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TITEL Vliegbasis Twenthe - biotoop DIY les 

Leerjaar Groep 5 en 6. 

Type les Een workshop met rondleiding op Vliegbasis Twenthe, verzorgd door de 
leerkracht. 

Lesduur 120 minuten. 

Omschrijving van 
de les 

Een workshop met rondleiding, waarbij de kinderen op een onderzoekende, 
experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de natuur op 
Vliegbasis Twenthe en gezamenlijk een panoramatekening tekenen. 
 
Hoe ziet de natuur op Vliegbasis Twenthe eruit? Welke platen en dieren leven 
graag op deze plek en waarom? Hoe teken je samen een lange 
panoramatekening? 
 
De kinderen bewandelen en bekijken een stuk van de natuur in het gebied van 
Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken waarom de natuur er zo uitziet en 
welke dieren dat aantrekt. De kinderen tekenen samen een lange 
panoramatekening over het uitzicht dat zij zien. 
 
De kinderen werken met organische vormen (vorm). 
De kinderen werken met kleur en sfeer in hun tekening (kleur). 
De kinderen werken met textuur op het platte vlak (textuur). 
De kinderen werken met tekentechnieken om een panoramatekening te maken 
(tekenen). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, landschap, natuur, planten en dieren, uitzicht, panorama, 
tekenen.  

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend).  

Leerinhoud  

Tule kerndoel 40 De kinderen weten dat omgevingsfactoren bepalen welke organismen voorkomen 
op vliegbasis Twenthe. 

Tule kerndoel 54 De kinderen gebruiken organische vormen (vorm). 
De kinderen gebruiken kleur en sfeer in hun tekening (kleur). 
De kinderen gebruiken textuur op het platte vlak (textuur). 
De kinderen gebruiken tekentechnieken om een panoramatekening te maken 
(tekenen). 

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: 120 minuten. 
Rondleiding: 30 minuten. 
Opdracht 1: 10 minuten. 
Opdracht 2: 20 minuten. 
Opdracht 3: 20 minuten. 
Reflectie: 10 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 
Teruglopen: 25 minuten. 

Voorbereiding • Stem voor aanvang van de workshop af met de docent van RCE over het 
gebruik van de workshopruimte en de aanwezigheid op het belevingspad. 

• Informeer of de betonschotsen te bezichtigen zijn. Deze worden afgesloten 
tijdens het broedseizoen. 

• Bestudeer de bijlage ‘Vliegbasis Twenthe - biotoop DIY les’ (bijlage 1).  

• Print deze 5 keer uit en neem deze mee (plastificeer indien mogelijk). 
 

• Bestudeer de informatieflyer: Vliegbasis Twenthe - biotoop DIY les (bijlage 
2). 

• Bestudeer de voorbereidende lesbrief die (door de leerkracht) is gegeven. 

• Bestudeer de inhoud van deze les zoals hieronder beschreven. 
 



2 
 

Zet de volgende materialen klaar:  

• Klemborden (1 per kind). 

• Stevig wit tekenpapier A4 (minstens 2 vellen per kind). 

• Potloden. 

• Puntenslijpers. 

• Gum.  

• Zwarte stiften of dunne markers. 

• Gekleurde stiften.  

• Kartonnen stroken van ± 30cm x 30 cm (om een raam te maken). 

• Nietmachine (om een raam te maken). 

• Vuilniszaken of plastic tassen om op te zitten. 

• 5 x Geplastificeerde bijlage ‘Vliegbasis Twenthe - biotoop DIY les (bijlage 
1)’. 

Extra informatie In de terminal/ workshopruimte kun je gebruik maken van een toilet en water. Ook 
is er de mogelijkheid om binnen te werken. Dit moet wel afgestemd worden met de 
docenten van RCE. Zij hebben voorrang op de ruimte voor het geven van digitale 
presentaties en workshops. 
 
