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TITEL Vliegbasis Twenthe – dieren DIY (lesformat) 

Leerjaar Groep 7 en 8. 

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

Lesduur 120 minuten. 

Omschrijving van 
de les 

Een workshop met rondleiding waarbij de kinderen op onderzoekende, 
experimenterende en uitvoerende manier kennismaken met de planten en dieren 
op Vliegbasis Twenthe en door middel van rubbing en tekenen de natuur 
uitbeelden. 
 
Wat gebeurt met de natuur op Vliegbasis Twenthe? Waarom leven bepaalde 
planten en dieren hier zo graag? Wat is rubbing? Hoe teken je de natuur na? 
 
De kinderen bewandelen en bekijken een stuk van de natuur in het gebied van 
Vliegbasis Twenthe. De kinderen onderzoeken waarom de zeldzame dieren, 
zoals de veldleeuwerik, de graspieper en de kamsalamander juist in dit gebied 
leven. De kinderen maken met behulp van rubbing en met krijt verschillende 
planten en tekenen met potlood verschillende dieren. 
 
De kinderen werken met organische vormen van planten (vorm). 
De kinderen werken met het in verhouding weergeven van lichaamsvormen van 
dieren (vorm). 
De kinderen werken met het groeperen op vorm, kleur en textuur in hun tekening 
(compositie). 
De kinderen werken met kleur en sfeer in hun tekening (kleur). 
De kinderen werken met textuur op het platte vlak (textuur). 
De kinderen beelden met behulp van rubbing en tekentechnieken de natuur uit 
(tekenen). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, natuur, bijzondere planten en dieren, natuurlijke materialen, 
rubbing en tekenen. 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend). 

Leerinhoud  

TULE kerndoel 40 De kinderen weten dat omgevingsfactoren bepalen welk soort organismen 
voorkomen op vliegbasis Twenthe (relatie met de omgeving). 

TULE kerndoel 54 De kinderen gebruiken organische vormen van planten (vorm). 
De kinderen gebruiken het in verhouding weergeven van lichaamsvormen van 
dieren (vorm). 
De kinderen gebruiken het groeperen op vorm, kleur en textuur in hun tekening 
(compositie). 
De kinderen gebruiken kleur en sfeer in hun tekening (kleur). 
De kinderen gebruiken textuur op het platte vlak (textuur). 
De kinderen gebruiken rubbing en tekentechnieken om de natuur te kunnen 
uitbeelden (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: 35 minuten. 
Teruglopen: 25 minuten. 
Opdracht 1: vindt plaats tijdens de rondleiding. 
Opdracht 2: 15 minuten. 
Opdracht 3: 25 minuten. 
Reflectie: 10 minuten. 
Opruimen: 10 minuten. 
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Voorbereiding Voor de leerkracht: Stem voor het begin 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 zijn niet toegankelijk 
tijdens het broedseizoen. 
 
Bestudeer de bijlage: ‘Vliegbasis Twenthe – dieren DIY (bijlage 1)’.  
Print deze 5 keer uit en neem mee (plastificeer indien mogelijk). 
Bestudeer de bijlage: ‘Vliegbasis Twenthe – dieren DIY (bijlage 2)’. 
Bestudeer de voorbereidende lesbrief die (door de leerkracht) is gegeven. 
Bestudeer de inhoud van dit lesformat. 
 
Zet de volgende materialen klaar:  

• Klemborden (één per kind). 

• Wit (dun) A4 tekenpapier, (minstens 6 vellen per kind). 

• Kleurpotloden. 

• Puntenslijpers.  

• Oliepastel of vetkrijt. 

• Rol wc-papier of keukenrol (om te deppen). 

• Bakjes of plastic bekertjes om daarin de geplukte bladeren, grassen en 
bloemen te kunnen bewaren. 

• Vuilniszakje. 

• Indien mogelijk een boek om planten te kunnen determineren (herkennen). 

• 5 x de evt. geplastificeerde bijlage: ‘Vliegbasis Twenthe – dieren DIY 
(bijlage 1)’. 

Extra informatie In de terminal/ workshopruimte kun je gebruik maken van een toilet en is water 
aanwezig. Ook bestaat 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. Duur 30 minuten. 
(Hier heb je uitzicht over een deel van het gebied.) 
 

• Route betonschotsen en kraterpoelen: 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. Duur 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 vlakbij de terminal gerealiseerd is beklim 
deze dan en geniet van het uitzicht. 

Inleiding  
(Rondleiding met 
leerkracht) 
 

Voor de leerkracht: Verzamel de groep buiten voor de terminal aan de kant van het 
belevingspad.  
Vertel: We zijn op Vliegbasis Twenthe. Er leven en groeien hier veel bijzondere 
planten en dieren. 
 
