Infomap Educatief Natuurbeheer

Beste,
In deze map vindt u een korte voorstelling van het project Educatief Natuurbeheer en meer
uitleg over de drie complementaire stappen: het infomoment, het doemoment en het
beleefmoment.
Educatief Natuurbeheer vertrekt vanuit de belevingswereld van het kind. Het is een
ervaringsgericht en leergebiedoverschrijdend project waarmee we kinderen warm willen
maken voor natuur. Bovendien kunnen heel wat eindtermen voor het basisonderwijs (en
secundair onderwijs) via dit project gerealiseerd worden.
Tot slot vindt u in deze map extra informatie over Natuurpunt als organisatie en enkele
concrete acties.
Heel veel plezier ermee!
We hopen alvast op een fijne samenwerking!
Het ENB-team
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Educatief Natuurbeheer is een project van Natuurpunt dat kinderen en jongeren ‘warm’ wil
maken voor de natuur en het milieu. Het project is in de eerste plaats gericht op scholen
(vooral de derde graad basisonderwijs) en jeugdverenigingen. Het project is ontstaan in 1996
toen Natuurpunt Oost-Brabant vaststelde dat er interesse was in natuurbeheer als
educatieve schoolactiviteit. Het project werd in 1999 uitgebreid tot het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en bestaat sinds 2001 ook in de provincie Limburg. Het project wordt
in Limburg en Vlaams-Brabant financieel gedragen door de provinciale overheid en
Natuurpunt zelf, in Brussel door de gewestelijke overheid en Natuurpunt zelf. Er is sinds 2016
ook een tijdelijke werking rondom het bezoekerscentrum Grote Netewoud, in het kader van
het LIFE project.

●
De leerlingen krijgen in de school achtergrondinformatie over de betekenis en dynamiek van
de natuur, de definitie en het belang van biodiversiteit en biotopen, en natuur- en
milieubescherming (met het accent op natuurbeheer) door middel van een interactieve
presentatie (Prezi) of het Natuurbeheerspel.

●
Op de werkdag maken de leerlingen al doende kennis met het natuurgebied en het beheer
ervan.

●
Op de afsluitende, belevingsgerichte natuurontdekkingstocht kunnen de leerlingen de
resultaten van hun werk bewonderen en worden er leuke natuuronderzoekjes uitgevoerd.
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Educatief Natuurbeheer is in de eerste plaats een belevingsgericht project, maar heeft ook
een hoge educatieve waarde. In dat opzicht geven wij de deelnemers een stevige dosis
achtergrondinformatie mee over het hoe en vooral het waarom van natuurbescherming en
natuurbeheer, nog vóór we de natuur intrekken. Maar deze inleidende stap heeft ook als doel
de leerlingen warm te maken voor een dagje natuurbeheer. Er zijn twee mogelijkheden: een
interactieve Prezi-presentatie of het Natuurbeheerspel. Voor de inleidende stap zijn er
naverwerkingsopdrachten beschikbaar. Vraag ernaar bij je ENB-medewerker!

Een Prezi is een multimediale, interactieve en flexibele lesvorm die kinderen sterk aanspreekt.
Multimediaal, omdat we sprekende natuurfoto’s en korte filmpjes van het internet gebruiken
om de leerlingen te boeien. Flexibel, want inhoud en beelden kunnen vlot aangepast worden
aan actualiteit of specifieke situaties en er kan gemakkelijk van het ene onderwerp op het
andere overgegaan worden, zonder een vooraf bepaalde volgorde. Tel daarbij op dat we zo’n
natuurles zeer belevingsgericht en interactief aanpakken, en u zal begrijpen waarom
leerlingen en leerkrachten zeer enthousiast zijn na ons bezoek.
De presentatie is online te bekijken via de webpagina www.natuurpunt.be/educatiefnatuurbeheer onder het kopje “uitlenen educatief en beheermateriaal”. Hieronder geven we
de rode draad mee doorheen de presentatie.
Na een korte voorstelling van onszelf en het project, maken we contact met de leerlingen
door bij hen te bevragen wat (vertoeven in de) natuur voor hen betekent. We duiden hoe
belangrijk en gezond dit is. Deze verbindende intro wekt hun belangstelling en zo prikkelen
we hen om meer te leren over natuur en natuurbescherming. We gaan vrijwel direct over tot
het centrale concept ‘biodiversiteit’. We benadrukken dat niet alleen veel natuur, maar ook
goede natuur belangrijk is. Goede natuur, dat is voor Natuurpunt kleurrijke natuur: natuur
met veel verschillende planten- en diersoorten. Zo benaderen we het concept ‘biodiversiteit’
op een kindvriendelijke manier én doen we inzien dat natuur geen vaststaand iets is. Dit
laatste tonen we visueel aan de hand van een lang touw dat de tijdlijn van de Aarde moet
voorstellen. Een aantal ijkpunten (foto’s/tekeningen die bepaalde gebeurtenissen voorstellen)
worden met een wasknijper aan het touw bevestigd.
We beschrijven de veelheid aan plant- en diersoorten in de diverse biotopen van het halfnatuurlijk landschap (“natuur vroeger”) en de veranderingen die de natuur en het landschap
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hebben ondergaan in de overgang naar een cultuurlandschap (“natuur vandaag”). Een aantal
milieuproblemen met duidelijke gevolgen voor onze natuurgebieden worden besproken aan
de hand van een tekening. Ze mogen zelf aanduiden welke problemen zij kunnen
onderscheiden. Uiteraard zorgen we ervoor dat er enkele sowieso aan bod komen, o.a.
klimaat, vermesting, verdroging, versnippering, watervervuiling en het gebruik van pesticiden.
Als er tijd is, krijgen de leerlingen een groepsopdracht. Per groep wordt er hen één van de
milieuproblemen voorgesteld en krijgen ze de opdracht om min. 2 oplossingen te zoeken
voor dit probleem en deze voor te stellen aan de rest van de klas. De oplossingen worden
dan indien nodig verder aangevuld door andere groepen of de educatieve medewerker.
Indien er geen tijd is, wordt er per probleem dat de kinderen signaleren gevraagd of er al een
oplossing voor dit probleem voorhanden is en wat we er eventueel zelf (thuis of op school)
aan kunnen doen.
De daling van de biodiversiteit is veroorzaakt door ingrepen in het landschap of activiteiten
van menselijke oorsprong. We willen de kinderen niet alleen wijzen op de door ons
veroorzaakte problemen in de natuur, maar we willen hen vooral hoop geven over de
oplossingen die de mensheid reeds heeft bedacht! Zo hebben de leiders van bijna alle sterke
landen ter wereld al afgesproken dat we deze problemen met z’n allen tezamen moeten
aanpakken en oplossen: de internationale afspraken van de Verenigde Naties, de “Duurzame
Ontwikkelingsdoelen” (SDG’s). Deze worden toegelicht, en er wordt uiteraard ook vermeld wat
Natuurpunt doet om ons land te ondersteunen bij het bereiken van deze internationale
doelstellingen (beheer en natuurbescherming, educatie, sensibilisering, studie, inzetten
maatschappelijk middenveld doorheen vrijwilligerswerk, gezondheid doorheen recreatie in
onze natuurgebieden, etc.).
Vervolgens zoomen we in op natuurbeheer en bespreken we het hoe en waarom van
natuurbeheer. We gebruiken opnieuw het beeld van de “natuur vroeger” (met de veelheid
aan biotopen en een uitbundige soortenrijkdom) en bespreken per biotoop welke
beheermaatregelen we toepassen om deze biotopen te herstellen en in stand te houden.
We sluiten de presentatie af met de vraag aan de leerlingen wat ze zelf kunnen doen om de
natuur te helpen, in de tuin of op het schooldomein, en met een uitnodiging of ze ook komen
helpen in het natuurgebied in de schoolbuurt. Er wordt benadrukt dat ze moeten denken aan
aangepast schoeisel, werkkledij en werkhandschoenen.
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2.1.2
In 2006 werd het Natuurbeheerspel gemaakt als actief alternatief voor de presentatie en in
2010 werd het spel in een nieuw jasje gestoken. Het spel kan gespeeld worden als inleidende
stap en het bevat ongeveer dezelfde inhoudelijke elementen als de presentatie.
Twee teams spelen tegen elkaar, met als doel hun eigen stukje natuur-op-speeldoek te leren
kennen en zo goed mogelijk te beschermen. Het spel is geschikt voor groepen van 10 tot 40
spelers in de leeftijdscategorie van 10-14 jaar. Jongere/oudere kinderen kunnen ook
deelnemen indien het gemengde groepen zijn, bv. in het verenigingswerk of wanneer er met
meerdere gezinnen gespeeld wordt. Het spel duurt een halve lesdag (2,5 à 3 uur).
Het Natuurbeheerspel bestaat uit drie afzonderlijke delen:
●
Elk team vertrekt van een speeldoek dat de ongerepte natuur in het Vlaanderen van
‘VROEGER’ voorstelt. Hierin zijn verschillende biotopen te herkennen: bos, heide, hooiland,
kleinschalig akkerland, kust, poldergebied en watergebied. Alleen planten en dieren
ontbreken voorlopig nog. Die kunnen gewonnen worden door het spelen van duels (bv.
vlaggenroof). Het team dat als eerste alle planten- en dieren kaartjes bij elkaar heeft, wint dit
eerste spel. De volgende opdracht is om de planten en dieren in het juiste biotoop te
plaatsen; hierbij worden de spelers geholpen door een tekstje op de achterkant van elk
kaartje en door hints op het speeldoek. Afsluitend wordt een tweede speeldoek over het
eerste gelegd. In de ‘NATUUR van VANDAAG’ wordt een totaal ander landschap zichtbaar.
Dorpen zijn steden geworden, wegen werden aangelegd, bossen gerooid, water vervuild,
rivieren rechtgetrokken enz. Hier en daar zijn er ronde uitsparingen in het doek die nog wat
van de oorspronkelijke natuur tonen: kleine stukjes natuur met daarin planten- en
diersoorten die nog algemeen zijn. Jammer genoeg zijn heel wat planten- en diersoorten
ondertussen uitgestorven in Vlaanderen of heel zeldzaam geworden: je ziet ze niet meer in
het landschap en zijn hier dan ook onder het tweede speeldoek verdwenen.

