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TITEL Vliegbasis Twenthe – natuur DIY (lesformat) 

Leerjaar VMBO  

Type les Een workshop met rondleiding op Vliegbasis Twenthe. 

Lesduur 120 minuten. 

Omschrijving van 
de les 

Een workshop met rondleiding, gegeven door de leerkracht, waarbij de leerlingen 
op een verkennende en makende manier onderzoek doen naar de natuur op 
Vliegbasis Twenthe en tekentechnieken gebruiken om een natuur-kwartet over 
Vliegbasis Twenthe te maken. 
 
Wat kun je ontdekken over de natuur op Vliegbasis Twenthe? Waarom komen 
bepaalde planten en dieren juist hier voor? Hoe wordt de natuur voor de toekomst 
behouden? Hoe maak je met tekeningen een kwartet over de bijzondere natuur 
op Vliegbasis Twenthe? 
 
De leerlingen bespreken de ontwikkeling van de natuur op Vliegbasis Twenthe 
tijdens een rondleiding met de eigen leerkracht. 
De leerlingen onderzoeken met de leerkracht welke belangrijke planten en dieren 
hun onderkomen in het gebied hebben en hoe dit veilig wordt gesteld door 
behoud en onderhoud. De leerlingen bedenken en tekenen een kwartetspel over 
de bijzondere natuur op Vliegbasis Twenthe. 
 
De leerlingen werken met de beeldaspecten kleur, vorm en compositie.  
De leerlingen werken met tekentechnieken (tekenen). 

Onderwerpen Vliegbasis Twenthe, natuur, bijzondere planten en dieren, onderhoud, behoud, 
tekenen, kwartetspel. 

Vakgebied Kunstzinnige oriëntatie (beeldend).  

Leerinhoud  

Leerinhoud  
TULE kerndoel 1 

De leerlingen leren zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken door 
het presenteren van een zelf ontworpen kwartetspel in tekst en beeld. 

Leerinhoud  
TULE kerndoel 30 

De leerlingen leren dat mensen, dieren en planten in wisselwerking staan met 
elkaar en hun omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame kwaliteit daarvan zowel 
positief als negatief kunnen beïnvloeden. 

Leerinhoud  
TULE kerndoel 48 

De leerlingen maken tekeningen binnen de discipline beeldend (tekenen). De 
leerlingen leren door middel van het ontwerpen en tekenen van afbeeldingen voor 
een kwartetspel om hun eigen verbeelding vorm te geven en hierover te 
communiceren. De leerlingen doorlopen verschillende fasen van het creatieve 
ontwerpproces (produceren). 

Leerinhoud  
TULE kerndoel 52 

De leerlingen reflecteren op het eigen creatieve proces en product tijdens het 
maakproces en bespreken de genomen stappen met de docent. De leerlingen 
leren een vergelijking te maken tussen hun eigen kunstzinnige werk en dat van 
anderen (reflecteren).  

 

Uitvoering  

Lesplanning Lesduur: 120 minuten. 
Inleiding: 10 minuten. 
Uitleg opdracht 1: 5 minuten. 
Rondleiding en teruglopen: 50 minuten. 
Opdracht 2: 35 minuten. 
Reflectie: 15 minuten. 
Opruimen: 5 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 – natuur DIY (bijlage 1)’.  

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

• Bestudeer de bijlage ‘Vliegbasis Twenthe – natuur DIY (bijlage 2)’. 

• Bestudeer de inhoud van de les zoals hieronder beschreven. 
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Zet de volgende materialen klaar:  

• Klemborden of stevige ondergrond (1 per leerling). 

• Wit tekenpapier A4 (minstens 2 vellen per leerling). 

• Kleurpotloden, gum, puntenslijper. 

• Fineliners of dunne markers. 

• 5 Linialen en scharen. 

• Mapje voor de gemaakte kaarten. 

• Vuilniszakje. 

• 5 x Geplastificeerde bijlage ‘Vliegbasis Twenthe – natuur WS DIY 120 
minuten’ (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 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. 
(Dit zijn voormalige brandstofopslagtanks, die verbouwd zijn tot een 
uitkijkpunt. 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. 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 vlak bij de terminal gerealiseerd is, beklim 
deze en bekijk het uitzicht. 
 