Je kunt naar twee verschillende punten wandelen:  

• Route AFSZ Parallax: Ga door de ingang weer naar buiten, loop richting 
de ingang Deventerpoort (bij de rotonde). Loop iets door en sla links het 
wandelpad in. Ga naar rechts op het asfalt, over het bruggetje en volg het 
wandelpad aan de rechterkant. 30 Minuten. 
(Hier heb je uitzicht over een deel van het gebied.) 
 

• Route betonschotsen en kraterpoelen: Ga door de ingang weer naar 
buiten. Loop richting de ingang Deventerpoort (bij de rotonde). Loop iets 
door en sla links het wandelpad in. Volg de asfaltweg rechtdoor. Dit is de 
oude start- en landingsbaan/ taxibaan. 25 Minuten. 
De betonschotsen zijn afgesloten tijdens het broedseizoen.  
(Hier kun je overheen lopen en je hebt ruim zicht over het gebied. Deze 
locatie is zeer geschikt voor deze opdracht.) 
 

• Indien de uitkijktoren op het veld vlak bij de terminal gerealiseerd is, beklim 
deze en bekijk het uitzicht. 

Inleiding  
(rondleiding met 
leerkracht) 
 

Verzamel de groep buiten en loop naar het begin van het belevingspad.  
 
Vertel: We zijn op Vliegbasis Twenthe. We gaan het hebben over de bijzondere 
natuur hier. 
Vraag: Wat weet je daar al over? 
 
Vraag: Welke soorten natuur herken je? 
Antwoord: Het veld of de platte grasvlakte met bijzondere planten, de struiken en 
het bos aan de randen, de slenken (sloten) en poelen in het veld, de takkenhopen 
in het veld. 
 
Vraag: Welke dieren kunnen we hier tegenkomen? 
Antwoord:  

• Vogels; buizerd, kraai, torenvalk, graspieper, veldleeuwerik, geelgors.  

• Insecten; waterjuffers, libellen. 

• Amfibieën: kamsalamander. 

• Reptielen: levendbarende hagedis. 

• Zoogdieren; ree, vos, das, steenmarter, muizen, hazen, vleermuizen. 
 
Vraag: Waarom is het heel bijzonder als we vandaag één van deze dieren zouden 
tegenkomen? 
Antwoord: Omdat ze schuw zijn en niet van drukte en mensen houden, of pas 
wakker worden als het schemert. 
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Vertel: We gaan een stuk van het belevingspad wandelen. Het is best een flinke 
wandeling. Daarom krijgen jullie een kaart met afbeeldingen mee. Als je onderweg 
iets van de kaart herkent, dan bekijken we dat met z’n allen.  
Deel de 5 bijlages uit verdeeld over de kinderen: ‘Vliegbasis Twenthe - biotoop DIY 
les (bijlage 1)’. 
 
Bespreek onderweg de volgende informatie: 
Vraag: Welke verschillen zie je in het landschap? 
Vertel: Het veld of de open grasvlakte met bijzondere planten, de struiken en 
bomen, ondiepe sloten en poelen in het veld, de takkenhopen in het veld, de 
heuvel. 
 
Vraag: Hoe heet dit soort natuur? 
Vertel: Velden, heide, houtwallen, kraterpoelen, slenken, bosranden, de 
Lonnekerberg. 
 
Vraag: Waarom is dat juist hier? 
Vertel: De open grasvlakte was nodig voor de vliegtuigen om goed zicht te hebben 
bij het landen en stijgen. Daarvoor zijn er toen bomen gekapt. Nu wordt elk jaar het 
gras gemaaid, waardoor er geen nieuwe bomen kunnen groeien. 
Al het grond- en regenwater spoelt van de Lonnekerberg naar het vlakke land. 
Daarom was er een afwateringssysteem gemaakt dat het grond- en regenwater uit 
het gebied afvoerde. Omdat de natuur wel water nodig heeft zijn de natuurlijke 
sloten en slenken weer in het gebied teruggebracht.  
Er zijn veel ronde poelen in het gebied. In de Tweede Wereldoorlog gooiden de 
geallieerden (bevrijders) bommen op de Duitse bezetter die hier zat. De bommen 
maakten bomkraters, zoals deze. Een deel van de bomkraters wordt nu gebruikt 
als natuurlijke poelen. 
 