●
De natuur is dus minder kleurrijk geworden en daar moet dringend iets aan gedaan worden!
De spelers kunnen d.m.v. een tweede bewegingsspel (bv. trefbal of Chinese voetbal) ‘groene
ideeën’ winnen. Met dit ‘groen idee’ kunnen ze naar de ‘minister van natuur’ gaan. Als de
spelers

de

minister

kunnen

overtuigen

van

hun

‘groen

idee’,

kunnen

ze

natuurbeschermingsmaatregels bekomen. Deze worden even aan de kant gelegd totdat het
ministerspel

uitgespeeld

is,

namelijk

wanneer

één

team

alle

of

voldoende

natuurbeschermingsmaatregels gewonnen heeft.
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●
Na het ministerspel moeten de spelers de natuurbeschermingsmaatregels op de juiste plaats
op het speeldoek weten te plaatsen. Zo kunnen ze ‘bedreigde’ planten- en diersoorten
beschermen = terug winnen. Aan de hand van een controlelijst kan nagegaan worden welke
planten en dieren elk team terug ‘op de kaart’ kan zetten. Op deze manier wordt op het einde
van het spel terug gefocust op het verhogen van de biodiversiteit of het kleurrijk maken van
het eigen stukje natuur-op-speeldoek. Hoewel er in twee teams gespeeld wordt om het spel
competitief en uitdagend te maken, zijn er dus geen verliezers.
Het Natuurbeheerspel is ook een onderdeel van onze natuurbelevingsformule voor
jeugdbewegingen: de Natuurdag Deluxe (zie punt 3). Dit spel kan echter ook probleemloos
gespeeld worden buiten het kader van Educatief Natuurbeheer, als op zichzelf staande,
leerrijke, maar vooral plezante natuuractiviteit. Het kan gespeeld worden op speelplaatsen,
sportterreinen, bij slecht weer in sporthallen en turnzalen maar ook op een minder kwetsbaar
stukje natuurgebied. We organiseren op aanvraag vormingsdagen voor de begeleiding van
het Natuurbeheerspel. Als u hierin interesse heeft, kan u uw contactgegevens alvast aan ons
doorgeven en dan brengen wij u op de hoogte van een volgende vorming. De rugzak met al
het nodige spelmateriaal kan ook ontleend worden bij de bezoekerscentra van Natuurpunt
en bij de educatieve medewerkers van Natuurpunt (zie punt 12). De tas bevat alles wat u als
begeleider nodig heeft, inclusief een gedetailleerde spelhandleiding.
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Op de afgesproken dag komt de klas onder begeleiding van de leerkracht (eventueel
geruggensteund door natuur(groot)ouders) naar het natuurgebied, meestal (op ons
aanmoedigen) met de fiets of te voet. De medewerker van Natuurpunt staat in voor de
organisatie en begeleiding van deze natuurbeheerdag. Indien mogelijk gebeurt de
begeleiding door vrijwillige medewerkers. Wij zorgen voor het nodige werkmateriaal, een
EHBO-kit én warme chocomelk (bij winterse werkdagen). Na een woordje uitleg over hoe er
op een efficiënte en vooral veilige manier gewerkt kan worden en een korte opfrissing over
het waarom van het uit te voeren werk, gaan we aan de slag.
De klussen die door de leerlingen kunnen worden uitgevoerd, zijn:


maaisel afvoeren van een hooiland (met rieken, harken en draagberries)



afvoeren van takhout na kapwerken



bouwen van houtstapel of takkenwal



hakselen (indien hakselaar en terreinploeg beschikbaar)



aanplanten van hagen en houtkanten, aanplant van nieuw bosperceel



kapbeheer heide (met handzaagjes en takkenscharen)



uittrekken of zagen of knippen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik



opbranden van takken (bij gunstige wind en indien conform met het beheerplan)



bouwen van insectenhotels, nestkastjes,...



