
 

 

 
 
Beste leerkrachten, 
 
Hieronder volgt een beknopt overzicht van de lessen/excursies voor de gemeente Overbetuwe voor 
het schooljaar 2014/2015. 
De koppen ‘Hemmen e.o.’ en  ‘Elst e.o. ‘ verwijzen naar de indeling, die in het digitale bestelsysteem 
gehanteerd wordt en verwijst naar de locatie waar deze excursie verzorgd wordt. U komt deze 
indeling tegen wanneer u daadwerkelijk een reservering gaat maken. 
De indeling is bedoeld vlug een onderscheid te kunnen maken tussen de excursies meer in het 
oosten van de gemeente ( Elst e.o. )en meer in het westen van de gemeente (Hemmen, Heteren 
e.o.). Alle scholen kunnen uiteraard alle lessen/excursies in de gemeente boeken.   
Via de website www.nmeoverbetuwe.nl . 
 
Let wel goed op de doelgroep(en). Wij hanteren een kleurcode voor de bouw, maar de precieze 
groep(en) waarvoor de excursie bedoeld is staan vermeld achter de titel. 
 

 
 

 
 
Lessen / excursies   HEMMEN e.o. 
 
 Lammetjespad  - Hemmen   (gr 1, 2) 

 Gastles /excursie Seizoen: lente Locatie: Hemmen en het kasteelpark 

 

 

Leverancier: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 Tijdens een wandeling door Hemmen komen de kinderen langs 15 
lammetjes. Elk lammetje heeft een opdracht gericht op zintuiglijke 
waarnemingen van de lente (kijken, horen, proeven, voelen, ruiken). 

 

 

 

 

 
 

 Pronkepauw op de kinderboerderij Landgoed Overbetuwe - Heteren  gr 1-2 

 Gastles /excursie Seizoen: hele jaar Locatie: kinderboerderij  
                Landgoed Overbetuwe 

 

 

Leverancier: Landgoed Overbetuwe Kosten: € 25  per groep 

 De kinderen leren met behulp van de leskist Pronkepauw de dieren op de 
kinderboerderij (beter) kennen. Ze doen allerlei kleine opdrachtjes. 
Uiteraard is er alle gelegenheid om de dieren te aaien en/of te voeren. 

 

 

 

 

 

1-2 3-4 5-6 7-8 

http://www.nmeoverbetuwe.nl/


 

 
 

 Kabouterpad  - Hemmen  gr 1-2 

 Excursie Seizoen: herfst Locatie: kasteelpark Hemmen 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 Tijdens een boswandeling kom je langs 15 kabouters. Elke kabouter heeft 
een opdracht gericht op zintuiglijke waarnemingen van de herfst (kijken, 
proeven, horen, voelen, ruiken). 

 

 

 

 

 
 
 Het Hemmense bos wordt wakker  gr 3-4 

 Excursie Seizoen: lente, vroege zomer Locatie: Hemmense bos 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 Kennismaken met allerlei facetten van het vroege voorjaar: het bos wordt 
wakker. Denk aan knoppen, uitlopen van de bomen, voorjaarsbloemen, 
insecten, vogels en alles wat we nog meer tegenkomen. 

 

 

 

 

 
 

 Speuren naar herfstsporen in het Hemmense bos  gr 3-4 

 Excursie Seizoen: herfst Locatie: Hemmsense bos 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 Speuren naar en kennismaken met allerlei facetten van de herfst. Denk aan 
verkleurende en vallende bladeren, vruchten, paddenstoelen, dierensporen 
en wat je nog meer kunt ontdekken. De leerlingen mogen materiaal 
meenemen naar school, voor een herfsttafel en/of verwerking in de klas. 

 

 

 

 

 
 
 Kennismaken met de dieren van de kinderboerderij – kinderboerderij Overbetuwe  gr 3 t/m 5 

 Excursie Seizoen: hele jaar Locatie: kinderboerderij 
               Landgoed Overbetuwe 

 

 

Leverancier:  
Landgoed Overbetuwe 

Kosten: € 25  per groep 

 De kinderen krijgen eerst een rondleiding over de kinderboerderij. Welke 
dieren leven er, kunnen de kinderen ze benoemen en wat weten ze er al 
van? Per diersoort wordt wat verteld over uiterlijk, voer, uitwerpselen, 
verzorging en hoe ze benaderd moeten worden. 
Daarna mogen de kinderen meehelpen met voeren en hokken 
schoonmaken maar er kan ook worden geaaid en geknuffeld. Zo mogelijk 
kan een paard gepoetst en geaaid worden en kunnen de kinderen er zelfs 
even op zitten!   

