
Educatief aanbod

Domein Kiewit
Het Stedelijk natuurcentrum van 
de stad Hasselt stelt voor



PRAKTISCHE
INFO

Alle activiteiten dienen minimum twee weken op voorhand gereserveerd. 
Voorzie aangepaste kledij, bij noodweer kunnen we de activiteiten aflassen.

CONTACT
domein Kiewit 
Putvennestraat 108 | 3500 Hasselt
T | 0032-11 21 08 49 
F | 0032-11 23 12 97 
E | kiewit@hasselt.be
Parking: Putvennestraat

Het secretariaat is open elke werkdag van 9u tot 12u en 13u tot 16u.

PICKNICK/LUNCH
Bij goed weer kan je buiten picknicken. Bij slecht weer zoeken we mee naar een  
oplossing. Na reservatie kan je picknicken bij taverne Koe-vert, (drankjes aan groeps-
tarief).

TAVERNE KOE-VERT
Putvennestraat 110 | 3500 Hasselt 
T | 011 23 47 34  
E | info@koevertkiewit.be
http://www.koevertkiewit.be/
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EDUCATIEF AANBOD BASISONDERWIJS

Beste leerkracht,

Wanneer ik terug denk aan mijn vroegste schooljaren, komen de goede herinneringen 
aan de uitstapjes steeds weer bovendrijven. Samen met de juf of de meester eropuit, 
de natuur in. Quasi elk seizoen, want de natuur heeft altijd een aangepast programma.  
Fauna en flora ontwaken in de lente en worden moe in de herfst. Ze leven helemaal op in 
de zomer en slapen in de winter.

Stad Hasselt is er dan ook fier op dat het jullie in deze brochure kan laten kennismaken 
met de prachtige natuur die Domein Kiewit jullie te bieden heeft. En met het educatief 
aanbod dat ons team van pedagogisch geschoolde medewerkers daarover met veel  
enthousiasme heeft samengesteld. Activiteiten zijn er voor kleuters (4 & 5 jaar) en de drie 
graden van het basisonderwijs. Ze sluiten naadloos aan bij de eindtermen.

Net zoals de natuur heeft ook Domein Kiewit een aangepast programma voor kinderen. 
In deze brochure vind je de tijdsduur, de leeftijdscategorie en het seizoen van de activitei-
ten. Er zijn er weer nieuwe bij.

Op Domein Kiewit, het Hasselts natuureducatief centrum, vind je niet alleen boerderij-
dieren, een speelhoek, een kruidentuin of een bijenhal. Er zijn ook een ecologische kring-
looptuin en een Plezant Potenpad. Om van de nieuwe tentoonstelling over vogels nog 
maar te zwijgen. Even uitblazen kan bij cafetaria Koe-vert. Wie dat wenst kan bovendien 
een huifkarritje boeken. Een bezoek aan Domein Kiewit wordt dan een echte belevenis.

Mag ik jullie nu al van harte welkom heten?

Joost Venken
Schepen  verantwoordelijk voor Domein Kiewit

Voor reservaties, meer informatie of suggesties:   
Domein Kiewit - 011 21 08 49 - kiewit@hasselt.be

INHOUD
Aanbod kleuters  4
    4-jarigen  4 
    5-jarigen  5
Aanbod lager onderwijs  8
    1ste graad   8
    2de graad   12
    3de graad  18

2 3



Natuuractiviteiten voor kleuters vanaf 4 jaar

1. Op stap met Kabouter Tuur (ma - nov) -   
    4-jarigen (ma - jun)
Kabouter Tuur heeft een groot probleem. Mevrouw 
Spreeuw heeft de paddenstoel waarin hij woonde, 
opgegeten. Vol goede moed gaat Kabouter Tuur 
het grote bos in om een nieuw huisje te zoeken. 
Tijdens zijn zoektocht bekijkt hij de huis-
jes van verschillende bosdieren. Kleuters 
vanaf vier jaar mogen samen met Tuur op 
zoek naar een nieuw huis. Tijdens de zoektocht 

leren ze heel wat bij over de woningen van ver-
schillende bosdieren. Benieuwd of Tuur het 

huisje van zijn dromen uiteindelijk vindt? Ga 
dan samen met kabouter Tuur op stap.

Duur: ongeveer één uur / Prijs: € 1,25 per kleuter

2. Pluisje viert de lente (apr - jun)
Verteltocht met speelse opdrachten rond Pluis-

je, de eekhoorn, die na de lange winter op zoek 
gaat naar vriendjes om de lente mee te vieren.