Vraag: Welke dieren leven hier en waarom leven ze juist hier? 
Vertel: Er leven hier bijzondere dieren, die bijna nergens anders in Nederland zo 
veel voorkomen als hier: 

• Open veld: de veldleeuwerik vliegt al zingend naar grote hoogte. Daar 
vliegt hij zingend enige momenten rond om vervolgens in stilte te dalen in 
een soort duikvlucht. Maar ook andere vogels, zoals de geelgors, de 
torenvalk en de buizerd houden van de open vlakte. De graspieper en de 
veldleeuwerik maken hun nesten in het gras in het open veld. 
Reeën en hazen kun je hier ook zien. 

• Struikgewas: Geelgors, muizen en hazen maken hier nesten en schuilen 
hier. De levendbarende hagedis overwintert op zo’n plek. 

• Bosgebied en struikgewas: vossen en dassen maken hun burchten graag 
tussen de wortels van bomen. 

• Poelen: in het stilstaande water leeft de kamsalamander. Maar ook kikkers 
en padden leven hier graag. De libel en de nimfen van de libel hebben 
deze poelen ook nodig om te overleven. 

 
Vertel: We gaan een panoramatekening maken. 
Vraag: Wat is een panorama? 
Antwoord: Een panorama is een wijds uitzicht naar alle kanten. 
 
Vertel: We gaan samen een panoramatekening van het uitzicht maken. Iedereen 
tekent een ander stukje van het uitzicht. Als we alle tekeningen naast elkaar 
leggen, dan ontstaat er een panoramatekening.  
 
Vertel: We maken eerst van vier stroken karton een venster om doorheen te kijken. 
Zo heb je een kader waarbinnen je een stuk van de omgeving kunt zien. Je kunt de 
stroken aan elkaar vastnieten. Gebruik op elke hoek twee nietjes! 
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Vertel: daarna maken we een lange rij. We gaan allemaal naast elkaar staan met 
ons gezicht richting het open veld. Zorg wel dat er wat ruimte tussen jou en je 
buurvrouw/ man is om te kunnen bewegen. 
Als we goed staan, dan leggen we vuilniszakken op onze plek neer om op te zitten.  
Vervolgens houd je het venster voor je. Wat je ziet ga je natekenen op een vel 
papier.   
Overleg met het kind naast je welk stukje van het uitzicht je tekent. Je mag best 
een overlap hebben. Maar het is wel de bedoeling, dat als ik langs alle tekeningen 
wandel, ik het panorama zie zoals ik het zie als ik van links naar rechts kijk. 
De tekening gaan we met stiften inkleuren. 

Opdracht 1 Vertel: Pak 4 stroken karton. Niet ze aan elkaar tot een venster. 
Niet in elke hoek twee nietjes voor de stevigheid. 

Opdracht 2 [Voor de leerkracht: zoek een geschikte plek voor deze opdracht. Zorg dat alle 
kinderen goed zicht hebben. Een stuk landschap met variatie is het leukst om te 
laten tekenen. Dat is achteraf het beste te herkennen. 
Je kunt de opdracht zowel zittend als staand laten uitvoeren.] 
 
Vertel: Ga naast elkaar staan in een lange rij. Zorg dat er ruimte is tussen jou en je 
buren om fijn te kunnen werken. 
 
Als je gaat zitten, leg dan een vuilniszak neer om op te zitten. 
 