 

 

 

 

 



 

 
 

 Bodemdiertjes zoeken op heel veel plekjes - Landgoed Overbetuwe Heteren  gr 1 t/m 5 

 Excursie Seizoen: lente, zomer, herfst Locatie: Landgoed Overbetuwe 

 

 

leverancier:  
Landgoed Overbetuwe 

Kosten: € 25  per groep 

 Over het landgoed verspreid zijn er veel verschillende mogelijkheden om 
diertjes te vinden (takkenwallen, tussen de strooisellaag,  onder de grond, in 
de heg, onder stenen, etc.). De kinderen gaan met schepjes, lepeltjes, 
kwastjes, emmertjes, vergrootglazen e.d. ontdekken waar en wat voor 
dieren er allemaal te vinden zijn, hoe ze eruit zien en hoe deze diertjes 
leven.  Groep 1,2 kijkt vooral waar de diertjes leven en hoe ze eruit zien 
zitten terwijl groep 3,4,5 ook de namen opzoeken en kijkt hoe ze bewegen. 

 

 

 

 

 
 
 Diertjes in en om water - Landgoed Overbetuwe Heteren  gr 1 t/m 5 

 Excursie Seizoen: lente, zomer, herfst Locatie: Landgoed Overbetuwe 

 

 

Leverancier:  
Landgoed Overbetuwe 

Kosten: € 25  per groep 

 Over het landgoed verspreid liggen een aantal waterpartijen. De kinderen 
gaan met schepnetjes, emmertjes, vergrootglazen e.d. ontdekken wat voor 
dieren er allemaal in en om het water te vinden zijn. Achteraf wordt er 
besproken welke dieren er gevangen zijn, hoe ze eruit zien en hoe deze 
diertjes leven.  Groep 1,2 kijkt vooral waar de diertjes leven en hoe ze eruit 
zien zitten terwijl groep 3,4,5 ook de namen opzoekt en kijkt hoe ze 
bewegen enz. 

 

 

 

 

 
 
 Boerderijeducatie Rivierenland – meerdere agrarische bedrijven  gr 1 t/m 8 

 Excursie Periode: afhankelijk van keuze Locatie: melkveehouderij of 
tuinderij 

 

 

Leverancier: afhankelijk van keuze 
Boeken via: 
www.boerderijeducatierivierenland.nl 

Kosten: € 35  per groep 

  Op bezoek bij een boer of tuinder en zo ontdekken waar onze melk of 
groente vandaag komt. Naar keuze gaat u met de klas naar een 
melkveehouderij of tuinderij.  
 

 Melkveebedrijf Mulder, Driel 
 Biologisch melkveebedrijf Opneij, Hemmen 
 Geitenbedrijf Bunt, “De Grote Doorn”, Slijk Ewijk 
 Biologische Tuinderij “De Stroom”, Hemmen  
 Fruitbedrijf en landwinkel “De Woerdt”, Ressen 

 
Daar zien en beleven de leerlingen de praktijk. 
De periode varieert per bedrijf  en/of excursie. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 Van Luchtkasteel tot Dassenburcht  gr 1 t/m 8 

 Excursie / project Seizoen: lente, zomer, herfst Locatie:  
Landgoed de Mellard in Valburg 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis 
 

Kosten: € 25  per groep 

 Van Luchtkasteel tot Dassenburcht is een educatief programma voor alle 
leerlingen uit het basisonderwijs. In een aantal lessen op school leren zij 
over de natuur en cultuur(historische) waarde van het landgoed. Zij sluiten 
af met een buitenles op het landgoed, waarin aandacht is voor de 
maatschappelijke rol van het landgoed in de samenleving, de historie en 
alles wat groeit en bloeit op het landgoed. Hierdoor ontstaat een band 
tussen landgoed en de school. Thema’s : gr 1 t/m 4 – dieren en voedsel; gr 
5/6 – planten, landschap, beheer en historie; gr 7/8 – natuur, landschap, 
waterleven, historie, gebouwen en kunstwerken. 

 

 

 

 

 
 
 Levend water in Hemmen  gr 5-6 

 Excursie Seizoen: lente, zomer Locatie: kasteelpark Hemmen 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 In kleine groepjes met schepnetjes, zoekkaarten en een vergrootglas zelf 
ontdekken wat er leeft in, op en om het water en zo de wondere wereld van 
het water leren kennen. 