Vertel: We gaan een stuk van het belevingspad verkennen. Het is best een flinke 
wandeling. Daarom krijgen jullie een kaart met afbeeldingen mee. Als je onderweg 
iets vanaf de kaart herkent dan bekijken we dat met z’n allen.  
Voor de leerkracht: Deel de vijf bijlagen: ‘Samen op onderzoek op Vliegbasis 
Twenthe (bijlage 1)’ uit aan de kinderen. 
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Vraag: Is er een grote kans dat we vandaag dieren gaan zien? 
Antwoord: Nee, de meeste dieren zijn erg schuw en laten zich niet vaak zien. 
 
Vraag: Bij welke dieren bestaat de meeste kans om deze te kunnen zien en horen? 
Antwoord: Hopelijk zien we reeën en hazen in het veld. In de lucht kunnen we 
misschien buizerds, torenvalken, veldleeuweriken en geelgorsen zien en libelles en 
kikkers bij of in het water. 
 
Voor de leerkracht: Vertel onderweg de volgende informatie: 
 
Houtwallen, struikgewas en bosranden: 
Vraag: Wat zijn houtwallen? Waar kom je deze tegen? 
Vertel: Als je naar de bosranden kijkt dan zie je dat er tussen de grasvlakte en de 
bomen een overgang zit van struikgewas. Dit geleidelijk overgaan van 
laagbegroeiing naar hogere begroeiing noemen we houtwallen. Dit waren vroeger 
natuurlijke afscheidingen van weilanden of iemands eigen grond. 
Vraag: Welke dieren vinden het fijn om in de houtwallen te leven? 
Antwoord: De geelgors leeft graag in houtwallen. Ook muizen, hazen en reeën zijn 
hier vaak te vinden. 
 
Open grasvlakte: 
Vraag: Waarom denk je dat dit gebied zo leeg is? 
Antwoord: Dit was nodig voor de vliegtuigen om goed zicht te hebben bij het 
landen en opstijgen. 
Vraag: Zijn er ook dieren die van de kale grasvlakte houden? 
Antwoord: Ja. Muizen, hazen, reeën, buizerds, torenvalken en veldleeuweriken zijn 
hier graag. De veldleeuwerik en de graspieper maken hun nesten in het open veld. 
 
Lonnekerberg: 
Vertel: Aan de ene kant zie je de grasvlakte en aan de andere kant zie je de 
Lonnekerberg. Al het grond- en regenwater spoelt van deze berg naar het vlakke 
land. En toch is het hier bijna altijd erg droog. 
Vraag: Wie weet wat er allemaal werd gedaan om het vliegveld droog te houden 
voor de vliegtuigen? 
Antwoord: Door de defensie was er een speciaal systeem gemaakt dat het grond- 
en regenwater afvoerde uit dit gebied. 
 
Vertel: Omdat de dieren natuurlijk wel water nodig hebben om te drinken en zich in 
te wassen, werden slenken (ondiepe sloten) gegraven. Hier blijft het regenwater 
een paar dagen instaan, waarna het op natuurlijke wijze weer afvloeit. 
 
Bomkraterpoelen:  
Vraag: Er zijn veel van deze ronde poelen in het gebied. Hoe zijn deze ontstaan? 
Vertel: Lang geleden was er oorlog in ons land. Dit was de Tweede Wereldoorlog. 
In de Tweede Wereldoorlog gooiden de geallieerden (de bevrijders) bommen op 
de Duitse bezetter die hier zat. De bommen maakten bomkraters, zoals deze. Er 
zijn veel bomkraters te vinden in dit gebied. Sommigen zijn dicht gemaakt. Een 
deel van de bomkraters wordt nu gebruikt als natuurlijke poelen. 
Vraag: Welke dieren vinden het fijn om in of bij zo’n poel te leven? 
Antwoord: Je kan bij deze poelen libellen, waterjuffers, kikkers, kamsalamanders 
en levendbarende hagedissen vinden. 
 
AFSZ Parallax: 
Vraag: Welke functie had deze constructie, voordat het een uitkijkpunt werd? 
Vertel: Dit zijn twee voormalige opslagtanks voor brandstof voor de militaire 
vliegtuigen van de voormalige vliegbasis. Een kunstenaar en een 
landschapsarchitect hebben samen van deze twee opslagtanks een kunstwerk 
gemaakt dat tevens dient als uitkijkpunt. 
We lopen ernaar toe en je mag het zelf gaan bekijken. Je mag beneden en boven 
kijken. Het is wel heel belangrijk dat je op het pad en de trap blijft. Niet eraf rennen 
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of rollen of aan de andere kant lopen. Naast dat het gevaarlijk is, verstoor je ook de 
natuur. 
 
