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Met het veldlesproject "Op speurtocht in De Geelders" krijgen schoolkinderen 
een unieke natuurbelevenis op een plek waar hard wordt gewerkt aan 
natuurontwikkeling. De kinderen leren in de klas over de bijzondere kwaliteiten 
van het natuurgebied De Geelders en over de veranderingen die hier 
plaatsvinden. Tijdens een bezoek aan het gebied ontdekken de kinderen zelf 
hoe mooi en bijzonder deze plek is. Met dit project worden niet alleen veel 
kinderen bereikt, maar ook veel volwassenen, zoals ouders en leerkrachten. 

 

Verslag juli 2022 Elma Duijndam, ARK Natuurontwikkeling 



Inleiding 

Om kinderen en hun volwassen begeleiders te betrekken bij de natuurontwikkeling in het 
natuurgebied De Geelders ontwikkelde ARK Natuurontwikkeling een educatieproject voor de 
bovenbouw van het basisonderwijs in deze regio. Ontdekking en beleving van bijzondere natuur 
dicht bij huis staat centraal. We willen dat kinderen op een leuke manier geraakt worden door de 
natuur, en dat ze ervaren hoe fijn het is om door de natuur te banjeren. In dit project werken we 
nauw samen met lokale (vrijwilligers)organisaties.  

De buitenlessen vinden plaats in De Geelders in het Groene Woud. Hier werkt ARK aan het herstel 
van unieke leembossen en het verbinden van bestaande en nieuwe natuurgebieden 
https://www.ark.eu/gebieden/groene-woud . 

Dit is het verslag van het eerste jaar van het veldlesproject. De veldlessen zijn mede mogelijk 
gemaakt door Fonds NME, Landschapsfonds Groene Woud, Prins Bernhard Cultuurfonds en Stichting 
Zabawas.  
 

Het veldlesproject 

De binnenles 
Eerst komt er een medewerker op bezoek in de klas om iets te vertellen over de veldles en het 
gebied dat de kinderen zullen bezoeken. Er wordt o.a. ingegaan op de bijzondere natuur van De 
Geelders in Het Groene Woud, bosontwikkeling en het verbinden van natuurgebieden.   

De buitenles 
In groepjes van 4 -6 kinderen met een begeleidende ouder gaan de kinderen aan de slag. De speciaal 
voor deze locatie ontwikkelde opdrachtkaarten helpen hen om beter te kijken en te onderzoeken. De 
opdrachten:  

• Bodem  - met een grondboor op zoek naar leem 

• Dood dier -  een kadaver van een aangereden dier goed bekijken 

• Ik en mijn plek - stilletjes in een “natuurcape” gewoon genieten 

• Kleine beestjes - op zoek naar kleine beestjes, ze vangen en bestuderen 

• Oude bomen, nieuwe bomen - de leeftijdsopbouw van het bos onderzoeken en leren over de 
waarde van dood hout 

• Speuren naar sporen - op zoek naar pootafdrukken, poep, holletjes, geuren, enzovoort 

• Versieren - maak jezelf of de omgeving mooi met natuurlijkje materialen 

• Vogels -  op zoek naar vogels, ook met je oren 

• Vraat - van welke planten wordt veel gegeten, van welke juist niet? Hoe verdedigen planten 
zich tegen vraat? 

• Zonder ogen - geblinddoekt de natuur ervaren 

 
Stilletjes genieten in een “natuurcape”.          Bodemonderzoek: er zit leem in de grond! 

https://www.ark.eu/gebieden/groene-woud


 

“Dood doet leven”: de kinderen bekijken een dood dier dat hier voor onderzoek is neergelegd. 

 

Aanmeldingen en deelname scholen 

In het schooljaar 2021 / 2022 hebben er 353 kinderen van 7 verschillende basisscholen deelgenomen 
aan het veldlesproject. Daarbij waren 97 volwassenen betrokken: de leerkrachten en begeleidende 
(groot-)ouders. Ook zij zijn op deze manier bekend gemaakt met natuurontwikkeling in De Geelders. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
In dit stukje van De Geelders mogen dode bomen blijven liggen. Het is een avontuurlijke plek! 
  

school plaats groepen leerlingen volwassenen 

Najaar (pilot) 

Oversteek Liempde 4 93 24 

Voorjaar 

Angelaschool Boxtel 3 67 19 

De Regenboog Wijbosch 1 15 4 

De Beemd Schijndel 2 54 17 

De Regenboog Schijndel 4 85 23 

De Tuimelaar Veghel 1 26 6 

OBS Kompas Veghel 1 13 4 

Totaal   7 scholen 16 353 97 



Wat vonden ze ervan? 