…
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De afsluitende natuurontdekkingstocht wordt georganiseerd wanneer de natuur op haar
kleurrijkst is, d.w.z. in de lente (na de Paasvakantie). Een eerste doelstelling is dat de kinderen
heel concreet de positieve resultaten van hun bijdrage aan het natuurbeheer kunnen
vaststellen. Een hooiland dat zij hielpen afruimen is bv. ondertussen veel kleurrijker geworden
(nu ook letterlijk door de bloeiende planten!). Maar deze lentewandeling is ook een moment
voor de kinderen om op een boeiende, aangename manier de natuur te ontdekken en erover
te leren. We willen de kinderen de kans geven eens te kunnen leren over de natuur in de
natuur, door de natuur te beleven.
Wij doen voor de begeleiding van deze natuurontdekkingstochten graag beroep op vrijwillige
gidsen. Lokale natuurgidsen kennen het terrein en de historiek vaak het best. De groep wordt
vaak in twee gesplitst; waarbij de ene helft op pad gaat met de natuurgids om het gebied al
belevend beter te leren kennen, en de andere helft van de groep met behulp van het nodige
materiaal een wateronderzoek (of ander dierenonderzoek zoals bv. bodemdiertjes) gaat
doen en de biologische waterkwaliteit gaat bepalen. We streven er wel steeds naar na een
tijdje te wisselen, zodat iedereen het verhaal/de activiteit van elke begeleider heeft kunnen
ervaren.
Tijdens de natuurontdekkingstocht maken we gebruik van onze educatieve tassen. Elke tas
bevat materiaal om op onderzoek te gaan en om groepsopdrachten uit te voeren rond een
bepaald thema. Deze tassen zijn ook gratis te ontlenen bij de medewerkers van Educatief
Natuurbeheer.
●
●
●
●
●
●
●

Bloementas
Bostas
Insectentas
Mysterieuze tas
Sporentas
Viezebeestjestas
Watertas

Als afsluiter van deze natuurontdekkingstocht en van het project in zijn geheel krijgt elke
deelnemer een diploma van ‘Natuurbeheerder’ met zijn of haar naam erop. Een blijvende
herinnering aan een toffe kennismaking met de natuur die hopelijk heel wat kinderen op het
‘groene’ spoor zet!
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Het peterschap van een school over een natuurgebied zorgt voor een grotere binding tussen
de school en het natuurgebied. Niet alleen de leerlingen van de deelnemende klas zijn dan
betrokken, maar ook de andere klassen, de andere leerkrachten, de ouders, grootouders en
buurtbewoners. Het draagvlak voor natuurbescherming wint zo lokaal zeker aan terrein, en
het bindt de school niet alleen aan het natuurgebied in de buurt, maar zeker ook aan de
werking van de afdeling. Andere klassen gaan eerder de neiging hebben om op ontdekking
te gaan in de natuur en vrijwilligers bieden zich aan als gids.
Aan het peterschap zijn enkele voorwaarden gekoppeld. De school moet minstens 10 jaar
deelgenomen hebben en dient lid te zijn van Natuurpunt. Uiteraard verbindt ze zich er ook
toe om te blijven deelnemen aan het project. De kinderen maken ook van elke activiteit een
verslagje voor de schoolkrant of de website van de school. Tijdens de voorbije schooljaren
kregen verschillende scholen het peterschap over “hun” natuurgebied. De uitreiking van een
peterschap is vaak een aanleiding om het project lokaal wat persaandacht te geven.
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Het project zoals het hierboven beschreven werd, is onze ‘standaardformule’ voor de derde
graad van het lager onderwijs. Daarnaast doen echter ook secundair onderwijs, bijzonder
onderwijs, jeugdbewegingen, dagcentra voor mentaal gehandicapten, speelpleinwerkingen,
kinderopvangverblijven, volwassenenverenigingen en zelfs bedrijven beroep op onze
begeleiding. Voor hen organiseren wij een formule op maat. Meestal wordt er alleen een
beheerdag georganiseerd – eventueel afgesloten met een korte wandeling – waarbij we dan
wel op het terrein zelf wat meer tijd besteden aan het informeren van de werkers en het
omkaderen van de activiteit.
We bieden ook de ‘Natuurdag Deluxe’ aan: een programma dat speciaal afgestemd is op
jeugdbewegingen. In de voormiddag wordt het Natuurbeheerspel gespeeld, ’s namiddags
volgt het ‘echte’ beheerwerk en eventueel een korte natuurontdekkingstocht – dit alles
samengebald tot één dag natuurbeleving in de buurt van de lokalen of kampplaats. Sommige
scholen verkiezen ook zo’n Natuurdag Deluxe in plaats van de 3 afzonderlijke momenten.
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Omdat er meestal enkele weken tot maanden tussen de drie hierboven besproken
momenten zitten, bieden wij deelnemende leerkrachten educatieve ondersteuning aan in de
vorm van deze leerkrachtenmap. Zo kunnen de inhouden opgefrist worden in de aanloop
naar de werkdag, wordt de motivatie van de leerlingen op scherp gesteld én kunnen werkdag
en natuurontdekkingstocht nog eens worden herbeleefd!

Gidsen voor kinderen vereist een andere aanpak dan gidsen voor volwassenen. Daarom
hebben wij in het verleden al vormingsdagen rond ‘Gidsen voor Kinderen’ georganiseerd. Als
u hierin interesse heeft en u wil zich engageren om in het kader van Educatief Natuurbeheer
te gidsen, kan u uw contactgegevens alvast aan ons doorgeven en dan brengen wij u op de
hoogte van een volgende vorming. Leerkrachten en natuurgidsen kunnen voor de wandeling
gebruik maken van onze educatieve tassen (zie punt 4.3).
Enkele aandachtspunten zijn:


zo weinig mogelijk ‘stilstaan en luisteren naar mij’ m.a.w. de klassieke schoolse aanpak;



gebruik een voor kinderen begrijpbare taal;



kies eenvoudige onderwerpen (bekende planten en dieren) en vertel daarover
boeiende weetjes;



laat kinderen zoveel mogelijk zelf ontdekken via zoveel mogelijk zintuigen: laat ze
luisteren, voelen, proeven (waterpeper), ruiken (watermunt, robertskruid);



maak het boeiend door hetgeen wat je vertelt maar ook door de manier waarop;



laat kinderen iets aan elkaar vertellen;



… ‘Last but not least’: laat merken dat u de gids bent, dat u ‘de baas’ bent. Dit kan door
bij het begin van de wandeling te melden dat u verwacht dat het even stil wordt van
zodra u ergens blijft stilstaan zodat u uw verhaal kan doen; onderweg – tijdens het
stappen – kan er gebabbeld worden. Doe dit op een aangename en grappige manier,
de boodschap zal wel overkomen …
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Wegens de beperkte agendaruimte van de educatieve medewerkers, is het voor nieuwe
scholen niet altijd mogelijk om begeleiding te krijgen bij alle stappen. De presentatie of het
Natuurbeheerspel kan dan altijd door de leerkracht zelf begeleid worden. Ook de
natuurontdekkingstocht kan met behulp van een aantal educatieve tassen gemakkelijk zelf
begeleid worden of door lokale vrijwilligers, bv. gepensioneerde leerkrachten of vrijwilligers
bij de lokale afdeling van Natuurpunt.
Als u één of meerdere stappen zelf begeleidt, dan kan u hiervoor het nodige materiaal
bekomen bij de educatieve medewerkers. Het Natuurbeheerspel en de verschillende
educatieve tassen zijn uitleenbaar maar ook ander materiaal, bijvoorbeeld voor de werkdag,
kan ontleend worden. Zo is er het materiaal dat gebruikt wordt voor het afdragen van hooi
(harken, rieken, draagberries), materiaal voor kleinschalige plantacties (schuppen),
heideherstel en exotenbestrijding (takkenscharen, zaagjes), om insectenhotels te bouwen
(boor en kleine houtzaagjes), wilgenhutten te bouwen (snoeischaren en schoppen) of om een
speelbos in te richten.