Betonschotsen: 
Vraag: Wat is hier gebeurd? 
Vertel: De startbaan is hier opgebroken. Dat is expres gedaan. De brokstukken zijn 
van beton en je kunt er overheen lopen. Tussen deze brokstukken groeien veel 
planten. Ook komen hier kleine slootjes en slenken op uit. Soms staat hier veel 
water en kun je naar waterdiertjes vissen. 
 
Vraag: Waarom is de oude start- en landingsbaan op deze wijze opgebroken? 
Vertel: Deze baan loopt nog een heel stuk door het gebied en kruist de enige nog 
bruikbare start- en landingsbaan. Daar mogen we niet komen. 
Dit is een leuke manier om dat duidelijk te maken én je mag erop spelen. 
 
Vleermuisbunkers (ruim voorbij de Parallax 40 minuten lopen vanaf de terminal): 
Vertel: Dit is een oude munitieopslag. Omdat dit nu geen militair vliegveld meer is, 
is het gebouw omgebouwd tot leef plek van een dier dat graag in het donker leeft. 
Vraag: Welk dier leeft hier? 
Antwoord: De vleermuis leeft hier graag. 
 
Vraag: Wanneer kun je de vleermuis zien? 
Antwoord: Tijdens de schemering en s ’nachts. 
 
Vertel: Er leven hier bijzondere dieren, die bijna nergens anders in Nederland zo 
veel voorkomen als hier. 
Vraag: Welke dieren zijn dat en waarom willen deze dieren juist hier leven? 
Antwoord: 

• De veldleeuwerik vindt het geweldig om zo’n open veld te hebben. 
Eigenlijk is dat de enige plek waar hij wil wonen. Hier kan hij al zingend 
naar grote hoogte stijgen. Daar vliegt hij zingend enige momenten rond om 
vervolgens in stilte te dalen in een soort duikvlucht. 

             Vraag: Waarom vliegt de leeuwerik al zingend rond? 
             Antwoord: Om z’n territorium af te bakenen.  

• De levendbarende hagedis leeft in de buurt van de poelen en tussen de 
heide. Hij overwintert in de muurtjes van takken in het gras. 

• De geelgors houdt ook van de ruimte, maar ook van de houtwallen en hij 
broedt in de muurtjes van takken in het gras. 

• Vosjes zijn erg schuw, hier is een groot gebied waar geen mensen komen 
en waar veel dieren leven waar ze op kunnen jagen. 

• Dassen zijn ook schuw en hebben ook nog eens veel ruimte nodig. Ze 
maken holen met gangen onder de grond om in te leven. Vaak onder 
bomen en tussen de boomwortels. Hier is ruimte genoeg voor ze 

• Vraag: Hoe heet het hol van een das? Antwoord: Een dassenburcht. 

• De kamsalamander leeft in en bij poelen. 
Vraag: Wat is er zo bijzonder aan het water in deze poelen?  
Antwoord: Het staat stil en daar houdt de kamsalamander van. Hij wil ook 
graag in schoon water leven. Stromend water is trouwens ook nog eens 
kouder dan stilstaand water. Kikkers en padden leven ook graag in deze 
poelen. 

Opdracht 1 Maak 5 groepjes. Bestudeer de bijlage: ‘Vliegbasis Twenthe – dieren DIY (bijlage 
1)’. 
 
Vertel: Onderweg kunnen we de planten en enkele van de dieren op de 
afbeeldingen tegenkomen. Ga onder het wandelen op zoek of je iets herkent van 
de afbeeldingen. Gebruik eventueel ook een plantenboek om planten te 
herkennen. Overleg met elkaar. Als je iets gevonden hebt bespreken we je vondst 
met de hele groep. 
 
Vragen:  
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• Welke plant/ welk dier denk je dat het is? 

• Aan welke kenmerken zie je dat? 

• Kan het ook een andere plant of dier zijn? 

• Kun je de vormen en kleuren van de plant/ het dier beschrijven? 

Opdracht 2 Voor de leerkracht: Je kunt de opdracht uitvoeren tijdens de wandeling. Je kunt 
ook materiaal verzamelen en een plek zoeken om te werken. Deze les kan alleen 
plaatsvinden als er uiterst zorgzaam met de planten en het plukken van planten 
wordt omgegaan!. 
 
