
Lesbrieven

Educatie
8,9,10



 
Lesbrief 8                                  Noordmolen Twickel 

                       Lesbrief 8 
Biologie: een natuurexcursie bij de Noordmolen 
 
 
In de buurt van de Noordmolen is veel over 
planten en dieren te zien. We gaan eens een 
kijkje nemen in de natuur. Met behulp van de 
onderstaande vragen en opdrachten zie je de 
natuur beter. 
 
Attentie 
Vraag 17 gaat over vogelwaarnemingen. 
Let tijdens de wandeling op vogels en overleg 
met elkaar welke vogels je ziet en hoeveel. 
Noteer dat bij vraag 17.  
 
Vragen en opdrachten 
 
1 In het grasveld achter de watermolen vind 

je o.a. de witte dovenetel, sterrenmuur en 
hondsdraf. Zie de foto’s rechts. 
Twee daarvan behoren tot dezelfde familie. 
Dat kun je zien aan de bloemen, de 
stengelvorm en hoe de bladeren aan de 
stengel zitten. 
Welke van de bovengenoemde planten 
behoren tot dezelfde familie? 
 

2 Is de stengel rond, vierkant of driehoekig?  
 

 
3 Zitten de bladeren verspreid of tegenover 

elkaar aan de stengel? 
 
 

4 Hoeveel meeldraden kun je zien? 2,4 of 6? 
 
 

5 Rechts van de weg staat een oude zomer-
eik met een grote bobbel onder aan de 
stam. 

  Heeft deze eik een ruwe of gladde stam? 
 

 
6 De pitrus behoort tot de russenfamilie. Ze 

staan altijd op drassige en verzuurde 
grond. 
Pitrus heet zo, omdat je de pit eruit kunt 
halen door er vanaf het breekpunt met je 
nagel langs de inhoud naar boven te 
schuiven.  
De pit werd vroeger gedroogd en als lontje 
in een olielamp gebruikt. Probeer de pit er 
eens uit te halen. 
 

7 Welke kleur heeft deze pit? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Sterrenmuur 
 

Hondsdraf 
 
 
 

W 
W
Witte dovenetel         

       
 
 
 

 Bloeiende pitrus 
 
 
 
Pitrus 
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8 Langs deze weg staan diverse soorten 

bomen.  
Hiernaast zie je bladvormen afgebeeld en 
wel van de zomereik, beuk, berk, hazelaar, 
linde, lijsterbes en meidoorn. 
Zoek van deze genoemde soorten een 
blad.  
Neem ze mee naar school en droog ze in 
bv. een telefoongids of tussen kranten. 
Wacht tot ze goed droog zijn en plak ze op. 
Zet bij elk blad de naam van de boom. 
 

9 De linde kun je herkennen aan verschil-
lende dingen. 
a Knopvorm (rood en glanzend) als er 

nog geen bladeren aan de boom zitten. 
b Het blad heeft de vorm van de 

lindeboom. 
c De bloemen geuren lekker en hiervan 

kun je thee zetten (tegen verkoudheid 
en koorts). 

d Rondom de stam heb je opslag van 
takken. 

Als er bladeren aan zitten, pluk er dan 
twee, een gave en een met diervraat. 
Kijk of er al bladluis op zit.  
Bladluizen leven van suikerwater en 
hierdoor wordt het blad plakkerig. 
Zitten de bladluizen aan de bovenkant of 
onderkant van het blad?   
 

 
10 Waarom zitten ze juist daar? 

 
 

11 Bramen vormen natuurlijke voetangels. 
Dat betekent, dat je niet door bramen-
bosjes kunt lopen.  
Bramentakken vormen een boog, die aan 
beide kanten van de tak wortels hebben. 
Je ziet altijd bramentakken van drie jaar. 
De dode bramentakken hadden vorig jaar 
vruchten. 
De takken met bladeren dragen dit jaar 
vruchten en zakken door het gewicht van 
de vruchten weer naar beneden en 
schieten wortel. Het eind van de tak groeit 
heel snel en is de bloeitak voor het 
volgende jaar. 
Een bramenblad is samengesteld. 
Bestaat het blad uit 2, 3, 4,of 5 bladdelen? 
 
