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Samenvatting 
In deze les gaan de leerlingen als bioloog aan 
de slag. Een bioloog onderzoekt de planten en 
dieren in de natuur. De vloeivelden zijn nu in 
gebruik als natuurgebied. Staatsbosbeheer is 
beheerder van het terrein en zal aan de hand 
van het inrichtingsplan vertellen wat zij gedaan 
hebben om het terrein geschikt te maken als 
natuurgebied, hoe zij het beheren, welke maat-
regelen ze daarvoor moeten treffen en hoe zij de 
toekomst van de vloeivelden zien. Tijdens een 
bezoek aan de vloeivelden winnen de leerlingen 
informatie in via de QR-palen. 

Leerdoelen
De leerlingen kunnen aan de hand van het scan-
nen van de QR palen informatie over de vloeivel-
den ophalen en deze aan elkaar overdragen. 

 

Werkvorm(en)  
Horen 
Een bioloog houdt een presentatie in de klas. De 
presentatie belicht de natuurwaarden van het 
gebied. Daarbij komen de volgende onderdelen 
aan de orde: vroeger, nu en toekomst van de 
vloeivelden. Van te voren kiezen de leerlingen 
een thema: vroeger (cultuurhistorie van de vloei-
velden), nu (natuurgebied de vloeivelden) en toe-
komst (recreatie en educatie). 

Zien 
De leerlingen bezoeken met een tablet de vloei-
velden en lopen de route langs de QR-palen. De 
QR-code verwijst naar informatie op internet. 
In groepjes selecteren zij de informatie die re-
levant is voor het gekozen thema en schrijven 
hiervan het belangrijkste op. Eenmaal weer op 
school verteld een woordvoerder van elk groepje 
wat hun belangrijkste informatie is binnen het 
thema.
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Doen 
Nabespreken van het doel van de les kunnen de 
leerlingen aan de hand van het scannen van de QR 
palen informatie over de vloeivelden ophalen en 
deze aan elkaar overdragen.

Lesbenodigdheden
•  digibord  
•  tablets (die de scholen kunnen gebruiken van 

Stichting Vloeivelden) of mobiele telefoons 

Begeleiding
Extra begeleiding is aan te raden tijdens het veld-
bezoek/excursie. Dit kan dezelfde persoon zijn als 
die in een eerder stadium in de klas is gekomen. 
De leerlingen moeten van te voren duidelijk op de 
hoogte worden gebracht waar ze wel en niet mo-
gen komen i.v.m. rustgebied oor vogels (alleen op 
het wandelpad, niet daarbuiten).

Tijdsduur
ca 1 ochtend 

Voorbereidende werkzaamheden
•  contact opnemen met bioloog voor veldbezoek 
•  bronnen zoeken (literatuur, websites, kaarten)
•  eventueel doornemen achtergrondinformatie

informatie
Websites 
www.vloeiveldendekrim.nl  
(Stichting Vloeivelden De Krim)
www.vogelbescherming.nl 
www.dekoppel.nl 
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