Duur: 1 uur 15 minuten / Prijs: € 1,25 per kleuter

3. Pluisje en de vergeten wintervoorraad   
(sept - okt)

Verteltocht met speelse opdrachten rond 
Pluisje, de eekhoorn, die vergeten is dat hij 

een wintervoorraad moet aanleggen. In 
het bos komt hij allerlei dieren tegen 

die zich op verschillende manie-
ren voorbereiden op de nade-

rende winter.
Duur: 1 uur 15 minuten / 

Prijs: € 1,25 per kleuter

AANBOD
KLEUTERS
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Natuuractiviteiten voor kleuters vanaf 5 jaar

4. Pluisje viert de lente (apr - jun)
Verteltocht met speelse opdrachten rond Pluisje, de eekhoorn, die na de lange winter op 
zoek gaat naar vriendjes om de lente mee te vieren.
Duur: 1 uur 15 minuten / Prijs: € 1,25 per kleuter

5. Pluisje en de vergeten wintervoorraad (sept - okt)
Verteltocht met speelse opdrachten rond Pluisje, de eekhoorn, die ver-
geten is dat hij een wintervoorraad moet aanleggen. In het bos komt 
hij allerlei dieren tegen die zich op verschillende manieren voor-
bereiden op de naderende winter.
Duur: 1 uur 15 minuten / Prijs: € 1,25 per kleuter

6. Op een grote paddenstoel (15 sept - 15 nov)
Kabouter Pinnemuts wipt zo uitbundig dat zijn pad-
denstoel breekt. Dit is het begin van een zoektocht 
naar een nieuwe paddenstoel. Pinnemuts neemt de 
kinderen mee op zijn tocht. Ze ontdekken de grote ver-
scheidenheid aan vormen, kleuren, geuren en het belang 
van zwammen in het bos.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per kleuter

7. Bezige beestjes ontdekken in het bos   
     (mei - sept)
De kleuters gaan samen met de begelei-
der op zoek naar kleine diertjes in het 
bos. Samen ontdekken ze kleine dier-
tjes onder het hout, op blaadjes enz.. We 
bestuderen ze in loeppotjes. De kinderen ont-
dekken dat er veel verschil is tussen de diertjes 
naar snelheid, manier van lopen, verstoppen enz. 
Via allerlei spelletjes ervaren de kleuters hoe bv. een 
duizendpoot loopt of hoe je moet voelen met je “pootjes”. 
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per kleuter
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8. Sorteer en composteer je mee? (ma - okt)
Willen we onze afvalberg verminderen, dan moeten we ons afval sorteren en ons keuken- 
en tuinafval composteren. Maar hoe doe je dat? Tijdens de activiteit mogen de kleuters 
allerlei verpakkingsmaterialen sorteren en leren ze hoe allerlei bodemdiertjes hun best 
doen om het keuken- en tuinafval ‘om te toveren’ in compost. Aan het einde van de acti-
viteit mogen de kleuters een potje met tuinkers zaaien. 
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per kleuter

9. Zoem-zoem... de geheime bijenkast (mei - sept)      
Maken alle bijen honing? Waar wonen bijen en waarom zijn ze altijd zo druk in de weer? 
De geheime bijenkast laat de kinderen kennismaken met het boeiende leven van de 
honingbij.
Duur 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25
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10. Natuuraanverwante activiteiten
Duur: minimum 2 uur / Prijs: € 1,25 per kleuter

10.1 Fruitverwerking (sept - okt)
Appels, het fruit van de herfst!
De kleuters worden echte bakkers. Samen deeg maken en taartjes uitrollen, het lukt 
allemaal. Wanneer het deeg rijst, is er tijd om appelsap te maken en te proeven. De 
delen van de appel (klokhuis, schil, pitjes) worden besproken. Ieder kind krijgt zijn 
eigen taartje mee naar huis.

10.2 Bruin brood bakken (jan, feb, ma, jun, jul, aug, nov, dec)
Zelf brood bakken, de weg van graan tot brood, het verschil tussen bloem en meel, de 
soorten granen en nog veel meer. Het komt allemaal aan bod wanneer de kleuters elk 
hun eigen bruin brood gaan bakken. Na de bakactiviteit krijgen de kleuters hun eigen 
brood in een echte broodzak mee naar huis. Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

11. Boerderijspel niet lezen en/of schrijven
De kinderen ontdekken de boerderij op een andere manier. Door middel van een spel-
bord, dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten leren de kleuters al spelend heel wat over 
de boerderijdieren en hun woning. Omdat het spel gespeeld wordt in groepjes, zullen een 
paar leergierige moeders en/ of vaders om de groepjes te begeleiden in hun zoektocht, 
zeker van pas komen.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 3,70 per spel

De kleuteractiviteiten zoals ze hierboven beschreven staan, zijn tevens geschikt voor 
leerlingen van het bijzonder onderwijs-niveau eerste leerjaar en voor leerlingen uit het 
speelleerklasje.
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Natuuractiviteiten voor de eerste graad

1. Bezige beestjes ontdekken in het bos (mei - sept)
Speciaal voor leerlingen van het eerste leerjaar
De leerlingen gaan samen met de begeleider op zoek naar 
kleine diertjes in het bos. Samen ontdekken ze kleine 
diertjes onder het hout, op blaadjes enz. We bestu-
deren ze in loeppotjes. De kinderen ontdekken 
dat er veel verschil is tussen de diertjes naar 
snelheid, manier van lopen, verstoppen 
enz. Via allerlei spelletjes ervaren de kleu-
ters hoe bv. een duizendpoot loopt of hoe je 
moet voelen met je “pootjes”. 
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per leerling

2. Op ontdekking in het grote bos
Speciaal voor leerlingen van het eerste leerjaar
Duur: 1 uur 30 min. / Prijs: € 1,25 per leerling

• (sept - 15 nov)
De herfst is een heerlijk seizoen om met de leerlingen het bos 
in te trekken. De bladeren vallen, de grond ligt bezaaid met 
vruchten en zaden. De leerlingen ontdekken de verschei-
denheid aan vormen en kleuren die de herfst met zich 
meebrengt door tal van spelletjes en inlevingsmo-
menten. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid en 
verzamelwoede vormen het uitgangspunt 
voor deze ontdekkingstocht. Na de tocht 
kunnen de verzamelde schatten mee naar 
de klas genomen worden zodat ze daar nog 
even kunnen nagenieten van hun leerrijke tocht.  