Vertel: We gaan dieren en planten tekenen, met behulp van rubbing en met 
potlood en krijt. Iedereen werkt nu voor zichzelf. 
Er zijn planten die beschermd zijn; stijve ogentroost, rietorchis, stekelbrem en 
zonnedauw. Deze planten mag je niet plukken. Er zijn gelukkig ook een heleboel 
andere planten, die je wel mag gebruiken. Je mag voorzichtig een blaadje, stengel 
of bloem van deze planten plukken. Doe samen met de geplukte planten! 
 
Vraag: Wat is rubbing? 
Antwoord: Als je je papier op een reliëf (hoogteverschil) legt en daar overheen 
kleurt verschijnt dat reliëf in je tekening. Je kunt het goed uitproberen met 
bijvoorbeeld bladeren. Als je deze onder je vel legt en er overheen kleurt zie je de 
nerven van het blad terug op het vel. Maar je kunt het ook uitproberen door je vel 
op een informatiebord te leggen waar de letters hoger of lager zijn dan het bord. 
 

• Pak papier en potlood of krijt.  

• Klem twee vellen papier in een klembord. 

• Zoek blaadjes, grassen of bloementjes die erg plat zijn.  

• Dep deze af met een papieren doekje (wc-rol/keukenrol).  

• Leg je vondst tussen je twee vellen papier. Zorg dat je klembord vlak ligt 
en niets kan verschuiven. 

• Pak potlood of krijt en kleur over de plek waar je een stukje van je vondst 
hebt.  

 
We gaan op het eerste vel oefenen en uitproberen. Je kunt dus meerdere stukken 
plant op een vel met behulp van rubbing tekenen. Onderzoek hoe je getekende 
vondst eruit ziet als je deze met potlood en met krijt overkleurt. Hoe ziet je 
getekende vondst eruit als je hard of zacht drukt. Hoe ziet je rubbing eruit als je je 
vondsten dicht bij elkaar legt of met ruimte ertussen en deze overkleurt? Bewaar 
de geplukte blaadjes, stengels en bloemen goed want deze gebruiken we straks 
weer. 
 
Vragen:  

• Weet je welke planten of bloemen je hebt gebruikt? 

• Waaraan herken je dat? 

• Wat vind je mooi qua rubbing en waarom (potlood/krijt, harde rubbing/ 
zachte rubbing, dicht op elkaar/ ruimte ertussen)? 

• Bij wie is het niet goed gelukt en hoe komt dat? 

• Bij wie is het goed gelukt en hoe komt dat? 

Opdracht 3 Vertel: We pakken opnieuw twee vellen. Hier tussenin gaan we weer stukken van 
planten leggen. We gebruiken de blaadjes, stengels en bloemen om een 
fantasiedier te maken. Je kunt bijvoorbeeld een groot blad gebruiken als lijf, 
stengels voor de poten, vertakte stengels voor horens, enzovoort. 
Voor de leerkracht: Demonstreer een fantasiedier opgebouwd uit plant- en 
bloemdelen. 
 
Vertel:  

• Kies een stuk plant (blad, stengel, bloem) dat het lijf van jouw dier wordt. 

• Leg dit stuk plant in het midden tussen je vellen. 

• Kies je materiaal (potlood of krijt). 

• Kies je kleur 
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• Teken met behulp van rubbing de plant uit. 

• Kies nu een stuk plant voor de kop. Leg dat op de juiste plek en pas hierop 
rubbing toe.  

• Ga zo door tot je één voor één alle onderdelen van je dier met behulp van 
rubbing hebt uitgetekend. 

• Pak nu potlood of krijt en breng details aan op je dier. Teken de ogen, de 
bek, de oren, misschien nagels, enzovoort. 

 
Je kunt verder werken door er een omgeving omheen te tekenen. Of nog andere 
dieren bij te voegen (tekenen of via rubbing). Je kunt ook een nieuw vel pakken en 
nog een fantasiedier via rubbing creëren. 

Reflectie Vertel: We gaan de tekeningen bekijken en bespreken.  
Vraag: 

• Welk dier heb je gemaakt? 

• Lijkt het op een dier dat hier leeft? Op welk dier lijkt het? 

• Hoe heb je het gemaakt? 

• Welke planten heb je gevonden en gebruikt? 

• Wat ging goed? 

• Wat ging minder goed en hoe heb je dat opgelost?  

• Welke tekening vind je nog meer goed gelukt? Waarom? 

• Hoe vind je het om hier te zijn? 

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

Opruimen Voor de leerkracht: Ruim de materialen op. Planten kunnen terug in de natuur, 
maar wel uit het zicht. Zorg dat de workshopruimte weer netjes achterblijft. 
Neem eventueel afval weer mee. 
 
Neem de tekeningen mee naar school en hang deze op in de klas. 

 
 
 