• Route Gefechtsstand (minder geschikt voor deze opdracht): Ga door de 
ingang weer naar buiten. Loop richting de ingang Deventerpoort (bij de 
rotonde). Loop iets door en sla rechts het wandelpad in. Steek de kleine 
parkeerplaats over, en sla op het asfalt linksaf. Loop voorbij het 
achterhuisje en de elektriciteitshuisjes en sla linksaf het pad in. Rechtsaf 
loop je het pad in naar de fundering van de Gefechtsstand. Duur 15 
minuten (De Gefechtsstand is een van de oude verdedigingswerken van 
de Duitse bezetters. Je ziet alleen nog de fundering.) 
 

Ben je met de fiets, dan kun je er ook voor kiezen om de hele route per fiets te 
bekijken.  

Inleiding Verzamel de groep buiten aan de kant van het belevingspad met zicht op de 
voormalige Terminal.  
Vertel: We zijn op Vliegbasis Twenthe. Voorheen was dit een militaire vliegbasis 
waar ook burgervluchten plaatsvonden. 
Vraag: Wie heeft er wel eens vanaf hier gevlogen? 
Zag het er toen anders uit? 
 
Vertel: Toen het nog een luchtvaartbasis was, was het drukker met mensen, 
voertuigen en natuurlijk vliegtuigen. Door de sluiting in 2008 is het hier veel rustiger 
geworden. Omdat dit een bijzonder gebied is met bijzondere natuur, is het voor 
een deel toegankelijk gemaakt voor bezoekers. 
De voormalige terminal waar we nu bij staan, is een locatie waar workshops 
worden gegeven en van waaruit excursies en rondleidingen plaatsvinden. 
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Vertel: Iets verderop begint een belevingspad. Op dit pad kun je aan de hand van 
objecten, gebouwen en teksten ontdekkingen doen over de natuur en het verleden 
van de vliegbasis. 
Vertel: We lopen (of fietsen) een stuk van het belevingspad. We onderzoeken de 
bijzondere natuur in het gebied. In groepjes van 4 werken we aan een 
natuurkwartet over de natuur op Vliegbasis Twenthe. 
Vraag: Wat is een kwartetspel? Hoe speel je dit spel? 
Antwoord: Kwartet is een kaartspel waarbij je zo veel mogelijk kwartetten (vier bij 
elkaar horende kaarten) moet verzamelen. Een kwartetspel bestaat dan ook uit 
een veelvoud van vier kaarten (kwartetten). Het aantal kwartetten in een spel 
varieert: ergens tussen de 8 en 20. Wij maken per groepje van 4 leerlingen twee 
kwartetten. Dus iedereen maakt 2 kaarten. 
  
Vertel: Om jullie op weg te helpen maken we gebruik van afbeeldingen. 
Voor de leerkracht: Deel de 5 bijlages verdeeld over de groepjes uit: ‘Vliegbasis 
Twenthe – natuur DIY (bijlage 1)’. Deel de klemborden, schetspapieren en overige 
materialen uit.] 
 
Vertel: Je krijgt een klembord met papier, potlood, gum, puntenslijper, liniaal en 
een marker mee. Per groepje gebruik je een afbeeldingenblad. 
Op het afbeeldingenblad staan aan de ene kant dieren en aan de andere kant 
planten.  
Vraag: Bekijk de dieren. Welke dieren kunnen we tegenkomen, welke niet en 
waarom?  
Antwoord: De vogels zijn in dit gebied goed te zien omdat er veel ruimte is en 
weinig bos. Als we geluk hebben zien we de reeën en hazen in het veld. De 
overige dieren zijn erg schuw en laten zich niet snel zien. Vleermuizen komen pas 
te voorschijn als het schemerig wordt. 
 
Vraag: Hoe kun je planten herkennen als ze niet bloeien? 
Antwoord: Je kunt ze herkennen aan hun bladeren en stengels. 
 