 

 

 

 

 
 
 Inzaaien akkerranden 

 Excursie Seizoen: april en mei Locatie: Hemmen 

 

 

Organisatie: CNME 't Pakhuis Kosten: : € 35,- per groep 

 Samen de akkerranden in Hemmen inzaaien met kruiden en bloemen. De 
bedrijven van de Groene Kring in Hemmen die groenten en granen 
verbouwen, maken geen gebruik van kunstmest en gif maar benutten 
kevers, insecten en diens larven om op een natuurlijke manier de luizen en 
andere belagers te bestrijden die hun gewassen willen opeten. Door de 
kruiden en bloemen in te zaaien, waar de insecten van nature op 
voorkomen, lokken we die naar de akker. Het inzaaien wordt voorafgegaan 
door een presentatie in ’t Pakhuis, een korte excursie naar de bijen en 
wordt afgesloten met een drankje. 

 

 

 

 

 
 
 Op zoek naar schimmels en paddenstoelen in het Hemmense bos  gr 5-6 

 Excursie Seizoen: herfst Locatie: Hemmense bos 

 

 

Organisatie:CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 Op zoek gaan naar schimmels en paddenstoelen. Kijken naar soorten, 
groeiwijze, opbouw (plaatjes, gaatjes en buikzwammen) en hun functie in 
de natuur. 

 

 

 

 



 

 
 
 Dwalen langs Waal (gr 6, eventueel 7) 

 Excursie Seizoen: hele jaar Locatie: Waal  

 

 

Organisatie:CNME ‘t Pakhuis Kosten: 25,- per groep 

 Zo’n d'Waaltocht brengt de kinderen in contact met een nabijgelegen 
uiterwaard, waar maatregelen ter verbetering van de rivierveiligheid en de 
natuur worden gerealiseerd (project WaalWeelde). De kinderen maken 
kennis met de kracht van de rivier en rivierveiligheid, met de bedrijvigheid 
van transport en delfstofwinning en ze worden betrokken bij de natuur. 
Een d'Waaltocht is eenvoudig te combineren met een fietsvaardigheidsles. 

 

 

 

 

 
 
 Natuursprong, spelen tot je groen ziet (gr 5 t/m 7)  

 Excursie Seizoen: lente, zomer, herfst Locatie: bos Hemmen, Loenense bos   
               of Bremertonbos Elst                     

 

 

Organisatie: CNME ’t Pakhuis of 
                       Boerderij Lingezegen 

Kosten: € 50,-  voor 0 -. 60 leerlingen                

 De gedachte achter dit project is dat spelen en bewegen gezonder is dan stil 
zitten. In de natuur is van alles te doen: hutten bouwen, sporen zoeken en 
boompje klimmen. Spannende kruip-door-sluip-door paadjes volgen, zelf 
touw bruggen bouwen en spellen als 'ren je rot' en 'herken je boom'. 

 

 

 

 

 
 
 Excursies Waterschap Rivierenland (gr 5 t/m 8) 

 Excursie Seizoen: hele jaar Locatie: diverse locaties 

 

 

Organisatie:  
Waterschap Rivierenland 
Boeken via: 
www.waterschaprivierenland.nl 

Kosten: gratis 

 . Het Waterschap Rivierenland biedt (gratis) excursies op diverse locaties: 
- Hoe houden we het droog? (5-8) 
- Wind, water en wieken (5-8) 
- Waterbeheer, niet te veel, niet te weinig ((6-8) 
- Waterwasmachine (7-8) 
- Droppie als dijkwacht (5-6) 
Ook is er de mogelijkheid voor een (gratis) gastles op school. 

 

 

 

 

 
 
 Dwalen en doen tussen het groen in het Hemmense bos  gr 7-8 

 Excursie Seizoen: herfst Locatie: Hemmense bos 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 De leerlingen maken kennis met de opbouw van bomen en struiken en de 
verschillende lagen in het bos. We vertellen over de leefwijze van een 
boom, de verschillende groeistadia per seizoen en andere natuurelementen 
die we tegenkomen. 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 Vogels in het voorjaar – Hemmen  gr 7-8 

 Excursie Seizoen: lente Locatie: omgeving CNME ‘t Pakhuis 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten: € 25  per groep 

 Met verrekijkers in kleine groepjes op zoek naar vogels: waar zitten ze, hoe 
klinken ze? Ook vogeltrek, balts- en broedgedrag komen aan de orde.  