• (april - juni)
In de lente valt er ook veel te ontdekken in het bos. Op een 
speelse manier leren de kinderen dat rupsen vlinders worden 
en heel wat nieuw leven geboren wordt. Zien, horen, voelen, 
bewegen en genieten in en van de natuur staan centraal tijdens 
deze ontdekkingstocht.

AANBOD
LAGER ONDERWIJS
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3. Op een grote paddenstoel  
     (15 sept - 15 nov)
Kabouter Pinnemuts wipt zo uitbundig dat 
zijn paddenstoel breekt. Dit is het begin van 
een zoektocht naar een nieuwe paddenstoel. 
Pinnemuts neemt de kinderen mee op zijn tocht. 
Ze ontdekken de grote verscheidenheid aan vormen, 
kleuren, geuren en het belang van zwammen in het bos.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per leerling

4. Word-wakkertocht (15 ma - 15 mei)
Speciaal voor leerlingen van het tweede leerjaar

In de lente wordt de natuur terug wakker. Tijdens de 
word- wakkertocht ontdekken de leerlingen bijvoor-

beeld hoe hard vogels moeten werken om hun 
nestje op tijd af te krijgen. Samen met een ech-

te natuurkenner zien ze hoe de natuur stille-
tjes ontwaakt uit de lange ‘winterslaap’. 

De wandeling biedt heel wat stof om 
nog lange tijd over na te denken.

Duur: 1 uur 30 min. /   
Prijs: € 1,25 per leerling

5. Hamsterwandeling    
  (sept - 15 nov) 

Speciaal voor leerlin-
gen van het tweede leer-

jaar
In de herfst worden er in het 

bos heel wat vruchten en zaden 
gehamsterd. Via een aantal speelse 

opdrachten leren de leerlingen tijdens de 
hamsterwandeling hoe de dieren, planten 

en bomen zich aanpassen aan de naderende 
winter. Uiteraard mag het gehamsterde materiaal 

mee naar de school genomen worden.
Duur: 1 uur 30 min. / Prijs: € 1,25 per leerling
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6. S.O.S. - de winter (15 nov - feb)
Mensen kleden zich in de winter warmer aan en blijven vaker binnen. Maar wat doen die-
ren in deze moeilijke tijd? Tijdens een winterwandeling met leuke opdrachtjes ontdek je 
hoe dieren de koude winter overleven. Voor de standvogels maken we een lekker winter-
hapje klaar om mee naar huis te nemen. Zo kan je thuis de vogels begluren terwijl ze eten!
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per leerling

7. Sorteer en composteer je mee? (ma tot okt)
Willen we onze afvalberg verminderen, dan moeten we ons afval sorteren en ons keuken- 
en tuinafval composteren. Maar hoe doe je dat? Tijdens de activiteit sorteren de leerlin-
gen allerlei verpakkingsmaterialen en leren ze hoe allerlei bodemdiertjes hun best doen 
om het keuken- en tuinafval ‘om te toveren’ in compost. Aan het einde van de activiteit 
mogen de leerlingen een potje met tuinkers zaaien. 
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per leerling

8. Hebben jullie ze alle 5? (ma - okt)
De leerlingen gaan de natuur ontdekken met een “ontdektas”. Tijdens de 

wandeling ondervinden ze welke zintuigen ze het meest gebruiken. 
Maar er wordt voor gezorgd dat alle 5 de zintuigen aan bod komen.

Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per leerling

9. Zoem-zoem ... de geheime bijenkast (mei - sept)      
Maken alle bijen honing? Waar wonen bijen en waarom 

zijn ze altijd zo druk in de weer? De geheime bijen-
kast laat de kinderen kennismaken met het boei-

ende leven van de honingbij.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25
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10. Natuuraanverwante activiteiten
Duur: minimum 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

10.1 Fruitverwerking (sept - okt)
Appels, het fruit van de herfst!
De leerlingen worden echte bakkers. Samen deeg 
maken en taartjes uitrollen, het lukt allemaal. Wanneer 
het deeg rijst, is er tijd om appelsap te maken en te proeven. 
De delen van de appel (klokhuis, schil, pitjes) worden besproken. 
Ieder kind krijgt zijn eigen taartje mee naar huis.

10.2 Bruin brood bakken   
          (jan, feb, ma, jun, jul, aug, nov,dec) 
Zelf brood bakken, de weg van graan tot brood, het 
verschil tussen bloem en meel, de soorten gra-
nen en nog veel meer. Het komt allemaal aan 
bod wanneer de leerlingen elk hun eigen bruin 
brood gaan bakken. Na de bakactiviteit krijgen de 
leerlingen hun eigen brood in een echte broodzak mee 
naar huis. Uiteraard ontbreekt ook het recept niet. 