Het kunnen rekenen op enkele extra begeleiders tijdens de wandel- of fietstocht van en naar
het natuurgebied is vaak noodzakelijk. Vele (groot)ouders hebben wel een paar uurtjes tijd
om zo’n groep mee te begeleiden. Achteraf zijn ze natuurlijk ook welkom om een handje mee
te helpen of mee te wandelen. Ze kunnen misschien nog leuke verhalen vertellen over het
natuurgebied, waarin ze vroeger zelf nog gespeeld hebben.

Natuur beperkt zich niet tot een natuurreservaat. Vaak kan je met enkele kleine ingrepen op
de speelplaats de natuur ook een plaatsje geven in de school. Eenvoudig maar doeltreffend
zijn nestkastjes, insectenhotels, bloemenweides, wilgenhutten, wilgentunnels,… Voor
ondersteuning op maat, kan je steeds bij onze educatieve medewerkers terecht. Zo kunnen
we ervoor zorgen dat niet enkel de natuur nieuwe kansen krijgt, maar dat ook de kinderen
leren hoe zij thuis en op school zelf de natuur kunnen helpen.
Beide provincies die het project Educatief Natuurbeheer steunen (provincie Vlaams-Brabant
en provincie Limburgen) hebben budgetten voorzien voor scholen die werken rond natuur
op school.
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Graag geven we hier kort aan wat de verwachtingen zijn ten opzichte van mogelijke
deelnemers en meewerkende vrijwilligers. Dit om misverstanden te vermijden.



nemen contact op met de school bij het einde van het schooljaar of begin van het
nieuwe schooljaar om nieuwe data-afspraken te maken;



rekenen erop dat gemaakte data-afspraken bindend zijn omwille van de
voorbereidende organisatie en planning van de activiteiten in het kader van het
project Educatief Natuurbeheer;



zorgen

ervoor

dat

de

deelnemers

gewapend

zijn

met

de

nodige

achtergrondinformatie;


zorgen voor de nodige contacten intern met betrekking tot de voorbereiding van de
werkdag, door de terreinploeg of vrijwillige medewerkers;



zorgen op de werkdag voor voldoende werkmateriaal;



verzorgen de begeleiding en veiligheid op de werkdag;



zorgen voor (warme) chocomelk op (winterse) werkdagen;



zorgen voor voldoende gidsen voor de natuurontdekkingstocht;



zorgen voor het nodige EHBO-materiaal op de werkdag;



beslissen graag in samenspraak met de school én vrijwilligers om de werkdag
eventueel te verzetten omwille van weersomstandigheden;



mobiliseren ouders, die op één van de drie stappen ook kennis kunnen maken met
de werking van Natuurpunt.



zorgt voor een (verduisterd) lokaal waar de diavoorstelling gegeven kan worden of een
plaats waar het spel gespeeld kan worden (ook bij slecht weer);



neemt actief deel aan de werkdag en natuurontdekkingstocht, motiveert en
enthousiasmeert de deelnemers (leerlingen);



blijft nog steeds de begeleider van uw groep (klas) tijdens de activiteiten en zorgt dus
voor de nodige discipline;



mag

steeds

de

plaatselijke

pers

contacteren

om

de

werkdag

en/of

natuurontdekkingstocht in de krant te brengen;


mag steeds (groot)ouders uitnodigen om te helpen bij het beheer en een extra oogje
in het zeil te houden;



vindt online nog heel wat extra materiaal om -buiten de drie stappen van het projectook in de klas te kunnen werken rond Educatief Natuurbeheer;
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mag best met ons contact opnemen om de data vast te leggen voor het nieuwe
schooljaar;



mag best met ons contact opnemen als de weersomstandigheden niet gunstig zijn en
er twijfels zijn of de activiteit kan doorgaan;



bezorgt ons tijdig –en per mail- de namenlijst van de groep(en) / klas(sen).



voorziet voldoende werk dat conform het beheerplan is, of neemt contact op met de
terreinploeg om werken voor te bereiden;



laat ons weten waar de maaiselhoop/houtstapel/brandstapel/… moet komen als je die
op een specifieke plaats wenst;



mag zoveel mogelijk vrijwillige medewerkers inschakelen op de dag van de
beheerwerken ;



mag de kinderen op iets trakteren;



zorgt voor voldoende en kindvriendelijke gidsen voor de natuurontdekkingstocht;



mag promotie maken voor lokale activiteiten van Natuurpunt;



hoeft niet in te staan voor de datumafspraken met de school betreffende Educatief
Natuurbeheer;



is welkom in de klas bij de diavoorstelling of het Natuurbeheerspel;



is welkom op samenkomsten en/ of vormingen georganiseerd door Educatief
Natuurbeheer.
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Het project Educatief Natuurbeheer berust op 10 pijlers. Deze worden hieronder kort
voorgesteld.

Het beheer van natuurgebieden staat centraal in het project. Het gaat hier niet zomaar om
natuur- en milieueducatie als iets abstracts, iets dat vaag is en ver van de eigen leefwereld.
Nee, Educatief Natuurbeheer is heel tastbaar: de handen uit de mouwen steken, het
beheerwerk zelf meehelpen doen. De opdracht wordt meestal zo uitdagend mogelijk
geformuleerd. Bv. verzamel op een perceel zo veel mogelijk hooi of hout of maak een zo groot
mogelijke stapel aan de rand van het gebied.

De nabijheid van het natuurgebied is heel belangrijk. Het project bevordert de lokale
verbondenheid van mensen met ‘hun’ natuurgebied. Zo volgen we de belangrijkste
boodschap van duurzame ontwikkeling: think globally, act locally. Concreet proberen we een
blijvende band te creëren tussen de deelnemende groep en het natuurgebied. Sinds 2011
komen scholen, verenigingen of bedrijven in aanmerking om peter/meter te worden over het
natuurgebied. Eén van de voorwaarden hierbij is een trouwe deelname aan het project
Educatief Natuurbeheer.

Een blijvende band creëren met natuur is dé doelstelling van het project Educatief
Natuurbeheer. Draagvlak heet dat, of anders gezegd: zoveel mogelijk mensen betrekken bij
het natuurverhaal: deelnemers, vrijwillige begeleiders van het project of partnerorganisaties.
Draagvlak betekent ook: mensen zó warm maken voor natuur, dat ze hun gedrag blijvend
gaan aanpassen.

De ideale manier om mensen warm te maken voor natuur is ze die natuur zelf laten ervaren
en beleven. Natuurbeleving kan zo intens zijn, dat een blijvende verandering wordt teweeg
gebracht. Onderzoek wees uit dat frequente positieve natuurervaringen op jonge leeftijd in
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Infomap Educatief Natuurbeheer

relatief ongestoorde natuurlijke omgevingen een invloed hebben op de latere beroepskeuze.
Vaak zijn deze natuurervaringen verbonden met magische momenten. Zulke magische
momenten zijn relatief eenvoudig vorm te geven. Vaak werden deze ervaringen in de natuur
begeleid door familieleden of docenten. De begeleiders van het project hebben dan ook
steeds oog voor het scheppen van zoveel mogelijk kansen voor topnatuurervaringen voor de
deelnemers. Ze zijn attent voor al wat de natuur voorschotelt. Zo tonen ze bijvoorbeeld hoe
je best een kikker of een libel vasthoudt, zonder het dier te verwonden. En dat is op zich voor
heel

wat

mensen

al

een

bijzondere

ervaring!