We kregen veel enthousiaste reacties van leerkrachten, ouders en leerlingen.  

• Complimenten voor de organisatie en begeleiding van vandaag. Kinderen, ouders en leerkrachten 
waren erg enthousiast. Hopelijk mogen we volgend jaar weer! 
Groeten, Daan Slaats, leerkracht groep 7, Angelaschool Boxtel 

Veel ouders waren verrast over dit stukje natuurgebied. Ze kenden het niet. En enkelen maakten al 
meteen plannen om hier terug te komen met het gezin. 

De kinderen vonden het fijn dat ze konden kiezen uit verschillende opdrachten en dat ze mochten 
struinen en klimmen en klauteren. Voor veel kinderen was de opdracht “bodemonderzoek” wel een 
topper, anderen vonden de natuurcape heel fijn. Ook het dode dier dat een eind verderop lag 
vonden veel kinderen fascinerend. In de klas hadden ze hier al over gehoord, maar om het nu zelf te 
zien dat was toch wel eh……. wat anders.  
 

Waarnemingen en vondsten 

• De kinderen kwamen van alles tegen: kikkers, muizen, een geheimzinnig roze larfje in een houten 
bedje, een prachtige cocon van een wespspin ……  

• Ze verwonderden zich over een spin die een hele lange draad had gesponnen tussen twee takjes. 
Hoe kwam die nou de eerste keer van de ene kant naar de andere kant? Hij kan toch niet 
vliegen?  

• Een groepje kinderen vond een zeldzame vermiljoenkever. Heel bijzonder! 

 
 

Betrokkenheid van vrijwilligers 

Er zijn diverse natuurorganisaties actief in de omgeving van Het Groene Woud. Via SPPiLL (Stichting 
Promotie Projecten in Leefbaar Liempde) zijn zij uitgenodigd om mee te doen met dit 
veldwerkproject. De wens van ARK is dat de lokale organisaties de lessen op termijn overnemen. Een 
traject met intensieve inzet van ARK bij de start en geleidelijke overdracht van taken en 
verantwoordelijkheden in de loop van drie jaar ARK biedt goede kans van slagen. Contactpersonen 
van IVN Best, Jeugdnatuurwacht Liempde, Natuurwerkgroep Liempde en Natuurgroep Gestel 
reageerden enthousiast op de plannen. Inmiddels heeft ARK diverse bijeenkomsten verzorgd om 
kennis en capaciteit op te bouwen. Daarnaast hebben 10 vrijwilligers meegelopen met de lessen, om 
zo ervaring op te doen. Een deel van hen had al via een ander veldlesproject in De Scheeken ervaring 
opgedaan. Zij konden daarom al snel enkele lessen zelfstandig uitvoeren.  

 

Toekomst 

Komend najaar staan er al enkele lessen op het programma. Deze zullen deels door ARK worden 
begeleid, deels door vrijwilligers. In 2023 zal de uitvoering van het educatieprogramma grotendeels 
door vrijwilligers gebeuren. ARK is dan nog op de achteregrond aanwezig ter ondersteuning. We 
streven ernaar om in het najaar van 2023 het project aan de vrijwilligers over te dragen.  

 
 



  

 
Publiciteit 

• https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen/veldlessen-het-groene-woud-0 

• Begeleiders natuurlessen Het Groene Woud gezocht | ARK Natuurontwikkeling 

• Nieuw veldlesproject in Het Groene Woud | ARK Natuurontwikkeling 

 
 

Versieren! Maak jezelf of de omgeving mooi met natuurlijkje materialen. 

https://www.ark.eu/over-ark/ark-voor-u/onderwijs/buitenlessen/veldlessen-het-groene-woud-0
https://www.ark.eu/nieuws/2022/begeleiders-natuurlessen-het-groene-woud-gezocht
https://www.ark.eu/nieuws/2021/nieuw-veldlesproject-het-groene-woud


Bijlage: Brabants Dagblad 4 september 2021 

 



Bijlage: Nieuwsbrief Geelders-Dommeldal editie 14, oktober 2021 

 

 


