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TITEL Vliegbasis Twenthe - biotoop (lesformat)  

Leerjaar Groep 5.  

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 de leefomgeving van een dier tekenen. 
 
Wat voor natuur vindt je op Vliegbasis Twenthe? Waarom is er bijzonder aan de 
natuur op Vliegbasis Twenthe? Wat is een biotoop? Hoe teken je de leefomgeving 
van een dier? 
 
De kinderen bekijken en bespreken een presentatie over Vliegbasis Twenthe en de 
natuur in het gebied. De kinderen onderzoeken wat een biotoop is. De kinderen 
tekenen een leefomgeving voor een van de bijzonder dieren uit het gebied van 
Vliegbasis Twente. 
 
De kinderen werken met kleur om hun leefomgeving weer te geven (kleur). 
De kinderen werken met anorganische vormen om hun leefomgeving vorm te 
geven (vorm). 
De kinderen werken met opbouw, ordening en evenwicht bij het ontwerpen van 
hun leefomgeving (compositie). 
De kinderen tekenen met kleurpotlood om hun leefomgeving te verbeelden 
(tekenen). 

 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, natuur, biotoop, bijzondere dieren, tekenen.  

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 hun leefomgeving weer te geven (kleur). 
De kinderen gebruiken anorganische vormen om hun leefomgeving vorm te geven 
(vorm). 
De kinderen passen opbouw, ordening en evenwicht toe bij het ontwerpen van hun 
leefomgeving (compositie). 
De kinderen gebruiken tekenen om hun leefomgeving te verbeelden (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: 45 minuten. 
Inleiding: 10 minuten. 
Opdracht: 25 minuten. 
Reflectie: 5 minuten. 
Opruimen: 5 minuten. 



 

 

Voorbereiding Bestudeer de presentatie: ‘Vliegbasis Twenthe – biotoop (presentatie)’. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat.  
Print per twee kinderen de bijlage: ‘Vliegbasis Twenthe – biotoop (bijlage)’ uit.  
 
Zet de volgende technische materialen klaar:  

• Digibord voor presentatie en open deze. 
 
Zet de volgende materialen klaar, genoeg voor elk kind:  

• Tekenpapier. 

• Potloden. 

• Vellen wit A4 papier. 

Inleiding  
 

Voor de leerkracht: Start de presentatie: Toon afbeelding 1 en 2: 
Vertel: Vliegbasis Twenthe is een groot gebied met veel natuur. Op deze vliegbasis 
lag het voormalige vliegveld. Het was een militair vliegveld, maar er was ook veel 
vliegverkeer voor gewone burgers. In 2008 sloot de vliegbasis en kwam het gebied 
leeg te staan. Sinds enkele jaren is het weer opengesteld. Je kunt er fijn wandelen en 
fietsen. 
Vraag: Wat zie je op de foto? Wat zou het kunnen zijn? 
Vertel: Omdat het gebied opengesteld is, zijn er informatieborden geplaatst. Daar kun 
je op lezen wat de regels zijn als je het gebied ingaat. 
Op de andere foto zie je een stuk van de oude start- en landingsbaan.  
Deze baan van asfalt is helemaal in brokken en schotsen opgebroken. Dat is expres 
gedaan. Deze baan is nu een onderdeel geworden van het belevingspad. Op dit 
belevingspad kunnen mensen een route wandelen. Langs deze route is veel 
informatie te lezen over de geschiedenis van deze vliegbasis.  
 
Er de mensen die voor dit gebied plannen hebben bedacht,  hebben er ook voor 
gezorgd dat er veel bijzondere dieren op deze vliegbasis kunnen leven. Onder deze 
schotsen staat regelmatig water. Dat water blijft na een regenbui liggen en droogt 
minder snel op, omdat de schotsen erover heen liggen. 
Vraag: Waarom is het belangrijk voor dieren, dat er water is? 
Antwoord: Dat hebben ze nodig om te drinken en om zich erin te kunnen wassen. 
Planten kunnen tussen deze schotsen goed groeien, door dat extra water. 
 
Toon afbeelding 3: 
Vraag: Wat zie je op de bovenste afbeelding? Waar ben je zelf als je dit uitzicht kan 
zien? 
Antwoord: Dit is het vliegveld van bovenaf gezien. Zo ziet het eruit als je zelf in een 
vliegtuig zit en over het vliegveld heen vliegt. De grijze lijnen zijn de oude start- en 
landingsbanen van het vliegveld.  
 
Vraag: Kan je op de onderste afbeelding de start- en landingsbaan aanwijzen? Waar 
herken je die aan? 
Antwoord: De start- en landingsbaan is een lange grijze strook in het veld. Er zijn ook 
witte strepen op te zien. Dat zijn markeringen voor de piloot. Zo kan de piloot goed 
zien waar de baan begint en eindigt en kan hij op tijd met zijn vliegtuig opstijgen. 
 
Vertel: De natuur op dit vliegveld is heel bijzonder. 
Vraag: Kan je op de foto’s zien of er veel bomen zijn? Waar groeien de bomen? 
Antwoord: De vliegbasis zelf is heel vlak. De bomen groeien alleen aan de rand van 
het vliegveld. 
 