 

 

 

 
 
 Woordvoerder van de natuur – Akkerranden in Hemmen  gr 7-8 

 Excursie Periode: juli t/m september Locatie: school  + 
               akkerranden in Hemmen 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten:  

 Bloeiende akkerranden en hagen zijn mooie landschapselementen. 
De rijkdom aan planten en insecten, die ze herbergen, zijn een voedselbron 
voor vogels en kleine zoogdieren.  
Het geheel bestaat uit 2 lesmomenten : een voorbereidende les in de klas 
en een excursie op locatie, waarbij de klas in groepjes op zoek gaat naar 
bloemen, vogels, vlinders en andere insecten. 
 

 

 

 

 

 
 
 Woordvoerder van de natuur – de Heerlijkheid Loenen  gr 7-8 

 Excursie Periode: mei t/m oktober Locatie: de Heerlijkheid Loenen 

 

 

Organisatie: CNME ‘t Pakhuis Kosten:  € 25,- per groep 

 Struintocht over de ontstaansgeschiedenis van de Betuwe en de 
Heerlijkheid Loenen. Met verhalen over roofridder Egbert en het 
spookverhaal van tante Clara. En misschien wel een bezoekje aan 
de onderaardse gewelven van het oude kasteel …. 
De klas gaat in groepjes zelfstandig aan het werk met opdrachten 
als spinnen vangen, planten op naam brengen, het mooiste plekje 
fotograferen, vogelgedrag verklaren, sporen zoeken en 
wateronderzoek doen. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lessen / excursies   ELST e.o. 
 
 Kabouterpad op de Cool Nature plek Westeraam, Elst  gr 1-2 

 Excursie Seizoen: lente Locatie: Cool Nature Westeraam 

 

 

Organisatie: Boerderij Lingezegen Kosten: € 25  per groep 

 Het voorjaar zien, ruiken, proeven, voelen en horen. De kabouters leiden 
ons langs plekjes waar wat te beleven valt. 
 
De Cool Nature plek is een speelplek, waar kinderen uitgedaagd worden te 
spelen en leren in een natuurlijke omgeving. 

 

 

 

 

 
 
 Kabouterpad in het Galamapark - Elst  gr 1-2 

 Excursie Periode : eind sept. t/m half nov. Locatie: Galamapark 

 

 

Organisatie: Boerderij Lingezegen Kosten: € 25  per groep 

 De kabouters met hun opdrachten leiden de kinderen langs plekjes waar de 
herfst zichtbaar en voelbaar is. 
Het gras blijft langer vochtig, bladeren verkleuren en vallen af, de bolsters 
onder de bomen, paddenstoelen in het gras en nog veel meer …. 
En dat allemaal in het park met al die verschillende bijzondere bomen ! 

 

 

 

 

 
 
 De Cool Nature plek – Westeraam Elst – wordt wakker  gr 3-4 

 Excursie Seizoen: lente Locatie: Cool Nature Westeraam 

 

 

Organisatie: Boerderij Lingezegen Kosten: € 25  per groep 

 Waaraan kun je zien dat het lente is? Al wandelend over het grote veld 
maken de kinderen kennis met allerlei facetten van het voorjaar. 
Gewapend met loeppotjes en zoekkaarten op onderzoek naar struiken, 
bomen en bloemen, de sloot, kleine diertjes en nog veel meer. 

 

 

 

 

 
 
 Herfst in het Galamapark, Elst  gr 3-4 

 Excursie Periode : eind sept. t/m half nov. Locatie: Galamapark 

 

 

Organisatie: Boerderij Lingezegen Kosten: € 25  per groep 

 Waaraan kun je zien dat het herfst is ? 
In het Galamapark, met al die verschillende en bijzondere bomen, gaan de 
kinderen op zoek naar en krijgen zij uitleg over herfstverschijnselen als 
bladverkleuring,  bladval, bolsters, zaden en paddenstoelen. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 Tuinderij- excursie, Lent  gr 1 t/m 6 

 Excursie Seizoen: lente, zomer Locatie:  Warmoes historische 
tuinderij Lent 
 

 

 

Organisatie:  
Warmoes historische  tuinderij 
Lent 

Kosten: € 25  per groep 

 gr 1 - 2 : Leerlingen krijgen een rondleiding over de tuinderij. Daarbij ligt de 
nadruk op zintuiglijke beleving: kijken, voelen, ruiken en indien mogelijk 
proeven. Ook gaan ze een eigen plantje oppotten en de dieren voeren, die 
in de wei lopen. 
gr 3 - 6 : Leerlingen zoeken aan de hand van een plattegrond – in kleine 
groepjes – de juiste plekjes op : waar activiteiten zijn als wieden, water 
geven, verpotten en oogsten.  

