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Samenvatting 
Deze les gaan de leerlingen als bioloog aan 
de slag. Een bioloog onderzoekt de planten 
en dieren in de natuur. De vloeivelden 
functioneerden ooit als waterbassin voor de 
aardappelfabriek. Het vervuilde fabriekswater 
(met veel eiwit) kon hier bezinken. Nu is de 
vloeivelden een natuurterrein met een rijkdom 
aan flora en fauna. Een bioloog/vogelaar 
vertelt in de klas waar de vloeivelden vroeger 
voor dienden, wat de huidige functie is en 
welke dieren er allemaal voorkomen. Het 
natuurterrein is erg geschikt voor (water)vogels. 
Op de vloeivelden kun je veel verschillende 
soorten aantreffen. De leerlingen gaan daarom 
vogelspotten. Ze observeren welke vogels hier 
voorkomen en hoe je ze kunt herkennen. Terug 
in de klas onderzoeken ze de lange trektochten 
die deze vogels maken.

Leerdoelen
De leerlingen kunnen aan de hand van het ter 
plaatse kijken minimaal drie vogelsoorten 
opnoemen die hier leven/ overwinteren?

Werkvorm(en)  
Horen 
Een bioloog/vogelaar vertelt over de vloeivelden: 
de geschiedenis, flora en fauna, wandelroute, 
vogelsoorten, kijktoren en observatiehutten. 
Als deze persoon niet beschikbaar is voor de 
les is er een introductiefilmpje die de les kan 
introduceren. 

Zien  
De leerlingen brengen een veldbezoek aan De 
Vloeivelden en gaan vogels observeren. Voorzien 
van een verrekijker en determineerblad gaan 
de leerlingen ter plekke tellen hoeveel vogels 
ze van ieder soort zien. Ze mogen daarbij 
gebruik maken van de uitkijktoren en de 
observatiehutten. 
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Doen 
Nabespreken in de klas: kunnen de leerlingen 
minimaal drie vogelsoorten opnoemen die hier 
leven/overwinteren?  

Lesbenodigdheden
• digibord 
• verrekijkers (eventueel één per groepje)
• determineerblad

Begeleiding
Extra begeleiding is aan te raden tijdens het 
veldbezoek/excursie. Dit kan dezelfde persoon 
zijn als die in een eerder stadium in de klas een 
praatje heeft gehouden. De leerlingen moeten 
van te voren duidelijk op de hoogte worden 
gebracht waar de observatiehutten en de 
uitkijktoren staan en waar ze wel en niet mogen 
komen i.v.m. rustgebied voor vogels.

Tijdsduur
• ca 1 ochtend 

Voorbereidende werkzaamheden
•  contact opnemen met  iemand uit de lijst 

contactgegevens (er zijn meerdere personen 
voor te bereiken) 

•  regelen verrekijkers (of leerlingen van huis 
laten meenemen)

•  uitprinten determineerblad
•  eventueel doornemen achtergrondinformatie

Achtergrondinformatie
extra achtergrondinformatie is te vinden in de 
bijlage en op onderstaande websites
• www.vloeiveldendekrim.nl  
• www.vogelbescherming.nl  
• www.dekoppel.nl  
• www.vogelvisie.nl 
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Knobbelzwaan                     aantal:      Geoorde fuut                     aantal: 
• wit verenkleed • rode ogen
• lange, slanke hals • gele pluimveren bij ogen
• brede, platte, oranje snavel • zwarte kop
• donkere poten met zwemvliezen • donkere snavel
• mannetjes hebben een knobbel bij de snavel • ze bouwen een drijvend nest
• 140 - 160 cm • 30 - 40 cm
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man
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man
zomerkleed

winterkleed

Wilde eend                     aantal:    Kokmeeuw                     aantal: 
• mannetjes hebben een groene kop • donkerbruine kop
• gele, brede, platte snavel • de rest van het verenkleed is wit
• oranje poten met zwemvliezen • zwarte vleugeltoppen
• blauwe veertjes aan zijkant • donkerrode snavel
• vrouwtje is bruin met donkere vlekken • donkerrode poten
• 40 - 50 cm  • 35 - 40 cm

Grauwe gans                     aantal: Rietgors                     aantal: 
• effen bruingrijs • lijkt op huismus
• grote oranje snavel • zwarte kop en keel
• oranje poten • witte band in de nek (halsband)
• vliegt in V-formaties • zingt vaak in de top van een rietstengel
• 75 - 85 cm • 13 - 15 cm

opdrachtenformulier
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