Steeds meer kinderen lijden aan een natuurtekortstoornis. Nochtans is direct contact met de
natuur van wezenlijk belang voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen.
Kinderen weer in contact brengen met de natuur is dus een belangrijke opdracht. Concreet
willen we zoveel mogelijk kinderen voor hun twaalfde verjaardag minstens één topervaring in
de natuur laten beleven. Hiervoor maken we ook regelmatig gebruik van de fiche met ‘50
Wilde Buitendingen’, terug te vinden op de website van Natuurpunt.

Het project heeft aandacht voor de hele persoon. Het beperkt zich niet enkel tot het
cognitieve, zoals meestal het geval is op school of op het werk. Er is een evenwicht tussen
hoofd (denken), hart (voelen) en handen (doen). Dit zorgt er voor dat iedereen aan zijn trekken
komt. Vaak zijn het dan ook andere mensen, die in dit project op de voorgrond treden, dan
de haantjes-de-voorste van altijd.

Educatief Natuurbeheer focust niet enkel op individuele deelnemers. Ook groepsprocessen
zijn belangrijk. Leren samenwerken, taken verdelen en samen een doel bereiken. Educatief
Natuurbeheer is een echte teambuilding activiteit. Samen het werk lichter maken, elkaar
helpen en gezellig genieten van het resultaat (bv. de grootste hooistapel ooit!) bij een warm
drankje.

Bij Natuurpunt is het beheer van de gebieden niet enkel iets wat professioneel en met heel
speciale machines wordt uitgevoerd. Vrijwilligerswerk blijft heel erg belangrijk bij het beheer
van de gebieden. Educatief Natuurbeheer beantwoordt aan de huidige vraag naar
kortdurende engagementen, een recente trend in het vrijwilligerswerk. Mensen willen zich
nog wel vrijwillig inzetten, maar vaak niet meer hun hele leven voor hetzelfde project. Dikwijls
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kiezen ze voor een engagement dat past bij hun leven dat ze op dat moment leiden. Via dit
project kunnen groepen zich engageren, zoals ze dat zelf verkiezen, voor een halve of een
hele dag, maandelijks, jaarlijks... Mensen kunnen ontdekken, proeven en uitproberen.

Ook het begeleiden van de groepen die aan natuurbeheer doen, wordt zoveel mogelijk door
vrijwilligers gedaan. Het begeleiden van groepen is een laagdrempelig engagement, dat erg
veel mensen aanspreekt. Natuurbeleving is zo een hefboom voor het versterken van het
vrijwilligerswerk en indirect voor het versterken van onze samenleving. Omdat het cognitieve
(natuurkennis) niet het allerbelangrijkste is, is de groep van mensen die groepen kunnen
begeleiden, veel groter. De professionele medewerkers zorgen zo veel mogelijk voor de
tweedelijnseducatie: nieuwe vrijwillige begeleiders aantrekken, ze opleiden en verder laten
doorgroeien in hun engagement, is dan ook een belangrijk streefdoel van het project.

Het project Educatief Natuurbeheer erkent dat mensen verschillende natuurbeelden
hebben. Dit bewustzijn is belangrijk, als je het draagvlak voor natuur wil vergroten. Gewone
mensen hebben vaak een natuurbeeld waarbij het accent ligt op expressieve betekenis
(beleving en ervaring), eerder dan op het cognitieve (kennis van elke plant- en diersoort). Vaak
leunt het natuurbeeld van nieuwe vrijwillige begeleiders dichter aan bij het natuurbeeld van
gewone mensen,

dan tegen het meer

cognitieve natuurbeeld van traditionele

natuurbeschermers. Daarom kunnen deze nieuwe mensen vaak makkelijker de brug slaan
en de vonk overbrengen.

Educatief Natuurbeheer is geen project van Natuurpunt alleen. Via dit project werken we
samen met heel veel partners, van overheden tot scholen en van bedrijven tot verschillende
verenigingen. Met dit project plaatst Natuurpunt zich resoluut in het hart van de samenleving!
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Mies maakte kennis met Wormpie en liet hem erna lustig verder wormen (Tongeren, 30/11/2018)

Puur Natuur
Via beleving en verwondering
naar interesse, waardering & bescherming
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Het project Educatief Natuurbeheer vertrekt in alle stadia (beeldverhaal of spel, werkdag,
natuurontdekkingstocht) vanuit de belevingswereld van de leerlingen. Het project werkt
ervaringsgericht en leergebied-overschrijdend. Heel wat eindtermen voor het basisonderwijs
(zoals vermeld op de overheidswebsite: https://onderwijsdoelen.be/) kunnen met dit project
gerealiseerd worden.
Hieronder volgt een overzicht: eerst wordt een eindterm gegeven, dan de concrete invulling
ervan met tussen haakjes het stadium/de stadia van het project waarin dit gebeurt. Enkele
concrete realisaties van eindtermen die wij alvast belangrijk vinden, hebben we onderlijnd.
Wie een lijst van eindtermen wil van het bijzonder onderwijs, of secundair onderwijs (ASO,
TSO, BSO) kan dit op aanvraag bij ons verkrijgen.
P = presentatie
WD = werkdag
WA = natuurontdekkingstocht
SP = Natuurbeheerspel
Educatief Natuurbeheer kan een rijke aanvulling zijn op het alledaagse schoolcurriculum en
een verdieping van de leerstof!

●

De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen
waarnemingen op een systematische wijze noteren
o

Algemene planten (bomen, bloemen) in de natuur op naam brengen m.b.v.
eenvoudige plantengids door kijken, ruiken, voelen,… en naam noteren in
veldboekje (WA)

o

Waterdiertjes en landinsecten op naam brengen m.b.v. zoekkaarten en naam
noteren in veldboekje (WA)

o

Alle zintuigen gebruiken op de natuurontdekkingstocht bv. aandachtig
luisteren en geluiden herkenning tijdens stilte-oefening, geblinddoekt een
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boom terugvinden a.d.h.v. voelen van de schors en stamvorm, ruiken aan
watermunt en proeven van waterpeper,… (WA)
●

De leerlingen kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er
enkele veel voorkomende organismen in herkennen en benoemen
o

Planten en dieren die een bepaald biotoop typeren kunnen thuisbrengen in
het juiste biotoop: bos, heide, vochtig grasland, akker, poel, rivier, polder, kust,
… (P, SP, WA)

o

Biotopen herkennen binnen een bepaald natuurgebied in de buurt van de
school (WD, WA)

●

De leerlingen kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze
aangepast zijn aan hun omgeving
o

Kunnen aantonen waarom planten en dieren in een bepaald biotoop
voorkomen, zoals bv. door bodemvereisten, voedselaanbod, licht en warmte,
schuilplekken,…
▪

Bouw van bloemen aangepast aan insectenbestuiving (P, WA)

▪

Ademhalingswijze van waterdiertjes aangepast aan waterkwaliteit (WA)

▪

Aanpassing aan leven in nabijheid van mens vb.

huismus,

boerenzwaluw,… (P, WA)
▪

Winterrust of –slaap als aanpassing aan koude en voedselschaarste
(WD, WA)

●

▪

Lichaamsbouw van specht aangepast aan voedingswijze (WA)

▪

Mimicry bij zweefvliegen als bescherming tegen vijanden (WA)

▪

…

De leerlingen kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen
beïnvloedt
o

Evolutie schetsen van natuurlijk over half-natuurlijk naar cultuurlandschap met
het effect van de steeds groter wordende menselijke beïnvloeding op de
biodiversiteit (P, SP)

o

Een aantal milieuproblemen bondig kunnen omschrijven en bespreken welke
impact zij hebben op bepaalde biotopen en de aanwezige biodiversiteit (P, SP,
WD, WA)

o

Positief effect van natuurbeheer op de biodiversiteit in de natuur zelf
vaststellen (WD, WA)

o

Enkele woekersoorten kennen die door de mens zijn geïntroduceerd (P, WD,
WA)