Vraag: Waarom groeien er geen bomen midden op het vliegveld? 
Antwoord: Vliegtuigen kunnen moeilijk landen als ze tussen veel bomen door moeten 
vliegen en deze moeten ontwijken. Het is gevaarlijk als er bomen staan, vliegtuigen 
kunnen hier tegen aan botsen tijdens het opstijgen of landen. De bomen zijn vroeger 
gekapt. Nu wordt elk jaar het gras gemaaid, waardoor er geen nieuwe bomen kunnen 
groeien. Vliegtuigen kunnen goed landen op vlakke grond, zoals weilanden. 
Heuvels en kuilen op een vliegbaan zijn er dus niet. Dan kan het vliegtuig niet goed 
vaart maken bij het opstijgen of niet goed afremmen bij het landen. 
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Vraag: Is er veel water op een vliegveld? Waarom is dat? 
Antwoord: Nee, water is gevaarlijk. Het vliegtuig kan er per ongeluk in terecht komen. 
Ook komen er vaak dieren af op water. Op een vliegveld wil je geen dieren, dat geeft 
alleen maar ongelukken. 
 
Toon afbeelding 4: 
Sinds de vliegbasis gesloten is als vliegveld, wordt er goed voor de natuur gezorgd. 
Deze dieren leven allemaal op en rond de vliegbasis.  
Vraag: Kan je bedenken welke dingen door mensen gedaan en geregeld zijn op de 
vliegbasis, om er voor te zorgen dat deze dieren hier kunnen leven? 
 
Vertel:  

• Ze hebben afgesproken dat er stukken natuur zijn, waar geen mensen 
mogen komen. Bijna het grootste deel van de vliegbasis is gesloten voor 
mensen. 

• Ze hebben ervoor gezorgd dat het grond- en regenwater weer op de velden 
blijft na regenbuien. Hiervoor hebben ze veel slenken en sloten gegraven en 
zijn er poelen gemaakt van de oude bomkraters. 

 
Vertel: Op de vliegbasis heb je verschillende soorten natuur: 
 

• 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 een leefomgeving nodig, deze leefomgeving die voor elk dier 
weer anders is, noem je een biotoop. 
Vraag: Wat is een leefomgeving of biotoop? 
Antwoord: 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.  
 
Vertel: De biotoop is de leefomgeving van dat dier. De natuur op die plek past goed 
bij het dier dat daar leeft. 
Vraag: Kijk naar de afbeelding en probeer per dier te bedenken in welke biotoop het 
dier leeft. 
Voor de leerkracht: laat de kinderenvrij fantaseren en bedenken. Bepreek de ideeën 
pas bij de volgende afbeelding. 
 
Toon afbeelding 5: 
Vertel: Lees mee op de afbeelding en kijk of je ideeën kloppen. 
 
Vertel: Je kiest het dier dat je het interessants of leukst vindt. Je leest welke biotoop 
of leefomgeving dit dier heeft. 
Deze biotoop of leefomgeving ga je proberen te tekenen. Je mag hierbij je fantasie 
gebruiken. Als je echt niet weet hoe iets eruit ziet, of je hebt een voorbeeld nodig, 
zoek het op internet op, of in een natuurboek en teken het na. 
 

Opdracht  Voor de leerkracht: Toon afbeelding 5, laat deze staan tijdens de opdracht op het 
Digibord: 
Deel per tweetal de uitgeprinte bijlage uit. 
 
Vertel: Je kiest het dier dat je het interessants of leukst vindt. Je leest welke biotoop 
of leefomgeving dit dier heeft. 



 

 

Deze biotoop ga je proberen te tekenen. Je mag hierbij je fantasie gebruiken. Als je 
echt niet weet hoe iets eruit ziet of je hebt een voorbeeld nodig? Zoek het op internet 
op of in een natuurboek en teken het na. 
Het dier zelf teken je alleen in je tekening als je binnen de tijd je leefomgeving 
getekend hebt en je nog tijd over hebt. Je hebt 25 minuten de tijd. 
 
Kijk naar de afbeelding. Kies je favoriete dier en lees welke biotoop dit dier heeft; 

• Teken de leefomgeving van het dier, zoals jij denkt dat het eruit ziet.  

• Gebruik hiervoor je hele vel. 

• Teken snel en niet te gedetailleerd. Het mag best een beetje op een schets 
lijken.  

• Heb je tijd over, teken dan meer details, zoals blaadjes en bloemen. 

• Je hoeft niet alles uit de tekst die bij het dier staat te tekenen. Je mag ook 
een paar dingen uitkiezen.  

• Is er tijd over, teken dan je dier erbij in je leefomgeving. 

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 tekeningen bekijken.  
Vraag: 

• Wat is een biotoop? 

• Voor welk dier heb je gekozen en heb jij een biotoop getekend? 

• Waar bestaat jouw biotoop uit (omgeving en eten)? 

• Hoe vond je het om dit te tekenen? 

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

Opruimen Ruim gezamenlijk op. 

 