11. Spelenderwijs leren
Leerkrachten die samen met hun klas spelenderwijs meer te weten 

willen komen over de natuur en/ of de boerderij kunnen het hele 
jaar door kiezen uit een ruim spelaanbod. Het materiaal en een 

duidelijke handleiding maken van de leerkracht een spelleider. De 
spelen dienen minimum twee weken op voorhand gereserveerd te 

worden.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 4 per spel

11.1 Boerderijspel 
Bij het stedelijk natuurdomein Kiewit hoort ook een boerderijge-

deelte dat de leerlingen zeker zal kunnen boeien. Wil je met je klas de 
boerderij eens op een andere manier ontdekken dan is het boerderijspel 

misschien datgene wat je zoekt. Een spelbord, een dobbelsteen, pionnetjes 
en opdrachten zijn de middelen die gebruikt worden om de leerlingen op een 

korte tijd al spelend heel wat te leren over de boerderijdieren en hun woning. Op 
de boerderij kunnen de kinderen zelf heel veel informatie opzoeken op de mooie 

kubussen bij de dieren.

11.2 Natuurwiel 
Een wiel met vier kleuren, een witte pijl en een heleboel leuke doe-opdrachten stimu-
leren de kinderen om even stil te staan bij de natuur om hen heen. De groep die aan de 
pijl draait, krijgt een opdracht die overeen komt met de kleur waarop de pijl gestopt is. 
De onderwerpen zijn bos, planten, dieren en allerlei.
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Natuuractiviteiten voor de tweede graad

1. De Natuur: elk seizoen anders! (hele jaar)
Elk seizoen heeft zijn typische kenmerken. Planten en dieren 
passen zich steeds weer aan. De leerlingen ontdekken dit 
aan de hand van leuke opdrachten afhankelijk van het 
seizoen, zoals vogels begluren met een verrekijker of 
speuren naar diersporen. 
Duur: 1 uur 30 minuten - 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

2. Oriënteren kan je leren (hele jaar)
Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar.

Na het volgen van deze activiteit raken de leer-
lingen niet snel meer het noorden kwijt. Aan de 

hand van leuke en praktische opdrachten leren 
de kinderen werken met kaart en kompas. Op 

een fijne manier samenwerken zal nodig zijn om 
de opdrachten tot een goed einde te brengen. 

Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

3. Van bos naar boom naar hout (hele jaar)
Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar

De leerlingen ontdekken op het terrein dat 
bomen voorkomen in een bos, park, boom-

gaard … ook het belang van hout komt aan 
bod. De leerlingen leren de hoogte van een 

boom meten en de leeftijd van een boom 
bepalen met een meetlint en een eenvoudig 

rekensommetje. Aan het einde van de les zijn de leer-
lingen echte ‘boswachters’ in spe!
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

4. Van wortel tot compost (ma tot okt)
Willen we onze afvalberg verminderen, dan moeten we ons afval 
sorteren en ons keuken- en tuinafval composteren. Maar hoe 
doe je dat? Bij aanvang van de activiteit wordt soep gemaakt. 
Het groente- en keukenafval dat we hiervan overhouden 
wordt eerst door de kinderen gesorteerd. Daarna wordt 
het groente-afval aan de diertjes in het compostvat 
gegeven. De kinderen leren hoe allerlei bodemdier-
tjes in het compostvat hun best doen om ons groen-
te- en tuinafval om te toveren tot waardevolle compost. 
Uiteraard wordt de zelfgemaakte soep op het einde van de 
activiteit samen opgegeten. 
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling
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5. Braakballen onder de loep (hele jaar)
Voor leerlingen vanaf het vierde leerjaar
Wie kent er de 7 uilen in ons land? Hoe is 
het lichaam van de uil aangepast om te 
jagen? Aan de hand van een Power-
Point-presentatie worden de leer-
lingen echte uilenkenners! We 
staan ook stil bij de lievelingshapjes 
van een uil en wat zijn eigenlijk braak-
ballen? In kleine groepjes wordt een echte 

braakbal onderzocht.
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

6. Duik eens in een poel  
 (apr - 15 okt)

Wat is een poel en wat leeft er 
zoal in? Met een schepnet en een 

emmer gaan de kinderen water-
diertjes zoeken. Een loeppotje en een 

determinatiekaart zijn hulpmiddelen die de 
kinderen gebruiken om hun gevangen diertjes beter 

te bekijken. 
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,50 per leerling

7. Het geheime leven onder je schoenzool (apr - nov)
Onder je schoenzolen krioelt het van de bodemdiertjes. Gewapend 

met zeven, schopjes, loeppotjes en een stuk witte plastiek gaan 
we samen met de kinderen op zoek naar dat geheime leven 

onder de grond. Eenvoudige vragen leiden de kinderen bij 
de observatie van de door hen gevonden bodemdier-

tjes. 
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

8. Spinnen op het spoor (apr - 15 okt)
Voor kinderen vanaf het vierde leer-

jaar
Schrik van enge, harige spinnen? 