●

De leerlingen kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van
minstens twee met elkaar verbonden voedselketens
o

Voedselkringloop kunnen uitleggen met een voorbeeld (P)
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o

Voedselkringloop

vaststellen

in

de

levende

natuur

door

een

waterdiertjesonderzoek (WA)
o
●

Voorbeelden van roofdier-prooi relaties kennen (P, SP, WA)

De leerlingen kunnen het verband illustreren tussen de leefgewoonten van mensen
en het klimaat waarin ze leven (P)
o

●

Klimaatverandering zien als gevolg van vervuilende industrie en verkeer (P, SP)

De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe
mensen op positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu
o

Door de mens veroorzaakte milieuproblemen zelf in een natuurgebied in de
buurt vaststellen (WD, WA)

o

Positieve gevolgen van natuurbeheer zelf in een natuurgebied in de buurt
vaststellen (WD, WA)

●

De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren dat aan
milieuproblemen vaak tegengestelde belangen ten grondslag liggen
o

Bespreken van de negatieve gevolgen van de voornaamste milieuproblemen
in Vlaanderen en het bedenken van oplossingen die het leven aangenamer
maken en de natuur ten gunste komen (P, SP)

●

De leerlingen tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor
zijn levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu
o

Tijdens de uitstappen wordt geen afval achtergelaten (WD, WA)

o

Tijdens de ontdekkingstocht wordt er enkel van de paden afgeweken wanneer
toegelaten door de begeleider of aanwezige vrijwilliger om de kwetsbare
plekjes natuur met rust te laten (WA)

●

De leerlingen kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende flexibele en
verfijnde wijze aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties.
o

Over grachtjes springen (WD, WA)

o

Overeind blijven op modderachtig parcours (WD, WA)

o

Op lichamelijk verantwoorde manier harken, draagberrie optillen, hout
dragen,… (WD)
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● De leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven.
o

Afspraken rond veilig werken met materiaal (harken, rieken, draagberries,…)
naleven (WD)

●

De leerlingen kennen de gevaren en risico's van bewegingssituaties en kunnen deze
inschatten en signaleren.
o

Gezond verstand gebruiken en eigen, verantwoorde keuzes maken op de
werkdag (WD)

o
●

Gevaren inschatten en anderen ervoor waarschuwen op de werkdag (WD)

De leerlingen tonen in het bewegen een intuïtief, maar ook een bewust kennen,
aanvoelen, omgaan en rekening houden met de eigen lichaamskenmerken, mogelijkheden en -beperkingen.
o

Mogelijkheden en beperkingen van eigen lichaam aanvoelen en verkennen op
de werkdag door het uitvoeren van verschillende taken en de lengte ervan
(WD)

● De leerlingen zijn bereid om een sfeer van rust te creëren.
o Moment van stilte kunnen toepassen tijdens ontdekkingstocht (WA)
●

De leerlingen kunnen balanceren op de grond en over diverse soorten toestellen.
o

●

De leerlingen kunnen diverse klimtoestellen opklimmen en veilig ervan afdalen
o

●

Balanceren over boomstam (WD, WA)
In bomen klimmen en over omgevallen boomstammen klauteren (WD, WA)

De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.
o

Stil en onopvallend bewegen bij het benaderen van een dier (WD, WA)

o

Bewegen zonder bloemen, bomen, paddenstoelen, dieren,… te beschadigen
(WD, WA)

●

De leerlingen kunnen geconcentreerd bezig zijn met een bewegingstaak.
o

Concentratie tijdens evenwichtsoefeningen bv. balanceren over een
boomstam (WD, WA)

o

Geconcentreerd hooi op een draagberrie scheppen of hout op een takkenwal
leggen zodanig dat het werk efficiënt verloopt (WD)

●

De leerlingen kunnen zelfstandig materiaal kiezen en opstellen.

o Zelfstandig een eerlijke taakverdeling maken in groep tijdens de werkdag (WD)
De volgende, hieronder beschreven eindtermen komen aan bod in het Natuurbeheerspel.
Hier wordt niet uitgeschreven hoe al deze eindtermen in detail worden gerealiseerd
aangezien dit duidelijk zal worden tijdens het spelen zelf.
●

De leerlingen beheersen fundamentele bewegingsvaardigheden die nodig zijn om een
eenvoudig bewegingsspel zinvol te kunnen spelen in eenvoudige sport- en
spelsituaties.
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●

De

leerlingen

kunnen

eenvoudige

spelideeën

uitvoeren

in

eenvoudige

bewegingsspelen.
●

De leerlingen kunnen zich in een spel inleven en hierbij verschillende rollen
waarnemen.

●

De leerlingen kennen elementaire tactische principes, kunnen ze toepassen in
verwante spelen en kunnen een eenvoudig tactisch plannetje afspreken en uitvoeren.

●

De leerlingen passen de afgesproken spelregels toe en aanvaarden de sancties bij
overtredingen.

●

De leerlingen hebben noties over eigen constitutie en ontwikkelen een correcte
lichaamshouding.
o

Mogelijkheden en beperkingen van eigen lichaam aanvoelen en verkennen op
de werkdag (WD)

o Gezonde lichaamshouding aanhouden tijdens het beheerwerk (WD)
●

De leerlingen ontwikkelen uithouding, kracht, lenigheid, snelheid en spierspanning om
de motorische competenties te bereiken.
o

Kracht en uithouding opbouwen tijdens fysieke inspanning op de werkdag
(WD)

o
●

Lenigheid, kracht en snelheid ontwikkelen tijdens het Natuurbeheerspel (SP)

De leerlingen beleven voldoening aan fysieke inspanning en kennen ook het langetermijn effect ervan.
o

Geestelijk ontspannende en fysiek opbouwende effect van werken in de
natuur ervaren (WD)

●

De leerlingen zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken.
o

Het uit te voeren beheerwerk vol te houden tot op het einde van de werkdag
(WD)

o
●

Een (groeps)opdracht zoals gevraagd en tot op het einde uitvoeren (WA)

De leerlingen kunnen hun eigen inspanning en die van anderen inschatten en
waarderen.
o

●

De leerlingen nemen deel aan bewegingsactiviteiten in een geest van fair play.
o

●

Trots zijn op het individueel en collectief geleverde werk (WD)
Het Natuurbeheerspel eerlijk spelen met respect voor de tegenpartij (SP)

De leerlingen tonen spontaneïteit, expressiviteit en echtheid op een sociaal
aanvaarde wijze.
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o

(in groep) een lied zingen tijdens de werken (WD)

o

Cake meebrengen voor de klasgenoten tijdens een pauze (WD)

o

Verwondering over natuur of bepaalde planten en dieren in het bijzonder
uiten (WD, WA)

●

De leerlingen drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens,
verlangens, gedachten en waarderingen spontaan uit.
o

De persoonlijke inbreng en spontaniteit wordt in alle stappen van het project
sterk aangemoedigd:
▪

Veel ruimte voor vragen, eigen ervaringen, gevoelens en waarderingen
van de leerlingen bij het inleidingsverhaal (P)

▪

Persoonlijk antwoord formuleren op vragen als “Wat is natuur voor
jou?” en “Hoe kan jij van de natuur genieten?” (P)