Vertel: Tijdens de rondleiding verzamel je met je groepje informatie. Dat kun je 
doen door aantekeningen en foto’s met je telefoon te maken. We gaan geen 
planten plukken tijdens deze les, dieren laten we ook met rust! 
 
Vertel: Per groepje maak je een serie van 4 kwartetkaarten over planten en een 
serie van 4 kwartetkaarten over dieren of de natuur algemeen. 
Dit zijn de onderwerpen waar je als groep uit kunt kiezen: 

• Kleine vogels (veldleeuwerik, geelgors, zwaluw, mus en andere zichtbaar 
aanwezige vogels). 

• Grote vogels (torenvalk, buizerd, kraaien, meeuwen). 

• Insecten (platbuiklibel, nimf van de libel, bijen, muggen, andere zichtbaar 
aanwezige insecten). 

• Zoogdieren (haas, ree, vos, das, vleermuis, steenmarter). 

• Andere zichtbaar aanwezige dieren. 

• Zeldzame planten (stijve ogentroost, rietorchis, stekelbrem, zonnedauw). 

• Andere planten (grassen, klaver, distel, heide, overige zichtbaar 
aanwezige planten). 

• Bomen en struiken (loofbomen, naaldbomen, aangeplant, groot, klein, 
struikengewas). 

• Landschap (grasvlakte, houtwallen, bosrand, poelen, heuvels). 

• Onderhoud en behoud (kappen van bomen, aanleggen van slenken 
(sloten), maaien van grasvlaktes, groot stuk gebied is afgesloten voor 
bezoekers). 

Opdracht 1 Vertel: Kies per groepje van vier leerlingen twee onderwerpen. 
Verzamel hier informatie over en schrijf dit op. Maak foto’s met je telefoon. 
Over de gekozen onderwerpen gaan jullie na de rondleiding tekeningen maken 
voor je natuur-kwartet. 
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Rondleiding met 
leerkracht 

[Voor de leerkracht: kies een route op het belevingspad die in het tijdspad past.] 
 
Vertel: Terwijl we wandelen (of fietsen) over het belevingspad, gaan we opletten of 
we de dieren zien. We gaan ook opletten of we de planten herkennen. Herken of 
hoor je iets wat bij jouw onderwerp past, maak dan aantekeningen of foto’s. Dat 
help je zo meteen om een duidelijke tekening te maken. 
 
Gebruik de volgende informatie tijdens de rondleiding. Probeer om zoveel mogelijk 
vragen te stellen aan de hand van de informatie hieronder. 
Verschillende soorten natuur: 

• Het veld of de platte grasvlakte is een plek waar je vooral reeën en hazen 
kunt zien. Ook vogels, zoals de veldleeuwerik komen hier graag. 
Roofvogels kunnen er gemakkelijk hun prooi spotten. 

• Bosranden zijn het begin van de bebossing. Tussen de bomen leven o.a. 
de das, de ree en de vos. 

• Houtwallen staan aan de rand van het veld en zijn de overgang van 
struikgewas naar bosrand. 

• Poelen en slenken zijn ondiepe sloten. Deze zijn aangelegd om het water 
in het gebied terug te brengen. Planten en dieren hebben water nodig. De 
oude bomkraters worden als poelen gebruikt. In het stilstaande water 
leven dieren zoals de kamsalamander en de nimf van de platbuiklibel. 
Kikkers en salamanders leggen hun eitjes in de poelen. 

• De aangeplante struiken en bomen zorgen voor beschutting van de dieren. 

• In het veld zie je muurtjes opgebouwd uit takken en snoeisel uit het 
gebied. Hier vinden veel kleinere dieren beschutting. Er broeden vogels en 
bijv. de hagedis houdt hier zijn winterslaap. 

 
Dieren in het gebied: 

• De veldleeuwerik vindt het geweldig om zo’n open veld te hebben. 
Eigenlijk is dat de enige plek waar hij wil wonen. Hij maakt zijn nest in het 
open veld. En hier kan hij al zingend naar grote hoogten stijgen. Daar 
vliegt hij zingend enige momenten rond om vervolgens in stilte in een soort 
duikvlucht te dalen.  
Vraag: Waarom vliegt de leeuwerik al zingend rond? 
Antwoord: Om z’n territorium af te bakenen.  

