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Samenvatting 
Deze les gaat over de Engbertsdijksvenen. In 
de klas vertelt de docent als introductie een 
korte geschiedenis over het gebied aan de hand 
van beelden op het digibord.  Daarna fietsen of 
wandelen de leerlingen naar het natuurgebied 
waar de boswachter de kinderen rondleidt 
door het gebied. Terug in de les is er een 
terugkoppeling om te kijken of de kinderen het 
lesdoel hebben begrepen. 

Doel  van de les: 
De leerlingen kunnen aan de hand van het 
bezoeken van het natuurgebied drie kenmerken 
opnoemen van een veengebied. 

Werkvorm
Horen 
Laat op het digibord de afbeeldingen van 
het veengebied en/of oude kaarten met het 
veengebied zien. 

De docent introduceert de les klassikaal:
•  Wie weet wat veen is? 
•  Waarvoor werd dat gebruikt?
•  Hoe werkten de veenarbeiders? Was het licht 

of zwaar werk?

Zien
Een rondleiding door het natuurgebied onder 
leiding van Staatsbosbeheer. Om een afspraak te 
maken kan contact met Staatsbosbeheer Twente 
worden opgenomen via Mevrouw I. van der 
Linde, Telefonisch bereikbaar op 06-206 96 180 
of via e-mail : i.vanderlinde@staatsbosbeheer.nl  

Doen  
Nabespreken: (klassikaal de les afsluiten) 
kunnen de leerlingen drie kenmerken opnoemen 
van het veengebied?

Extra suggesties
Wanneer het niet lukt om met Staatsbosbeheer 
af te spreken kan er ook zelfstandig door 
het natuurgebied gewandeld worden. Hierbij 
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moet er zeer goed gekeken worden naar de 
landschapskenmerken en wat je nog terugziet 
van vroeger (bijvoorbeeld veel water, rechte 
lijnen in het landschap). 

Een andere suggestie is om langs het 
Veenmuseum te gaan in Vriezenveen-
Westerhaar. Het museum heeft zeer uitgebreide 
informatie heeft en een treintje dat door het 
gebied rijdt. 

Tijdsduur 
In totaal 1 middag of ochtend. 

Lesbenodigdheden
Digibord

Voorbereidende werkzaamheden 
Eventueel achtergrondinformatie lezen om 
te vertellen bij beelden die op het digibord 
geprojecteerd kunnen worden.
Tijdig contact opnemen met de Staatsbosbeheer 
(zie informatie).
Begeleiding regelen voor de buitenles.

Informatie
Staatsbosbeheer Twente
Mevrouw I. van der Linde
Email: i.vanderlinde@staatsbosbeheer.nl 
Mobiele telefoon:  06-20696180
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