▪

Zelf kiezen welke bedreigde plant- en diersoorten als prioritair
beschermd moeten worden (SP)

▪

Time-out tijdens beheerwerken met vraag naar suggesties en
opmerkingen (WD)

●

De leerlingen tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op
kennis van het eigen kunnen.
o

Met ijver en zelfvertrouwen aan de slag gaan en samenwerken op de werkdag
(WD)

o

Met

enthousiasme

opdrachten

uitvoeren,

zoals

wateronderzoek

en

bloemendeterminatie (WA)

●

De leerlingen kunnen in concrete situaties verschillende manieren van omgaan met
elkaar herkennen, erover praten en aangeven dat deze op elkaar inspelen.
o

Met respect en zorg voor elkaar samenwerken op de werkdag (WD)

o

Met respect en waardering voor elkaar groepsopdrachten uitvoeren (SP, WA)

o

Ongelijk of onmacht toegeven, kritiek aanvaarden en eruit leren (SP, WD, WA)

o

Hulp vragen of zich laten helpen wanneer nodig (SP, WD, WA)
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●

De leerlingen kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke
historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en
gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de
hand van een tijdband.
o

Aan de hand van een lang touw tijdens de inleidende presentatie prenten van
belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van het leven op aarde op de
juiste plaats op het touw kunnen plaatsen

●

De leerlingen kunnen aan de hand van een voorbeeld illustreren dat een actuele
toestand, die voor kinderen herkenbaar is, en die door de geschiedenis beïnvloed
werd, vroeger anders was en in de loop der tijden evolueert.
o

Aan de hand van prenten in de inleidende presentatie kunnen aantonen hoe
het landschap doorheen de tijd veranderde van natuurlijk naar halfnatuurlijk
naar cultuurlandschap

●

De leerlingen kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een
eenvoudige wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet.
o

Met behulp van de opgedane kennis in de inleidingsstap op school de
waargenomen biotopen, planten en dieren in een natuurgebied kunnen
beschrijven en kunnen uitleggen hoe het komt dat deze aanwezig zijn (WD,
WA)

●

De leerlingen kennen de belangrijkste gevolgen van het groeiende autogebruik en
kunnen de voor- en nadelen van mogelijke alternatieven vergelijken.
o

Bondig omschrijven van het probleem en de gevolgen van groeiend
autoverkeer in Vlaanderen, en nadenken over mogelijke oplossingen en
alternatieven bv. voordelen zien van korte verplaatsing te voet of met de fiets
(P, SP)
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●

De leerlingen kunnen door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel)
impressies opdoen, verwerken en erover praten.
o

Door luisteren, voelen, ruiken, proeven en kijken de natuur verkennen (WA)

o

Openstaan voor alle mogelijke zintuiglijke ervaringen in een natuurgebied (WA)

o

Zintuiglijke

waarnemingen

onder

woorden

brengen

en

delen

met

medeleerlingen (WA)

●

De leerlingen kunnen blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken.
o

Het gebruik van alle zintuigen aanmoedigen om blijvend dingen te ontdekken
in het natuurgebied doorheen de hele ontdekkingstocht bv. zoveel mogelijk
verschillende geluiden uit de omgeving herkennen door aandachtig te
luisteren (WA)

●

De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen.
o

Met respect en waardering met elkaar omgaan tijdens het werk en het
Natuurbeheerspel (SP, WD)

●

De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders.
o

Zorg willen opbrengen voor de natuur door milieubewust te leven en aan
natuurbeheer mee te werken (P, WD)

●

De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen.
o

Durven hulp vragen aan elkaar, de leerkracht en de ENB-medewerker bij het
uitvoeren van beheerwerken en het tot een goed einde brengen van
belevingsgerichte groepsopdrachten (WD, WA)

●

De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren.
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o

Tijdens de inleidende presentatie worden de leerlingen aangemoedigd om
een eigen mening naar voren te brengen en de natuurbehoudgedachte in
vraag te durven stellen (P)

●

De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale
achtergrond, geslacht of etnische origine
o

●

Met respect en zorg voor elkaar samenwerken op de werkdag (WD)

De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren voor de eindtermen voor spreken,
luisteren, lezen en schrijven de volgende attitudes:
o

Spreek- en luisterbereidheid;

o

Plezier in luisteren en spreken;

o

Bereidheid tot het naleven van luister- en spreekconventies;

o

Weerbaarheid;

In alle stadia, maar nog het meest tijdens de inleidende presentatie, worden de leerlingen
uitgenodigd om op actieve wijze te luisteren maar vooral ook zelf ideeën, gevoelens,
ervaringen etc. te delen met hun klasgenoten en de ENB-medewerker.
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Natuurpunt vzw is een vereniging zonder winstoogmerk die zich inzet voor de bescherming
van natuur en landschap in Vlaanderen.
Door natuurstudie krijgen we een beter beeld van de biodiversiteit (= de verscheidenheid aan
planten- en diersoorten en hun leefgebieden in de natuur), maar ook van de bedreigingen
van de biodiversiteit. De natuur heeft onze bescherming meer dan ooit nodig!
Maar hoe drukker het leven wordt, hoe meer nood ook wij hebben aan rust en ontspanning.
Veel mensen vinden die in de groene natuur … Wij hebben de natuur dus ook nodig!
Om iedereen de kans te geven met volle teugen van de natuur te genieten, wil Natuurpunt
niet alleen meer natuur, maar ook betere natuur. Door deskundig natuurbeheer slagen we
erin de soortenrijkdom in de natuurgebieden weer te verhogen. De vereniging beheert nu
ruim 25 000 hectare natuur, verspreid over meer dan 500 eigen natuurgebieden in
Vlaanderen (natuurbehoud). Deze zijn toegankelijk voor iedereen!
Met natuureducatie willen we beantwoorden aan de individuele behoeften en interesses van
alle natuurliefhebbers (jong én oud), maar we willen vooral ook een breed maatschappelijk
draagvlak creëren voor onze ideeën en inspanningen.
Al jarenlang vormen 1000’en enthousiaste vrijwilligers het kloppende hart van de vereniging.
Meer dan 114 000 gezinnen zijn nu al lid van Natuurpunt vzw. Geruggensteund door deze
achterban proberen we door overleg - en desnoods actie - ook het natuurbeleid van de
overheid de goede richting uit te sturen.
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‘Het Grote Vogelweekend’ is een actie van Natuurpunt die iedere winter opnieuw plaatsvindt.
De doelstelling van de actie is een beter beeld te krijgen over de verscheidenheid en
hoeveelheid aan vogels in Vlaamse tuinen. Iedereen die interesse heeft, kan meedoen met
het nationale telweekend tijdens het laatste weekend van januari. Scholen worden gevraagd
om de week voorafgaand aan het telweekend, tijdens de ‘Grote Vogeltelweek voor Scholen’,
hun gegevens reeds door te geven. Educatief materiaal (zoals zoekkaarten) is online aan te
vragen. Vogels tellen en herkennen is immers niet zo moeilijk. Zo vindt u op de
invulformulieren foto’s met de meest voorkomende tuinvogels.
Waarom tuinvogels voederen?
Vogels hebben het in de winter moeilijk om aan eten te geraken. Door een ruggensteun aan
te bieden helpt u hen doorheen een moeilijke periode en krijgt u tevens een prachtig
schouwspel in uw tuin. Zo kan u dagelijks de vogels in al hun pracht bewonderen.
Wat kan uw school of bedrijf doen in het kader van ‘Vogels voeren en beloeren’?
U kan in uw school of bedrijf de vogels helpen door voedertafels te plaatsen of vetbollen in
een boom of tegen een muur te hangen. Het maken van vetbollen is trouwens een leuke
activiteit om samen met kinderen of collega’s te doen. Op de website van de campagne vindt
u alle concrete voedertips terug.
Als u meetelt kan u uw gegevens online invoeren. Iedereen die gegevens invult, maakt kans
op een prijs of wat media-aandacht.
Tot slot een leuke tip:
Als u een vetbol of voederplank voor uw raam zet, komen er maar zelden vogels eten. Ze
worden immers snel opgeschrikt door bewegingen. U kan dit oplossen door een folie of een
stuk karton met kijkgaten aan te brengen op het raam. Hierdoor wordt het zicht van buitenaf
beperkt en zullen de vogels minder snel wegvliegen, zo kunnen jullie toch vogels beloeren!
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De Grote Vlindertelling is een actie van Natuurpunt die plaatsvindt in de maand juli. Daar
vlinders belangrijke indicatoren vormen voor de kwaliteit van ons leefmilieu, kunnen we, door
ze te tellen, een beeld krijgen over hoe het gesteld is met onze omgeving.
Vlinders hebben altijd al een grote aantrekkingskracht gehad op kinderen. Maak hiervan
gebruik en trek er op een mooie, zonnige voorjaarsdag eens op uit. Gewapend met een
vlindernetje kan u op een bloemrijk hooilandje prachtige vlinders vangen. Wees echter
voorzichtig, want bij aanraking van de vleugels kan u ze beschadigen. Na het vangen van de
vlinders kunnen de kinderen ze benoemen aan de hand van eenvoudige zoekkaarten (o.a.
verkrijgbaar in de Natuurpunt winkel).
Wat kan u op school of binnen uw bedrijf doen rond vlinders?
Heeft u ergens nog een verloren hoekje? Heeft u er dan al eens aan gedacht dit
vlindervriendelijk in te richten? Dit kan door het aanplanten van waardplanten voor vlinders.
Voor meer informatie over het vlindervriendelijk inrichten van een terrein, kan u steeds
terecht bij de educatieve medewerkers van Educatief Natuurbeheer. Verdere informatie
hierover, alsook lespakketten, kan u vinden op de website van Natuurpunt.
Leuk weetje:
Zaait u wilde peen en wortel dan heeft u veel kans op rupsen van de koninginnepage. Bekijk
eens hoe ze uitgroeien tot een prachtige vlinder.
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De ‘50 dingen die je moet doen voor je 12’ is een actie van Natuurpunt om passie voor natuur
te kweken bij de jeugd. Hoe jonger de kinderen in contact komen met de natuur en hun
eerste wilde stapjes zetten, hoe groter de kans dat deze passie ontluikt op latere leeftijd.
De kaart van de 50 dingen omvat allerlei wilde, groene en avontuurlijke belevenissen en
opdrachten die kinderen in de natuur kunnen doen en met een modderduim afvinken. Deze
kaart is online beschikbaar (https://www.natuurpunt.be/50dingen).