• De geelgors en de graspieper houden van de ruimte, maar ook van de 
houtwallen. De geelgors broedt in de muurtjes van takken en in het gras. 
De graspieper maakt zijn nest in het open veld. 

• 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 kamsalamander leeft in en bij poelen. Het water staat stil en daar houdt 
de kamsalamander van. Hij wil ook graag in schoon water leven. Stromend 
water is kouder dan stilstaand water. Kikkers en padden leven ook graag 
in poelen. 

• Vossen zijn erg schuw. Maar dit is een groot gebied waar geen mensen 
komen en waar veel dieren leven waar ze op kunnen jagen. 

• Dassen zijn ook schuw en hebben veel ruimte nodig. Ze maken burchten, 
holen met gangen onder de grond, om in te leven. Vaak onder bomen en 
tussen boomwortels. 

• Reeën leven in het bos, maar houden ook van het open veld. Je kunt ze 
op rustige dagen zien. Dan liggen ze in het gras of lopen een beetje rond. 

• Net als de hazen. Die leven ook in het open veld. De plek waar ze een 
soort van holletje maken, heet heel toepasselijk voor een voormalige 
militaire vliegbasis ‘een leger’. 

• Vleermuizen leven in graag in donkere gangen of holen, soms in holle 
boomstammen. In de voormalige bomkelder met munitieopslag, verderop 
langs het pad, is een hele grote vleermuisbunker in de vorm van een 
slakkenhuis ingemetseld. In voorjaar is deze toegankelijk. In het najaar 
begint het overwinteren en is de bunker niet meer toegankelijk. 
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Onderhoud en behoud van het gebied: 

• Nog steeds worden er bomen gekapt om het landschap zo te behouden. 
Dus om een lege grasvlakte te behouden. 

• Het gras wordt een keer per jaar gemaaid. Op de vliegbasis wordt het gras 
weggehaald. Daardoor blijft de grond een beetje schraal en droog. Door 
het maaisel af te voeren bloeien hier ook veel bijzondere bloemen, zoals 
de rietorchis. Een van de planten die hier ook kan groeien is heide. 

• In de tijd dat hier een vliegbasis was, is er een afwateringssysteem 
gemaakt om de drassige grond droog te maken. Nu de vliegbasis weg is, 
zijn er slenken gegraven en (bomkrater)poelen gemaakt, zodat de dieren 
water hebben. 

• Het weghalen van het maaisel en het vrij droog houden van de grond 
houdt ook grote vogels weg, zoals ganzen en eenden. Die werden op deze 
manier bij de vliegtuigen weggehouden zodat er geen ongelukken konden 
gebeuren. Nu worden ze op dezelfde manier weggehouden zodat de 
bijzondere planten en dieren niet verjaagd worden door hun vreetzucht, 
poep en kabaal. 

 
Vertel: Deze bijzondere dieren komen bijna nergens anders in Nederland zo veel 
voor als hier. Dat is omdat de natuur hier zo bijzonder is. 
Vraag: Wat is er bijzonder aan de natuur? Wat is hier te vinden wat bijna nergens 
anders is te vinden is? 
Antwoord: De combinatie van een vlak en kaal graslandschap tussen bosgebied is 
zeldzaam. 
Vraag: Waarom is er hier zo’n groot gebied van vlak grasland tussen de bomen? 
Antwoord: De vliegtuigen moesten hier landen en stijgen, goed zicht is voor de 
piloten van levensbelang. Er zijn bij de aanleg van het vliegvel veel bomen gekapt 
en de grond is goed egaal gemaakt. Nu wordt elk jaar het gras gemaaid, zodat er 
geen nieuwe bomen kunnen groeien. 

Opdracht 2 Vertel: We gaan per groepje van vier een kwartet maken voor het natuur-
kwartetspel over Vliegbasis Twenthe. 
We beginnen met een onderwerp per groepje. Daarover maak je alle vier een 
andere tekening.  
 