Samen met de begeleider ont-
dekken de leerlingen dat spinnen 

in ons land erg nuttig zijn en hele-
maal niet gevaarlijk. Soorten spinnen 

en webben worden besproken a.d.h.v. een 
PowerPoint-presentatie. Ook spinnen van-

gen in een loeppotje staat op het programma.
Duur 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling
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9. Krasse kruiden (mei - sept)
Voor kinderen vanaf het vierde leerjaar

Aan de hand van fiches leren de kinderen een aantal 
kruiden herkennen in de kruidentuin. Wat zijn krui-

den en waarvoor dienen ze? Dit zijn een aantal 
vragen die zullen beantwoord worden in 
deze activiteit. Als afsluiter maakt elk kind 

een eigen geurzakje en wordt er geproefd van 
heerlijke zelfgemaakte kruidenkaas!

Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

10. S.O.S. - de winter. (15 nov - feb)
Mensen kleden zich in de winter warmer aan en blijven vaker 

binnen. Maar wat doen dieren in deze moeilijke tijd? Tijdens een 
winterwandeling met een bezoekje aan de vogelkijkhut ontdek je 

hoe dieren de koude winter overleven. Voor de standvogels maken we 
een lekker winterhapje klaar om mee naar huis te nemen. Zo kan je thuis 

de vogels begluren terwijl ze eten!
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

11. Alle zintuigen op scherp! (ma - okt)
Tijdens een tocht in het bos leren de leerlingen meer dan 
alleen maar de ogen te gebruiken. Door een aantal 
doe-opdrachten worden ook de andere zintuigen 
geprikkeld. De leerlingen ontdekken dat ook die-
ren aangewezen zijn op de verschillende zin-
tuigen om te overleven. Zo maken ze kennis 
met het leven van neus-, oog-, voel-, oor- en 
smaakdieren. 
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25 per leerling

12. Bezige bijen (mei - sept)
Kunnen alle bijen steken? Maken alle bijen honing? 
Tijdens de lente - en zomermaanden zijn bijen heel druk bezig, 
elke bij heeft dan ook een eigen taak. Kom het boeiende leven 
van de honingbij ontdekken!
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25

13. Lok de vogels naar je tuin
Na het volgen van deze activiteit kent de vogelwereld 
geen geheimen meer voor de leerlingen. Ken je de vogels 
in je tuin? Kijkt een zangvogel op dezelfde manier als een 
roofvogel? Hoe lok je de vogels naar je tuin? Met opdrachtjes 
en proefjes in kleine groepjes krijgen de leerlingen antwoord op 
heel wat vragen.
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Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 
Vlijtige vogels (aanvullend spel na de tentoonstelling)
Voor vogels is de lente een drukke periode: nestjes bouwen, eitjes leggen en de jongen voede-
ren, dat lukt enkel voor de vlijtige vogels. De kinderen leren dat samenwerken een must is om 
als vlijtige vogel je kroost groot te krijgen. (april - juni)
 
14. Paddenstoelen… van dichtbij bekeken (sept - 15 nov)
Voor kinderen vanaf het vierde leerjaar
Elfenbankje, Duivelsei, Heksenkring, ...
Sprookjesachtig en mysterieus blijven ze altijd, die paddenstoelen.
Ruikt hij lekker? Mag je hem eten? Gewapend met spiegel en vergrootglas ontdekken kin-
deren geuren, kleuren, vormen en belang van deze levende wezens in de natuur.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25
 
15. Bouwen aan de ambertuin (apr - okt)
Voor kinderen vanaf het vierde leerjaar
Op een speelse manier laat een gids de leerlingen kennis maken met onze ‘Ambertuin’. 
Het is een kringlooptuin die samengesteld is uit acht bouwblokken: verharding, gazon, 
water, plantvakken, afscheidingen , compost, kippen en moestuin.
Aan iedere bouwblok zijn een aantal leuke opdrachtjes verbonden. Lukt je groepje erin 
deze tot een goed einde te brengen, dan heb je de eerste bouwblok verdiend. Wanneer je 
samen 8 stukjes bijeen gesprokkeld hebt, kan je het grondplan in elkaar puzzelen.

Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25

16. Spelenderwijs leren
Leerkrachten die samen met hun klas spelenderwijs 

meer te weten willen komen over de natuur en/ of 
de boerderij kunnen het hele jaar door kiezen uit 

een ruim spelaanbod. Het materiaal en een 
duidelijke handleiding maken van de leer-

kracht een spelleider. De spelen dienen 
minimum twee weken op voorhand 

gereserveerd te worden.
Duur: 1 uur 30 minuten /   

Prijs: € 4 per spel

16.1 Boerderijspel  
              (hele jaar)

Bij het stedelijk natuur domein 
Kiewit hoort ook een boerde-

rijgedeelte dat de leerlingen zeker 
zal kunnen boeien. Wil je met je klas 

de boerderij eens op een andere manier 
ontdekken dan is het boerderijspel mis-

schien datgene wat je zoekt. Een spelbord, 
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een dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten zijn de middelen die gebruikt worden om 
de leerlingen op een korte tijd al spelend heel wat te leren over de boerderijdieren en 
hun woning. Op de boerderij kunnen de kinderen zelf heel veel informatie opzoeken 
op de mooie kubussen bij de dieren.