Wist u dat ook uw school of bedrijf een steentje kan bijdragen aan de natuur? Zo kan u als
organisatie lid worden van Natuurpunt. Hiermee steunt u de werking van Natuurpunt, onder
andere bij het aankopen en beheren van natuurgebieden. De lokale afdeling in uw buurt kan
zich beter ontplooien en u steunt ons beleids- en verenigingswerk.
Een lidmaatschap levert u vele voordelen op. U ontvangt vier keer per jaar een magazine met
informatie over de natuur en lokaal nieuws uit uw afdeling. U neemt gratis deel aan
afdelingsactiviteiten, krijgt korting bij interessante lezingen of workshops en krijgt tal van
kortingen in onze eigen Natuur.winkel alsook in de winkels van onze partners (bv. A.S.
Adventure, Torfs, etc.). Een lidmaatschap van Natuurpunt kost slechts 30 euro lidgeld per jaar.
Steun ons en word lid op één van onze activiteiten of via onze webpagina
https://www.natuurpunt.be/steunen/lidmaatschap/inschrijven!
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MOS staat voor ‘Milieuzorg op school’, een initiatief van de Vlaamse overheid dat scholen
aanzet tot en begeleidt bij milieuzorg in de school of klas. In de vorm van een aantal
infomappen, met thema’s zoals afval, water, energie en natuur op school, krijgen directie en
leerkrachten duidelijke stappen aangereikt om op hun school aan milieuzorg te doen. Elke
bundel voorziet in uitgewerkte lesideeën voor stimulerend en uitdagend onderwijs. De
lesbundels zijn bovendien zo uitgewerkt dat er leergebiedoverschrijdend gewerkt kan
worden. Scholen die een ‘Groene Vlag’ willen behalen, moeten aantonen dat de eigen MOSwerking schoolbreed wordt uitgevoerd en dat de inbreng van de kinderen centraal staat. In
iedere provincie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staat er bovendien een MOS-ploeg
klaar om de school te ondersteunen.
Het project Educatief Natuurbeheer is opgenomen als schakel in de bundel die in de scholen
bedeeld wordt door de MOS medewerkers. Via deze infomap van het project Educatief komt
MOS ook onder de aandacht van scholen die wel met Educatief Natuurbeheer maar nog niet
met MOS bezig zijn. Ook tijdens de presentatie in de klassen of tijdens activiteiten rond
vergroening van de speelplaats, wordt er aandacht besteed aan MOS.

Het project is geen privilege voor terreinen van Natuurpunt. Met veel plezier werken we ook
op gebieden van andere terreinbeherende instanties, zoals:


Agentschap Natuur & Bos



Andere terreinbeherende verenigingen



Lokale overheden (steden en gemeenten)



Privé terreinen (o.a. schoolterrein zelf)

We werken naar aanleiding van concrete projecten of aanvragen productief samen met
andere collega’s binnen de sector zoals vzw Isis, de Duinengordel, de provinciale
natuurcentra, Bos+, etc.
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Liselotte Bollen
0493 27 10 82, Liselotte.bollen@natuurpunt.be

Michael Huygen (West-Limburg)
0473 55 16 24, Michael.Huygen@natuurpunt.be
Leslie Verhulst (Oost en Zuid Limburg)
0478 33 52 40, Leslie.Verhulst@natuurpunt.be
Leen Maes (Noord-Limburg)
0492 15 98 52, Leen.Maes@natuurpunt.be
Secretariaat:
Natuurpunt Limburg
Putvennestraat 112
3500 Hasselt (Kiewit)

Steven Verdonck (Oost-Brabant)
0477 / 88 08 26, Kevin.Kerckhofs@natuurpunt.be
Lisanne Abts (West-Brabant & Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
0477 / 82 38 00, Lisanne.Abts@natuurpunt.be
Secretariaat:
Bezoekerscentrum Groene Vallei
Lelieboomgaardenstraat 60
3071 Erps-Kwerps
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Facebook Educatief Natuurbeheer Limburg
Facebook Educatief Natuurbeheer Vlaams-Brabant en Brussel
www.natuurpunt.be/educatief-natuurbeheer

Alles duidelijk? Heeft deze infomap al uw vragen beantwoord of zijn er nog hiaten? Laat het
ons weten via bovenstaande coördinaten en maak samen met ons van deze infomap een
volledig, betrouwbaar en zeer bruikbaar informatiemiddel.
Graag tot gauw!
Het ENB-team
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