 

 

 

 

 
 
 Boerderijeducatie Rivierenland – meerdere agrarische bedrijven (gr. 1 t/8) 

 Excursie Periode: afhankelijk van keuze  Locatie: melkveehouderij of 
tuinderij 

 

 

Organisatie: afhankelijk van keuze, 
boeken via 
www.boerderijeducatierivierenland.nl 

Kosten: €  35  per groep 

 Op bezoek bij een boer of tuinder en zo ontdekken waar onze melk of 
groente vandaag komt. 
 

 Melkveebedrijf Mulder, Driel 
 Biologisch melkveebedrijf Opneij, Hemmen 
 Geitenbedrijf Bunt, “De Grote Doorn”, Slijk Ewijk 
 Biologische tuinderij “De Stroom”, Hemmen  
 Fruitbedrijf en landwinkel “De Woerdt”, Ressen 

 
Naar keuze gaat u met de klas naar een melkveehouderij of tuinderij. 
Daar zien en beleven de leerlingen de praktijk. 
De periode  varieert per bedrijf  + excursie. 

 

 

 

 

 
 
 Ontdek bos en poel in de Bremerton – voorjaar/zomer  gr 1 t/m 8 

 Excursie Seizoen: lente, zomer Locatie: Bremertonbos 

 

 

Organisatie: Natuursprong Kosten: € 0,75  per leerling 

 De leerlingen gaan – in groepjes roulerend – langs een aantal opdrachten. 
Aandachtspunten: schaduw en licht; zelf op zoek naar diertjes in de poel en 
naar bloeiende planten en schuilplaatsen van dieren in het bos.  
Waar bij de onderbouw de zintuiglijke beleving en spelletjes centraal staan, 
zal in midden – en bovenbouw meer geappelleerd worden aan 
kennisverdieping. 

 

 

 

 

 



 

 
 Op bezoek bij de imker  gr 1 t/m 8 

 Excursie Seizoen: lente, zomer Locatie: volkstuin Elst 

 

 

Organisatie: Natuursprong Kosten: € 0,75 per leerling 

 De leerlingen gaan – in groepjes roulerend – aan het werk en bezoeken de 
bijenstal. Aandachtspunten: leefwijze en gedrag, honing, stuifmeel en 
bevruchting en het houden van bijen. De onderbouw: inzaaien bloemen, het 
maken van bijtjes, het maken van kaarsen van bijenwas e.d. Midden – en 
bovenbouw: stuifmeel zoeken, helpen bij het maken van bijenraampjes. 

 

 

 

 

 
 
 Zelf geteeld ! Lekker !  gr 3 t/m 6 

 buitenles(sen) Seizoen: voorjaar / zomer Locatie: bij de school 

 

 

Organisatie:Boerderij Lingezegen Kosten: in overleg - maatwerk 

 Je eigen groente zien groeien bij de school. 
In een eigen tuintje of een tuin van de groep. 
Leren zaaien, verzorgen, wieden, kijken hoe iets groeit, oogsten en 
misschien wel proeven ?! 
Zelf geteeld ! Lekker ! 
 
Het is mogelijk om in de buurt van de school een moestuin in te richten en 
de school heeft de wens om dat te doen of op een andere manier met het 
thema bezig te zijn. 
Boerderij Lingezegen kan ondersteunen bij de opstart en het verloop van 
een schooltuinproject.  

 

 

 

 

 
 
 Ontdek bos en poel in de Bremerton – najaar/winter gr 6 t/m 8 

 Excursie Seizoen: Locatie: Bremertonbos 

 

 

Organisatie: Natuursprong Kosten: € 0,75 per leerling 

 De leerlingen gaan – in groepjes roulerend – langs een aantal opdrachten. 
Aandachtspunten: de poel, herfstverschijnselen, zoeken naar zaden, 
landschapsonderhoud – wilgen knotten ( laag bij de grond ), rillen maken en 
nesthopen voor de ringslang. 

