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TITEL Vliegbasis Twenthe – biotoop (lesformat)  

Leerjaar Groep 6  

Type les Een voorbereidende les op de workshop ‘De biotoop op Vliegveld Twente’.  

Lesduur 45 minuten  

Omschrijving van 
de les               

Een voorbereidende les, waarbij de kinderen op onderzoekende, 
experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de natuur van 
Vliegbasis Twenthe en een biotoop verbeelden doormiddel van simpele 
druktechnieken. 
 
Waar ligt Vliegbasis Twenthe? Waarom is de natuur op Vliegbasis Twenthe 
bijzonder? Welke biotopen kun je er vinden? Hoe gebruik je druktechnieken om 
een biotoop te verbeelden? 
 
De kinderen bekijken en bespreken een presentatie over Vliegbasis Twente en de 
natuur in het gebied. De kinderen onderzoeken welke biotopen er bestaan. De 
kinderen brainstormen over welke biotopen en te vinden zijn op Vliegbasis Twente. 
De kinderen geven de biotoop vorm met simpele druktechnieken op papier. 
 
De kinderen werken met kleur om een biotoop weer te geven (kleur). 
De kinderen werken met anorganische vormen om een biotoop vorm te geven 
(vorm). 
De kinderen werken met opbouw, ordening en evenwicht bij het ontwerpen van 
hun biotoop (compositie). 
De kinderen gebruiken simpele druktechnieken om hun biotoop te verbeelden 
(drukken). 

 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, natuur, biotoop, bijzondere dieren, druktechnieken  

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend)  

Leerinhoud   

TULE kerndoel 40 De kinderen weten dat een biotoop zich kenmerkt door aanwezigheid van 
bepaalde planten en dieren. 

 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken kleur om een biotoop weer te geven (kleur). 
De kinderen gebruiken anorganische vormen om een biotoop vorm te geven 
(vorm). 
De kinderen passen opbouw, ordening en evenwicht toe bij het ontwerpen van hun 
biotoop (compositie). 
De kinderen gebruiken simpele druktechnieken om hun biotoop te verbeelden 
(drukken). 

 

TULE kerndoel 55 De kinderen geven hun mening over het eigen product en werkproces en dat van 
hun groepsgenootjes en kunnen daarbij hun eigen mening onderbouwen 
(reflecteren). 

 

 
 
 

Uitvoering  

Lesplanning Lesduur: 45 minuten 
Inleiding: 10 minuten 
Opdracht 1: 5 minuten 
Opdracht 2: 5 minuten 
Opdracht 3: 15 minuten 
Reflectie: 5 minuten 
Opruimen: 5 minuten 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Vliegbasis Twenthe - biotoop (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
 
Verzamel voor aanvang van de les: Doppen van verschillende maten, saté prikkers, 
wattenstaafjes, ijslolly stokjes, sponsjes en lege wc-rollen.  
 
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie en open deze  
 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Schetspapier  

• Vellen wit A4 tekenpapier  

• Verf, verfbakjes, schorten, onderleggers 

• Wc-papier of andere doekjes 

• Scharen  

• Doppen van verschillende maten, saté prikkers, wattenstaafjes, ijslolly 
stokjes, sponsjes en lege wc rollen.  

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie: Toon afbeelding 1 en 2: 
Vertel: Op Vliegbasis Twenthe lag het voormalige vliegveld.  
Vraag: Wie gebruikten de vliegbasis? 
Antwoord: Voornamelijk militairen gebruikten het vliegveld, maar er vlogen ook 
burgervluchten. 
 
Vertel: In 2008 sloot de vliegbasis en kwam het gebied leeg te staan. Nu is het 
opengesteld en kun je er prachtig wandelen en fietsen. Het is een groot gebied met 
veel natuur. Er is een belevingspad aangelegd, waar mensen tijdens het wandelen 
over dit pad, informatie over de geschiedenis van de vliegbasis kunnen lezen en 
beleven. 
 
Vraag: Als je nadenkt over de dieren die op en rond deze voormalige vliegbasis 
leven. Zijn er nu meer dieren of waren er juist meer dieren toen het vliegveld nog 
gebruikt werd door gewone en militaire vliegtuigen. Waarom denk je dat? 
Vertel: De meeste dieren houden niet van drukte. Ze houden niet van mensen, 
vliegtuigen en auto’s. Dus in de tijd het vliegveld nog dagelijks gebruikt werd, waren 
er veel minder dieren in dit gebied. Toch leefden er toen al hele bijzondere dieren en 
planten. Nu het gebied rustiger geworden is zijn er meer dieren hier naar toe 
getrokken. Het gebied wordt grotendeels beschermd en beheerd door 
natuurorganisaties. 
 
Vraag: Wat is het verschil tussen een vliegveld en een natuurgebied voor dieren? 
Vertel: Opstijgende en dalende vliegtuigen willen graag een gladde lange 
landingsbaan. Er moeten geen bomen langs de baan groeien. De start- en 
landingsbaan en het gebied eromheen moet vlak zijn. Anders kunnen bijvoorbeeld de 
vleugels van het vliegtuig de bomen raken en kan het vliegtuig crashen. Er mag ook 
geen water in de buurt zijn van de baan, omdat water dieren aantrekt, die graag 
komen om te drinken. Ook kan het gevaarlijk zijn als een vliegtuig per ongeluk in dat 
water terecht komt. Vliegtuigen maken veel lawaai. 
In een natuurgebied zijn er juist wel veel bomen en water en is er rust. 
 