16.2 Natuurwiel tweede graad (hele jaar)
Een wiel met vier kleuren, een witte pijl en een heleboel leuke doe-opdrachten stimu-
leren de kinderen om even stil te staan bij de natuur om hen heen. De groep die aan de 
pijl draait, krijgt een opdracht die overeen komt met de kleur waarop de pijl gestopt 
is. De onderwerpen zijn bos, planten, dieren en allerlei.

16.3 Het groene voetenspel (21 ma - 1 nov)
48 opdrachten leiden de kinderen langs heel wat bosdieren, planten en 
bomen. Tijdens dit spel is niet alleen kennis van belang. Ook het voe-
len, beleven en ervaren kan leiden tot goede antwoorden.

16.4 Het grote insectenspel (apr - sept)   
Vanaf het 4e leerjaar
Wat is het verschil tussen een hommel en een bij….  
Maken alle bijen honing? Wie woont er in een bij-
enkast? Na een bezoek aan de bijenhal en de 
insectentuin ben je misschien wel een ech-
te insectenkenner en speel je het grote 
insectenspel. Leuke opdrachtjes laten 
je kennismaken met het boeiende 
leven van de insecten.

16.5 Het plezante winter-fotopad   
          (dec - 15 ma)
De leerlingen worden in kleine groepjes verdeeld 
en gaan met de plezante fotopad-tas op stap! Foto’s 
leiden de kinderen naar plekjes waar we leuke opdrachten 
hebben bedacht, zoals een boom herkennen aan zijn schors, 
vogels tellen met een verrekijker, … Welk groepje heeft alle ant-
woorden juist en vindt het eindwoord?

16.6 Met de GPS, kris kras door Kiewit (hele jaar)
Vanaf april voor het 4e leerjaar

Ontdek de natuur in Kiewit op een avontuurlijke manier. Tijdens 
een speurtocht ga je op zoek naar aanwijzingen. Deze brengen 

je naar de ‘Schat van de Wijers’. Maximaal 5 groepjes krij-
gen elk een GPS en een opdrachtenboekje. Na een korte 

uitleg hoe een GPS werkt, zijn we klaar om de ‘Schat 
van de Wijers’ te zoeken. Deze tocht is 2,5 km lang, duurt 

ongeveer 1.30u tot 2u.  € 50 waarborg cash meebrengen.
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17. Natuuraanverwante activiteiten
Duur: minimum 2 uur - Prijs: € 1,25 per leerling

17.1 Bruin brood
Zelf brood bakken, de weg van 

graan tot brood, het verschil 
tussen bloem en meel, de 

soorten graan en nog veel 
meer. Het komt allemaal 

aan bod in deze bakactivi-
teit. 

17.2 Groentetaartjes bak-
ken (hele jaar)

Voor leerlingen vanaf het vierde 
leerjaar

Groenten snijden, stoven, taartdeeg maken, 
uitrollen en in vormpjes doen... Je hoeft geen meesterkok te zijn om 

je eigen groentetaartje te maken. Groenten, granen en gezonde voeding 
staan centraal tijdens deze begeleiding.

17.3 Fruitverwerking (sept - okt)
Appels, het fruit van de herfst!

De leerlingen worden echte bakkers. Samen deeg maken en taartjes uitrollen, het lukt 
allemaal. Wanneer het deeg rijst, is er tijd om appelsap te maken en te proeven. De 
delen van de appel, klokhuis, schil, pitjes worden besproken.
Ieder kind krijgt zijn eigen taartje mee naar huis.

18. Natuurklassen
Een week met de klas naar Domein Kiewit om er 
te werken rond natuur, bos, dieren en alles wat 
ermee samenhangt, is voor de kinderen een 
onvergetelijk avontuur. De leerkracht 
krijgt een speciaal programma toege-
stuurd en kiest daaruit de activitei-
ten.
Duur: hele week
Prijs: wordt gemaakt 
aan de hand van het 
programma.
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Natuuractiviteiten voor de derde graad

1. De Natuur: elk seizoen anders! (hele jaar)
Elk seizoen heeft zijn typische kenmerken. Planten en dieren passen zich steeds weer aan. 
De leerlingen ontdekken dit aan de hand van leuke opdrachten afhankelijk van het sei-
zoen, zoals vogels begluren met een verrekijker of speuren naar diersporen. 
Duur: 1 uur 30 minuten tot 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

2. Oriënteren kan je leren (hele jaar)
Na het volgen van deze activiteit raken de leerlingen niet 

snel meer het noorden kwijt. Aan de hand van leuke 
en praktische opdrachten leren de kinderen wer-

ken met kaart en kompas. Op een fijne manier 
samenwerken zal nodig zijn om de opdrach-

ten tot een goed einde te brengen. 
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

3. Braakballen onder de loep  
(hele jaar)

Wie kent er de 7 uilen in ons land? Hoe 
is het lichaam van de uil aangepast om 

te jagen? Aan de hand van een PowerPoint- 
presentatie worden de leerlingen echte uilen-

kenners! We staan ook stil bij de lievelingshapjes 
van een uil en wat zijn eigenlijk braakballen? In klei-

ne groepjes wordt een echte braakbal onderzocht.
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

4. Van wortel tot compost (ma tot okt)
Willen we onze afvalberg verminderen, dan moe-

ten we ons afval sorteren en ons keuken- en 
tuinafval composteren. Maar hoe doe je 

dat? Bij aanvang van de activiteit wordt 
soep gemaakt. Het groente- en keu-

kenafval dat we hiervan overhouden 
wordt eerst door de kinderen gesor-

teerd. Daarna wordt het groente-afval 
aan de diertjes in het compostvat gege-

ven. 
De kinderen leren hoe allerlei bodemdiertjes in 

het compostvat hun best doen om ons groente- 
en tuinafval om te toveren tot waardevolle compost. 