 

 

 

 

 
 
 Volkstuin Elst – eten van het land  gr 5 t/m 8 

 Excursie Seizoen: lente, zomer Locatie: volkstuin Elst 

 

 

Organisatie: Natuursprong Kosten: € 0,75 per leerling 

 De leerlingen gaan – in groepjes roulerend – langs een aantal opdrachten 
op en rond de volkstuin : grond, aarde; zelf zaaien en poten en oogsten; 
voelen, ruiken en proeven. In de nazomer staat het oogsten centraal. 

 

 

 

 

 



 

 
 Natuursprong, spelen tot je groen ziet (gr 5 t/m 7)  

 Excursie Seizoen: lente, zomer, herfst Locatie: bos Hemmen, Loenense bos   
               of Bremertonbos Elst                     

 

 

Organisatie: CNME ’t Pakhuis of 
                       Boerderij Lingezegen 

Kosten: € 50,-  voor 0 -. 60 leerlingen                

 De gedachte achter dit project is dat spelen en bewegen gezonder is dan stil 
zitten. In de natuur is van alles te doen: hutten bouwen, sporen zoeken en 
boompje klimmen. Spannende kruip-door-sluip-door paadjes volgen, zelf 
touw bruggen bouwen en spellen als 'ren je rot' en 'herken je boom'. 

 

 

 

 

 
 Excursies Waterschap Rivierenland (gr 5 t/m 8) 

 Excursie Seizoen: hele jaar Locatie: diverse locaties 

 

 

Organisatie:  
Waterschap Rivierenland 
Boeken via: 
www.waterschaprivierenland.nl 

Kosten: gratis 

  Het Waterschap Rivierenland biedt (gratis) excursies op diverse locaties: 
- Hoe houden we het droog? (5-8) 
- Wind, water en wieken (5-8) 
- Waterbeheer, niet te veel, niet te weinig ((6-8) 
- Waterwasmachine (7-8) 
- Droppie als dijkwacht (5-6) 
Ook is er de mogelijkheid voor een (gratis) gastles op school. 

 

 

 

 

 
 Excursie” Kom naar Meinerswijk”. Arnhem (gr 6 t/m 8) 

 Excursie Seizoen: voorjaar/zomer/ najaar Locatie: Meinerswijk, Arnhem 

  Organisatie:  
Boerderij Lingezegen 

Kosten:  € 25,- per groep  

 Cultuur  - beleef de Romeinse sporen                                                                       
  - Tweede Wereldoorlog 
  - steenfabriek 
Water  - bescherming tegen hoogwater: waarom en hoe 
  - werkzaamheden bij Meinerswijk 
  - verdedigingswerken 
  - kleiputten 
Natuur  - van grasland naar wilde natuur            
  - planten en dieren van dit waterrijke gebied                  
  - begrazingseffecten door konikpaarden en 
     galloway runderen 
 
Kinderen krijgen een brief van de ingenieur met de vraag een toeristische 
folder te maken van het gebied. 
Het arrangement bestaat uit 3 lessen: 
Les 1: in de klas door de leerkracht,  informatie en opdrachten over 
bovenstaande onderwerpen. 
Les 2: Excursie in Meinerswijk met diverse opdrachten 
Les 3: Maken van een toeristische folder met de verzamelde gegevens 
Hier kan ook een gratis gastles van Waterschap Rivierenland aan worden 
gekoppeld. 

 

 

 

 



 

 
 
 Excursie Waterbedrijf Vitens/Fikkersdries  gr 7-8 

 Excursie Seizoen: voorjaar, zomer en 
najaar 

Locatie: Waterbedrijf Vitens, 
Fikkersdries, Driel 

 

 

Organisatie: 
Vitens/ Boerderij Lingezegen 
 

Kosten:  € 25,- per groep 

 Voorjaar/zomer: 
- Voorbereiding in de klas. Dit is een gastles door een medewerker van 
Vitens. 
- Excursie naar het waterwingebied Fikkersdries. 

 Toelichting op het waterwin- en zuiveringsproces door Vitens 

 Beschrijving van de locatie en het landschap 

 Onderzoek naar Fysische en chemische waterkwaliteit 

 Onderzoek naar waterbeestjes als indicator voor waterkwaliteit 

 Inventarisatie van waterplanten 

 Inventarisatie van insecten en vlinders 
- Verwerkingsles in de klas 
 
In het najaar kan Vitens een gastles en rondleiding binnen geven in het 
Vitens gebouw en een onderzoek naar fysische en chemische 
waterkwaliteit. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