Elk groepje heeft informatie over twee onderwerpen verzameld. 
Kies samen met welk onderwerp je begint. 
[Leerkracht demonstreert de opdracht tijdens de uitleg.] 
 
Vouw je vel dubbel en vouw nog een keer dubbel. Als je het open vouwt heb je nu 
vier vlakken. We werken eerst met potlood. Later kun je het overtrekken met een 
fineliner of dunne marker. 
 
Je gebruikt het eerste vlak. Gaat er iets mis, begin dan opnieuw in het volgende 
vlak. 
Bovenaan het vlak zet je het eerste hoofdthema dat jullie alle vier gekozen hebben. 
Dus je zet bijvoorbeeld alle vier: ‘Zeldzame planten’ of ‘Roofvogels’ bovenaan. 
Probeer dit zo mooi mogelijk te schrijven. 
 
Onderaan zet je de vier onderwerpen die jullie per leerling gaan tekenen. 
Dus bijvoorbeeld bij zeldzame planten: stijve ogentroost, rietorchis, stekelbrem, 
zonnedauw, bij zoogdieren: haas, ree, vos, das. 
Probeer dit ook zo mooi mogelijk te schrijven. 
[Voor de leerkracht: help de leerlingen meteen om hun categorieën vast te stellen 
en op te schrijven.] 
 
Je hebt nu bovenaan één onderwerp en onderaan vier onderwerpen staan. 
 
Tussen de bovenste en onderste tekst teken je zo groot mogelijk een vierkant of 
rechthoek, wat het beste uitkomt.  
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Binnen dit vlak (vierkant of rechthoek) teken je jouw onderwerp. Iedereen in je 
groepje kiest een ander onderwerp dat onderaan de kaart staat. 
Overleg dus binnen je groepje welk van de vier onderste onderwerpen jij gaat 
tekenen en wat de andere drie gaan tekenen. Arceer onderin het onderwerp of 
woord dat jij gaat tekenen. 
Overleg met elkaar hoe je het onderwerp kunt tekenen. Help elkaar als dat nodig 
is. Gebruik je foto’s en aantekeningen. 
Loop rond en bekijk de omgeving, de planten en eventuele dieren om na te 
tekenen. Gebruik het afbeeldingenblad. 
 
Maak de tekening met potlood. Ben je klaar en tevreden? 
Trek de buitenste lijnen om met een fineliner of dunne marker. Trek ook de 
woorden en het vierkant of de rechthoek met de fineliner of dunne marker over. 
 
Als laatste kun je aan de zijkant in het klein je naam of signatuur schrijven. 
Knip daarna de kaarten uit en verzamel ze. 
 
Is er tijd over, werk dan verder aan het tweede kwartet over het tweede onderwerp 
dat jullie gekozen hebben. Volg de opdracht op dezelfde manier als bij het maken 
van het eerste kwartet. 

Reflectie Voor de leerkracht: Controleer of elke leerling op de voorkant zijn/ haar naam op 
de eigen gemaakte kaart heeft gezet! 
Maak twee groepen. 
Verdeel de kwartetten over de groepen. Zorg dat elke groep complete kwartetten 
krijgt om mee te spelen. 
Leg de spelregels uit en laat de leerlingen het spel uitproberen. 
 
Verzamel de groepen en stel reflecterende vragen:  

• Wat heb je ontdekt over de natuur op Vliegbasis Twenthe? 

• Waar heb je een kwartet over gemaakt? 

• Wat heb je getekend? 

• Werkte het spel? 

• Waarom wel/ niet? 

• Had je genoeg informatie verzameld? Hebben jullie goed samen kunnen 
werken? Waarom wel/ niet? 

• Hoe vond je het om op deze manier met de natuur op de vliegbasis bezig 
te zijn? 

• Wat vindt je van deze Vliegbasis? 

Opruimen Voor de leerkracht: Ruim de materialen op. Zorg dat de ruimte weer netjes 
achterblijft. Neem eventueel afval weer mee. 
 
Op school kun je de kwartetkaarten voor de hele groep kopiëren. Zo heeft elke 
leerling een eigen kwartetspel als herinnering aan deze workshop. 

 
 
 
 
 