Uiteraard eten we de zelfgemaakte soep op het einde 
van de activiteit samen op. 

Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling
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5. Van bos naar boom naar hout (hele jaar)
De leerlingen ontdekken op het terrein dat bomen 

voorkomen in een bos, park, boomgaard… Ook 
het belang van hout komt aan bod. De leerlin-

gen leren de hoogte van een boom meten en 
de leeftijd van een boom bepalen met een 
meetlint en een eenvoudig rekensommetje. 

Aan het einde van de les zijn de leerlingen ech-
te ‘boswachters’ in spe!

Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

6. Het grote poelavontuur (apr - 15 okt)
Wat is een poel en wat leeft er zoal in? Een aantal proefjes, 

een schepnet, een emmer en een microscoop... Het zijn alle-
maal hulpmiddelen om de kinderen te laten zien dat er heel wat 

zwemt, drijft, groeit en bloeit in een poel. Naast het ontdekken van 
leven in de poel is deze activiteit ook uiterst geschikt om de kinderen 

het belang van nauwkeurigheid en een goede wetenschappelijke houding 
te tonen.

Duur: 2 uur / Prijs: € 1,50 per leerling

7. Op stap met de boskist (apr - nov)
Een boskist vol materiaal helpt de kinderen bij het uitvoeren van eenvoudige proefjes 
in het bos. Deze proefjes tonen de kinderen een aantal opmerkelijke verschillen tussen 
naald- en loofbos.
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,50 per leerling

8. Spinnen op het spoor (apr - 15 okt)
Schrik van enge, harige spinnen? 
Samen met de begeleider ontdekken de leerlingen dat spinnen 
in ons land erg nuttig zijn en helemaal niet gevaarlijk. Soorten 
spinnen en webben worden besproken a.d.h.v. een Power- 
Point-presentatie. Ook spinnen vangen in een loeppotje 
staat op het programma.
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

9. Krasse kruiden (mei tot sept)
Aan de hand van fiches leren de kinderen 
een aantal kruiden herkennen in de krui-
dentuin. Wat zijn kruiden en waarvoor die-
nen ze? Dit zijn een aantal vragen die zullen 
beantwoord worden in deze activiteit. Als afslui-
ter maakt elk kind een eigen geurzakje en wordt er 
geproefd van heerlijke zelfgemaakte kruidenkaas!
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling
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10. Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet … ! (ma - okt) 
Veel dieren hebben schutkleuren. Daardoor valt 
het dier niet op in de omgeving en kan het zich 
beter verbergen. Kleuren kunnen echter ook 
een signaal geven zoals; “ik ben gevaarlijk, 
vies of giftig.” Met de begeleider en de 
camouflagekoffer trekken de leerlingen 
het bos in. Door middel van allerlei zoek- en 
doeopdrachten worden de leerlingen echte 
camouflage-experts.
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling.

11. Bezige bijen    
(mei - sept)

Wanneer je een insect van bloem 
tot bloem ziet vliegen, dan heb je 

veel kans dat het een bijtje is. Maar 
het kan ook een wesp of een hommel zijn ... Kun-

nen alle bijen steken en waarom zijn ze voor 
ons zo nuttig? Kom het allemaal ontdekken 

in de nieuwe bijenhal waar een gids je 
vertelt over het boeiende leven van 
de honingbij.

Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25

12. Paddenstoelen…   
van dichtbij bekeken (sept - 15 nov)

Elfenbankje, Duivelsei, Heksenkring, ... Sprookjes-
achtig en mysterieus blijven ze altijd, die paddenstoe-

len. Ruikt hij lekker? Mag je hem eten? Gewapend met 
spiegel en vergrootglas ontdekken kinderen geuren, kleu-

ren, vormen en belang van deze levende wezens in de natuur.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25

13. Lok de vogels naar je tuin
Na het volgen van deze activiteit kent de vogelwereld geen geheimen meer voor de leer-
lingen. Ken je de vogels in je tuin? Kijkt een zangvogel op dezelfde manier als een roof-
vogel? Hoe lok je de vogels naar je tuin? Met opdrachtjes en proefjes in kleine groepjes 
krijgen de leerlingen antwoord op heel wat vragen.
Duur: 2 uur / Prijs: € 1,25