 

12 Waardoor krijg je altijd krassen op je huid 
als je bramen plukt? 

 __________________________________ 
 

 
 

 

 
b ________________ 

 a ________________ 

  
 c ________________ 
 

 
d ________________ 

  
e ________________ 

 
f _________________ 
 
 
      g __________________ 
 

Bramen 
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13 Kijk bij de vistrap of je ook een vis de trap 
ziet nemen.  
Zwemt de vis: 
a met de stroom mee, of 
b tegen de stroom in? 
Welke vis heb je gezien?  
__________________________________ 

 
14 Er staan een paar bosjes gaspeldoorn. Ze 

lijken een beetje op brem. 
  Er zijn planten met doornen en met 

stekels. 
  Doornen zien er uit als kattennagels en 

zitten in de bast zoals bij een roos. Stekels 
zijn kleine takjes van hout met bast erom 
heen. Ze hebben een scherp uiteinde vaak 
zonder bast. 
Heeft gaspeldoorn een stekel of een doorn?  
__________________________________ 
 

15 Welke zal het sterkst zijn, een stekel of 
een doorn? 

 __________________________________ 
 
16 Een kardinaalshoed heeft lijsten aan zijn 

takken.  
Dit zijn bastrichels, die van boven naar 
beneden lopen.  
Zoek een kardinaalshoed en kijk hoeveel 
lijsten er op de bast zitten.1, 2, 3 of 4? 

 ___________ 
 
17 Tel het aantal verschillende vogels, die je 

onderweg ziet en probeer ze te benoemen. 
 
 a ____________ f ____________  
 b ____________ g ____________  
 c ____________ h ____________  
 d ____________ i ____________  
 e ____________ j ____________  
 
18 Er staat aan de linker kant een grote 

hulstboom. 
  Bekijk een blad onderaan de boom en een 

blad boven de 2 meter. Wat valt je op?  
 __________________________________ 
 
19 Wat zou de functie van dit bladverschil 

zijn?   
 __________________________________ 
 
20 Biologie is vaak een zaak van goed waar-

nemen. 
a wat is vandaag de dagtemperatuur?   

±   ____ graden Celsius. 
b wat voor weer is het vandaag? 
  bewolkt, zonnig, regenachtig?  
 ___________________________________  
c heb je insecten gezien? Welke? 
 ____________________________ 

 

 
Gaspeldoorn 
 
 
 
 
 
 

 
Kardinaalshoed 
 
 
 

 
Hulst 
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                       Lesbrief 9 
Biologie: een zomerexcursie bij de Noordmolen 
 
 
In de zomer zijn in de buurt van de Noord-
molen veel bloeiende planten te zien. 
Ook vlinders en vogels komen aan de orde. 
We gaan daarom een kijkje nemen in de 
natuur. Daarbij krijg je hulp van onderstaande 
vragen en opdrachten. 
 
Twee opmerkingen vooraf 
Vraag 6 gaat over vlinders. De meeste vlinders 
die je overdag ziet zijn dagvlinders. Soms zie 
je een verdwaalde nachtvlinder. 
Je hebt witte vlinders en bruine, zoals het 
koolwitje en de dagpauwoog. Let gedurende de 
hele wandeling op vlinders en tel het aantal 
witjes en het aantal bruine vlinders. 
Het kunnen verschillende soorten zijn, maar 
verdeel ze maar in twee groepen. 
 
LET OOK OP ZINGENDE VOGELS. Probeer ze te 
zien en maak aan het eind van deze lesbrief 
een lijstje met waargenomen vogels. 
 
 
Vragen en opdrachten 
 
1 Volg de IJsbaanweg tot de dikke eik met 

een knobbel aan de wegkant. Dit is een 
heel oude boom, waarschijnlijk wel 300 
jaar. 
Probeer met een aantal klasgenoten de 
boom te omspannen. Meet daarna de 
afstand tussen je beide handen. 
Hoe groot is de omtrek van de boom? 
___________ m 

 
2 Dit is een zomereik. Aan de andere kant 

van de beek staan een paar wintereiken. 
Kijk eens naar het verschil in boommodel. 
Er zijn meer verschillen zoals bladsteel-
lengte en vorm van de eikels. 
Is de bladstengel rond, vierkant of drie-
hoekig?  
 