Vertel: Sinds het vliegveld gesloten is, is er veel gedaan voor de natuur. 
Vraag: Kun je iets bedenken, wat niet op een vliegveld met vliegtuigen thuis hoort, 
maar waar dieren wel van houden, bijvoorbeeld om te kunnen leven? 
 
Vertel: Dieren houden ook wel van vlak grasland, maar ze houden ook erg van 
struiken, heggen, bomen, bos, heuveltjes en rommelige slootkanten. Water in de 
vorm van sloten en poelen is nodig voor de dieren om te kunnen leven. Ze drinken 
het en wassen zich erin. 
 
Vertel: Natuurorganisaties hebben veranderingen aangebracht in het gebied, zodat 
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de dieren er prettiger kunnen leven: 

• Er wordt voor gezorgd dat er stukken zijn (bijna het grootste deel van de 
vliegbasis), waar geen mensen mogen komen.  

• Er is voor gezorgd dat het grond- en regenwater weer op de velden blijft na 
regenbuien. Hiervoor zijn slenken en sloten gegraven en zijn er poelen 
gemaakt van de oude bomkraters. 

• De takken die gesnoeid worden, zijn neergelegd bij de poelen, zodat de 
dieren er holletjes kunnen maken. 

• Door het gras te maaien en het maaisel af te voeren, blijven eenden en 
ganzen weg. Daardoor is het rustiger en blijft er meer voedsel over voor 
andere dieren. 
 

Vraag: Welke soorten natuur heb je op en rond de vliegbasis? 
Antwoord:  

• Het veld of de platte grasvlakte met bijzonder planten 

• De struiken en het bos aan de randen 

• De slenken (sloten) en poelen in het veld 

• De takkenhopen in het veld 
 
Vertel: Elk dier heeft z’n eigen biotoop nodig. 
Vraag: Wat is een ander woord voor biotoop? 
Antwoord: De natuurlijke leefomgeving van een dier. De natuur op die plek past goed 
bij het dier dat daar leeft. Een biotoop is een plek in de natuur waar het dier goed kan 
leven. Die plek geeft het dier alles wat het nodig heeft. Het dier kan er zijn eten 
vinden, kan er veilig slapen. Het kan op die plek eventueel overwinteren en het dier 
kan kleintjes krijgen, het kan zich voortplanten.  
 
Toon afbeelding 3: 
Vertel: Deze diersoorten leven in het natuurgebied van vliegbasis Twenthe.  
Vraag: Welke dieren zie je? Welke biotoop hoort bij dit dier? 
Voor de leerkracht: Laat de kinderenvrij fantaseren en bedenken. Bepreek de ideeën 
pas bij de volgende afbeelding. 
 
Toon afbeelding 4: 
Vertel: Lees mee op de afbeelding en kijk of je ideeën kloppen. 

Opdracht Voor de leerkracht: Toon afbeelding 5 en daarna afbeelding 4 , zodat iedereen een 
dier met bijpassende biotoop kan kiezen: 
 
Vertel: We gaan zo met verf en stempelvormen een biotoop weergeven voor een van 
de diersoorten.  

• Kies je favoriete diersoort.  

• Lees hoe zijn leefomgeving eruit ziet.  

• Kies tenminste twee soorten natuur voor je dier om deze na te maken met 
stempels. Kies bijvoorbeeld gras met poelen of struiken en bloemen. 

• Gebruik de doppen, wattenstaafjes, stokjes, enz. om verfafdrukken te 
maken. Je kan zowel de dichte als de open kant van de doppen gebruiken. 
De sponsjes en lege wc-rollen kan je in een vorm knippen en gebruiken. 

• Doop je vorm in de verf en druk deze één of meerdere keren op het vel 
papier om bijvoorbeeld, bomen, gras, struiken, sloten en poelen te maken. 

• Gebruik de bestaande vormen en/ of knip de vormen uit een spons of een 
wc-rol. 

• Kies kleuren verf. Door verschillende kleuren door elkaar heen te drukken, 
kun je ook kleuren mengen. 

• Probeer een stukje biotoop van je dier weer te geven. Kijk bij de andere 
kinderen als je moeilijk op ideeën komt. Aap ze niet na, maar gebruik goeie 
stempeltechnieken van elkaar om een mooie afbeelding te maken.  



 

 

• Gebruik je hele vel. 
 
Voor de leerkracht: Toon afbeelding 5. Demonsteer verschillende stempeltechnieken 
en help daar waar nodig. 

Reflectie Voor de leerkracht: Hang de tekeningen op of leg ze bij elkaar. Stel de vragen aan 
een paar kinderen. Wil je alle kinderen aan het woord laten, plan dan wat meer tijd in. 
 
Vertel: We gaan de gestempelde biotopen bekijken. 
Vraag: 

• Wat is een biotoop? 

• Voor welk diersoort heb jij gekozen, waarom? 

• Waaruit bestaat jouw biotoop?  

• Hoe vond je het om dit te maken met stempels? 

• Heb je alles zelf bedacht of heb je nog ideeën gebruikt van iemand 
anders? Welke ideeën? 

• Welke biotoop van een ander kind vind je goed gelukt? Waarom? 
 
Vertel: Tijdens de vervolgworkshop ga je een stukje van de natuur zelf bekijken op 
Vliegbasis Twenthe. En leer je hoe je met fantasie zelf een hol kunt maken voor een 
dier. 

Opruimen Ruim de gebruikte materialen weer op. 

 
 
 
 