Vlijtige vogels (aanvullend spel na de tentoonstelling)
Voor vogels is de lente een drukke periode: nestjes bouwen, eitjes leggen en de jongen voede-
ren, dat lukt enkel voor de vlijtige vogels. De kinderen leren dat samenwerken een must is om 
als vlijtige vogel je kroost groot te krijgen. (april - juni)
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14. Bouwen aan de ambertuin (apr - okt)
Op een speelse manier laat een gids de leerlingen kennis maken met onze ‘Ambertuin’. 
Het is een kringlooptuin die samengesteld is uit acht bouwblokken: verharding, gazon, 
water, plantvakken, afscheidingen , compost, kippen en moestuin.
Aan iedere bouwblok zijn een aantal leuke opdrachtjes verbonden. Lukt je groepje erin 
deze tot een goed einde te brengen, dan heb je de eerste bouwblok verdiend. Wanneer je 
samen 8 stukjes bijeen gesprokkeld hebt, kan je het grondplan in elkaar puzzelen.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 1,25

15. Spelenderwijs leren
Leerkrachten die samen met hun klas spelenderwijs meer te weten willen komen over 
de natuur en/ of de boerderij kunnen het hele jaar door kiezen uit een ruim spelaanbod. 
Het materiaal en een duidelijke handleiding maken van de leerkracht een spelleider. De 
spelen dienen twee weken op voorhand gereserveerd te worden.
Duur: 1 uur 30 minuten / Prijs: € 4 per spel

15.1 Boerderijspel (hele jaar)
Bij het stedelijk natuurdomein Kiewit hoort ook een boerderijge-

deelte dat de leerlingen zeker zal kunnen boeien. Wil je met je 
klas de boerderij eens op een andere manier ontdekken dan 

is het boerderijspel misschien datgene wat je zoekt. Een 
spelbord, een dobbelsteen, pionnetjes en opdrachten 

zijn de middelen die gebruikt worden om de leerlin-
gen op een korte tijd al spelend heel wat te leren 

over de boerderijdieren en hun woning. Op de 
boerderij kunnen de kinderen zelf heel veel 

informatie opzoeken op de mooie kubus-
sen bij de dieren.

15.2 Het groene voetenspel  
               (21 ma - 1 nov)

48 opdrachten leiden de kinde-
ren langs heel wat bosdieren, 

planten en bomen. Tijdens dit 
spel is niet alleen kennis van 

belang. Ook het voelen, bele-
ven en ervaren kan leiden tot 

goede antwoorden.

15.3 Milieu en Natuurspel (hele jaar)
De kinderen kunnen in dit spel hun ken-
nis over de natuur tonen. Er is echter ook 
aandacht voor de vele milieuproblemen. Met 
behulp van het bekende ganzenbord gaan de kin-
deren in kleine groepjes op zoek naar oplossingen.
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15.4 Het grote insectenspel (apr- sept)   
Wat is het verschil tussen een hommel en een bij…. Maken alle bijen honing? Wie 
woont er in een bijenkast? Na een bezoek aan de bijenhal en de insectentuin ben je 
misschien wel een echte insectenkenner en speel je het grote insectenspel. 
Leuke opdrachtjes laten je kennismaken met het boeiende leven van de 
insecten.

15.5 Met de GPS, kris kras door Kiewit (hele jaar)
Ontdek de natuur in Kiewit op een avontuurlijke manier. Tijdens 
een speurtocht ga je op zoek naar aanwijzingen. Deze bren-
gen je naar de ‘Schat van de Wijers’. Maximaal 5 groepjes 
krijgen elk een GPS en een opdrachtenboekje. Na een korte 
uitleg hoe een GPS werkt, zijn we klaar om de ‘Schat van de 
Wijers’ te zoeken. Deze tocht is 2,5 km lang, duurt ongeveer 1.30u 
tot 2u. € 50 waarborg cash meebrengen.

16. Natuuraanverwante activiteiten
Duur: minimum 2 uur / Prijs: € 1,25 per leerling

16.1 Bruin brood
Zelf brood bakken, de weg van graan tot brood, het verschil 
tussen bloem en meel, de soorten granen en nog veel meer. 
Het komt allemaal aan bod in deze bakactiviteit. 

16.2 Groentetaartjes bakken (hele jaar)
Groenten snijden, stoven, taartdeeg maken, uitrollen en in 
vormpjes doen... Je hoeft geen meesterkok te zijn om je eigen 
groentetaartje te maken. Groenten, granen en gezonde voeding 
staan centraal tijdens deze begeleiding.

16.3 Fruitverwerking (sept - okt)
Appels, het fruit van de herfst!
De kleuters worden echte bakkers. Samen deeg maken 
en taartjes uitrollen, het lukt allemaal. Wanneer het deeg 
rijst, is er tijd om appelsap te maken en te proeven. De 
delen van de appel (klokhuis, schil, pitjes) worden besproken.
Ieder kind krijgt zijn eigen taartje mee naar huis.

17. Natuurklassen
Een week met de klas naar Domein Kiewit om er te werken rond natuur, bos, 
dieren en alles wat ermee samenhangt, is voor de kinderen een onvergetelijk 
avontuur. De leerkracht krijgt een speciaal programma toegestuurd en kiest daar-
uit de activiteiten.
Duur: hele week
Prijs: wordt gemaakt aan de hand van het programma.
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Domein Kiewit 
Putvennestraat 108, 3500 Hasselt 
kiewit@hasselt.be
Parking: Putvennestraat
Plannetje van het domein, zie keerzijde!
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