Pak je venster. Houd het voor je en bekijk welk stuk van het uitzicht je ziet.  
Overleg met je buren welk stuk zij zien. Spreek af welk stuk je tekent. Er mag best 
een overlap zijn, maar probeer niet helemaal hetzelfde stuk te tekenen. Houd je 
venster er tijdens het tekenen bij en kijk er af en toe door. 
 
Pak een klembord met een vel wit papier, een potlood, gum en puntenslijper. 
Houd de lange kant naar beneden.  
 
Nummer je tekening. We beginnen helemaal links. Het eerste kind is 1, die 
daarnaast is 2 enz. [Voor de leerkracht: begeleid dit proces.] 
 
Teken jouw stuk van het panorama.  
Het is extra leuk als de lijnen van de omgeving van jouw vel doorlopen op het vel 
van je buren. Dit doe je door de tekeningen naast elkaar te leggen en het begin 
van de lijnen door te trekken. 
 
Probeer het in de juiste verhouding te tekenen. 
Vraag: hoe kun je iets in de juiste verhoudingen tekenen?  
Antwoord: je kunt je potlood voor je houden en dit als meetinstrument gebruiken. 
Houd bijvoorbeeld je potlood horizontaal. Van waar tot waar rijkt je potlood? 
Hoeveel bomen of planten zijn er in dit stuk?  
Of houd je potlood voor een boom. Tot waar komt de stam? Tot waar komen de 
bladeren. Leg je potlood op het papier en teken dit af. 
 [Docent demonstreert en laat de kinderen oefenen.] 
 
Probeer het zo netjes en echt mogelijk te tekenen. Je mag gummen en opnieuw 
beginnen als het mis gaat. Uiteindelijk gaan we er met een stift overheen tekenen 
en zie je de foute lijnen niet meer. 
 
Vraag: hoe kun je iets zo echt mogelijk natekenen? 
Antwoord: door zoveel mogelijk details te tekenen. Een boom heeft bijvoorbeeld 
een stam met takken en bladeren. 
Een veld heeft gras met af en toe langere planten die er bovenuit steken. 

Opdracht 3 Vertel: Pak een zwarte stift of zwarte finemarker. 
Trek alle omtreklijnen om. Dus bij een boom de kruin, de bladeren en de takken. 
Bij een plant de stengel, de bladeren en de bloemen. Teken de horizonlijn, 
eventueel de wolken en de zon. 
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Teken het zo met de zwarte stift alsof je er een kleurplaat van maakt. Je kunt ook 
denken aan hoe stripverhalen worden getekend.  
 
Als je alles hebt omgetrokken, pak je gekleurde stiften en kleur je de tekening in. 
Je kunt met lichte en donkere kleuren schaduwen in een stuk kleuren. Je maakt  
een kleurvlak spannender door er met meerdere kleuren in te kleuren. 
 
Als je klaar bent en er is nog tijd, kun je ook nog vogels in de lucht tekenen. Een 
zwerm vogels kan dan op zowel jouw tekening als dat van je buren vliegen! 

Reflectie Vertel: We gaan de tekeningen bekijken en bespreken.  
Leg alle vellen in de juiste volgorde naast elkaar. Loop erlangs en bekijk de 
tekeningen. 
Vraag: 

• Wat valt je op? 

• Welke tekening vindt je goed gelukt? Waarom? 

• Waar lopen de tekeningen mooi in elkaar over? 

• Welk stuk uit de omgeving herken je in de tekening? 

• Hoe vond je het om dit te maken? 

• Hoe vind je het om hier te zijn? 

• Heb je vandaag iets geleerd wat je nog niet wist? Wat? 

Opruimen Voor de leerkracht: Ruim de materialen op. Zorg dat de workshopruimte weer 
netjes achterblijft. Neem eventueel afval mee. 
 
Neem de tekeningen mee naar school en hang ze in de klas op. 

Terug lopen Loop terug naar de terminal. 

 
 
 
 
 


