevonden. 

4. Welke blaadjes lijken op elkaar? 

5. Zoek twee dezelfde blaadjes en leg deze naast elkaar. 

6. Maak een lange rij en leg de bladeren van groot naar klein 
op de juiste volgorde. Alle kinderen helpen mee.

7. Zoek de blaadjes op de zoekkaart en noem de namen van 
de bomen. 

Benodigdheden: zoekkaart bladeren 



Opdracht 4 
Veertjes van de vogels

Zoemm de bij heeft hele kleine vleugels.
Vogels vliegen ook met vleugels.
Zij vliegen hoog door de lucht.

Er wonen verschillende vogels in het Beatrixpark.
Zo ook het roodborstje.
Hij heeft een rood borstje ddor zijn rode veertjes.

In het voorjaar fluit het roodborstje zijn eigen liedje. Dan zoekt hij 
een vriendinnetje om samen een nestje te bouwen. 

Er zijn nog veel meer vogels in het park. Kijk maar eens op de zoek-
kaart. 

Herken je het liedje dat het roodborstje zingt? 

Beweegtip: beweegminuutjes!
Voer drie verschillende opdrachten uit, iedere opdracht duurt één minuut.
1. Maak een rij achter elkaar op de brug en maak zo vaak mogelijk een 
jumping-jack (spring in spreidstand en terug, armen gaan  mee op zij).
2. Pak de brug met je rechterhand vast, beweeg je linkerbeen zijwaarts op 
en neer.
3. Pak de brug met je linkerhand vast, beweeg je rechterbeen zijwaarts op 
en neer.
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Opdrachten:

1. kijk naar de foto van de reiger en het roodborstje. noem de 
verschillen.

2. Zien jullie een vogel, in de bomen, op het gras of in het 
water? 

3. Horen jullie een vogel? 
       Welke geluiden hoor je nog meer?
       Alle kinderen doen hun ogen dicht om te luisteren naar de  
    geluiden in het park. Daarna vertellen ze elkaar wat ze heb 
       ben gehoord.

4. Hoe fladdert een vogel, laat eens zien dat je als een vogel 
kunt vliegen.

       Samen bewegen met de armen alsof je een vogel bent. 

5. Hoe ziet een veertje er precies uit, kijk maar eens in de 
rugzak. 

       Veren zorgen ervoor dat het roodborstje kan vliegen, wie      
       kan het veertje wegblazen? 

6. Roodborstje is een kleine vogel, de reiger is een grote vogel. 
De reiger staat graag in het water, om kikkers te vangen. 
Dan trekt hij een been omhoog. Kun je net als een reiger op 
één been staan? 

       Wie kan het langst als een reiger staan? 

Benodigdheden: foto reiger en roodborstje, zoekkaart vogels, 
veertjes om weg te blazen. 



Opdracht 5 

Kleuren in de natuur

Wat doe jij als je boos bent, laat eens zien……! Trek een boos gezicht! 
Wat zeg je als je boos bent……! Noem een woord……… 
Bloemen kunnen niet praten…. maar zij willen wel wat vertellen. 
Bloemen vertellen het met hun kleuren, zij geven een kleurenbood-
schap. 

Een rood besje zegt vaak: dier eet mij op! 
Een groen blaadje zegt: let op ik groei! 
Een bruin blad zegt: Kijk het is herfst en ik ben dor! 
Een gele bloem zegt: bijtje kom op bezoek, ik heb honing! 
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Opdrachten:

1. Elk kind zoekt iets in de omgeving wat rood, groen, bruin 
of geel is. 

2. Is de boodschap hetzelfde als in het voorbeeld, wat denk jij? 

3. Pak de regenboog uit de rugzak, waar hoort jouw kleur? 

4. Leg de kleur op de goede plek. 

5. Zijn er nog meer kleuren in de omgeving, zoek de kleuren 
op die op de regenboog kaart staan! 

Benodigdheden: regenboogkaart



Opdracht 6 

Geluiden in de natuur

In het voorjaar kun je de bomen horen poepen. Dat lijkt echt zo. 
Maar het zachte tikkende geluid dat je hoort is de poep van de rups 
die naar beneden valt. 

Als je goed luistert leer je de geluiden van de vogels en de bijen. 

Zoemm wil graag de honing voor zichzelf houden. Daarom vliegt hij 
zo stil mogelijk.  

We gaan het geluidenspel van Zoemm de bij spelen, let maar goed op! 

Zo
em

m
mmmm......

..
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Opdrachten:

We gaan letten op de geluiden in de omgeving. 

1. Ga in een kring zitten en wees één minuut stil om te luiste-
ren naar de geluiden in het park. 

2. Vertel daarna elkaar wat je hebt gehoord. Waar komt het 
geluid vandaan. Is het een geluid van de natuur of van de 
stad? 

3. Luisterspel ‘bijtjes’. 
Een bloemenkind staat in het midden, met een blinddoek voor 
en de bloemenkrans om. 
De andere kinderen staan in een kring eromheen (bijtjes). De 
begeleider wijst om de beurt een kind aan, dat zo stil mogelijk 
naar het midden van de kring  loopt om  het bloemenkind aan 
te tikken. De bloemenkind wijst in de richting van het geluid. 
Het bijtje dat aangewezen wordt door de bloem gaat terug in 
de kring staan. Als het lukt om de bloem bij de schouder aan te 
tikken, dan mag dit kind, bloemenkind zijn.  

4. De kinderen mogen om de beurt bloemenkind zijn.. 

Benodigdheden: blinddoek, bloemenkrans.



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 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 maken een insectenhotel, een kastje voor wilde bijtjes. 
De kinderen maken vetbollen en een voerplank voor de winter. 
Luisteren naar de vogelgeluiden, roodborstje www.vroegevogels.nl 
 
Maken
De kinderen maken een bloemenhoed. 
De kinderen maken lekker zoete hapjes met honing en de leerkracht 
vertelt waar de honing vandaan komt. 

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 stilstaan 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.
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•	 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. 
      
      Stap 4: Verzamelen en in het kort ervaringen                                                                                             
      uitwisselen.
     
      Stap 5: Samen, weer veilig terug naar school

Verwerken en terugkijken
Reflecteren
De kinderen kleuren een tekening over de bloemen en bijtjes.
De kinderen laten elkaar de bloemen zien die ze in de bloemenpers 
hebben meegenomen naar school. 

Integreren
De kinderen maken een zandtafel over de bijtjes van het Beatrixpark. 
De kinderen maken een boom met allerlei blaadjes eraan, door te 
vouwen, te knippen en  te plakken. 
  



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 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.

Tips voor de begeleiders van de kinderen

• de aandacht gaat uit naar de groep kinderen die aan je zijn 
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;

Instructie voor de begeleiders
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Schoenen? Of toch beter laarzen aan...

• 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.



Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door:

Colofon
‘s-Hertogenbosch, september 2014.
Dit is een uitgave van BBS De Kruiskamp.

Dit boekje kunt u bestellen bij BBS De Kruiskamp:
Email: info@bbsdekruiskamp.nl
Telefoon: 073-8225182