 
3 Tegenover de eik met de knobbel staat een 

vlier. 
De bladeren zijn samengesteld, d.w.z. één 
blad lijkt een steeltje met meerdere 
bladeren. 
a teken zo’n blad. 
b de vruchten zijn bessen met een 

______________ kleur. 
c staan de bessen apart of in een 

groepje?  Teken dit ook.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zomereik 
       Bladvorm zomereik 
 

Wintereik 
       Bladvorm wintereik 

 
 
 
 

 
Bloeiende vlier    Vruchten van de vlier 
 

Teken hier het blad   Teken hier de bessen 
   

 

 

  



 
Lesbrief 9                                  Noordmolen Twickel 

4 In de berm na het bord ‘FIETSPAD’ staan 
drie schermbloemigen, waarvan die met   
het grootste blad, de reuze berenklauw, 
gevaarlijk is. 
Als je dit blad vastpakt en er komt sap op 
je huid, en de zon schijnt, kun je ernstige 
brandblaren krijgen die heel lang kunnen 
blijven zitten en erg jeuken. Dus afblijven. 
Een schermbloemige wordt zo genoemd, 
omdat de bloemvorm op een paraplu lijkt. 
De andere schermbloemigen  zijn fluiten-
kruid en zevenblad. 
Van fluitenkruidstengels, die hol zijn, kun 
je fluitjes maken en zevenblad vinden 
mensen met een tuin een lastig onkruid, 
maar hij bloeit mooi, je kunt hem eten en 
hij is nog lekker ook. 
Probeer deze drie te vinden, maar raak ze 
niet aan! Hoeveel heb je gevonden? 
 

 
5 Aan de andere kant van de weg staan 

bramen.  
Een braam heeft ook een samengesteld 
blad. 
Hoeveel bladdelen tel je? ______________ 
Neem een blad mee voor straks. 

 
Let op! 
Pluk je bramen, neem dan de vruchten die 
hoger dan 1 meter boven de grond 
groeien. Vossen plassen vaak tegen de 
onderkant van deze planten, waardoor je 
een schadelijke parasiet kunt oplopen. 

 
6 In dit gedeelte van het bos zijn veel 

vlinders. 
Hoeveel heb je er tot nu toe gezien? 
a aantal witjes __________   
b aantal bruine vlinders _______ 

 
7 Even verder dan de bramen staan fram-

bozen. Hoeveel bladdelen heeft een 
frambozenblad? _________ 
Vergelijk een framboos met een braam. 
a aantal bladdelen 
b kleur achterkant blad 
c welke heeft de meeste stekels? 

 
  framboos  braam 
 a ____________ _____________ 

b ____________ _____________ 
c ____________ _____________ 

 
 Zijn de frambozen al rijp? Ja/nee 

Frambozen zijn eerder/later rijp dan 
bramen. 

 
 
 
 

 
Reuze berenklauw   Fluitenkruid 
 

 Zeven blaadjes aan het 
 zevenblad 
 
 
 
 
Zevenblad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloeiende braam   Bramen 
 

Dagpauwoog    Koolwitje 
 

 
Frambozenstruik   Delen van een framboos 
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8 In de bocht van de weg, aan de rechter-
kant staat een zomereik. Hieraan zitten 
een paar gallen, waarin de larve van de 
galwesp zit (NIET plukken!). 
Als de wesp uitgevlogen is, dan zit er een 
gaatje in de gal. 
Is de wesp al uitgevlogen? Ja/nee. 

 
9 Rechts van de weg in de beek is een 

vistrap. Hier kunnen vissen gemakkelijker 
tegen de stroom inzwemmen. 
Rechts van de vistrap staat een hazelaar.  
Kijk of je ook vruchten aan de boom ziet. 
Hoe heten deze vruchten? (rechts invullen) 

 
10 Kijk aan de andere zijde van de weg. Daar 

staan lijsterbessen. Onrijp zijn ze groen, 
rijp zijn ze oranje. 
Wat denk je, waarom zouden ze lijsterbes 
genoemd worden?  
 

 
11 Bij de lijsterbes zie je planten met paars-

rode bloemen. Dit is een wilgenroosje. 
Bekijk het blad goed. 
Waarom zou deze plant wilgenroosje 
heten?  
 

 
12 Aan de kant van de weide staat midden in 

het gras een grote linde. 
Aan de boom hangen duizenden zaadjes 
met vleugeltjes. Onder de boom liggen ze 
ook. 
Waarvoor is dat vleugeltje?  
 

 
13 Bij de berk staat een aantal struiken met 

uitgebloeide bloemen en veel stekels. Dit is 
een gaspeldoorn. 
Pak hem voorzichtig vast. Misschien zitten 
er al peulen (zaaddoosjes) met zaden aan. 
Er zitten wel/geen zaden aan. 

 
14 Als het fietspad naar de andere kant van 

de zandweg  gaat, staat links van de weg 
een hulstboom. Let op de bladeren onderin 
de boom en op de bladeren op ooghoogte 
en hoger. Voel eraan.  
Welke hebben stekels? Zou je hier een 
verklaring voor weten? Denk aan  de 
grootte van herten en reeën. 
 

 
15 Noteer hier de waargenomen vogels. 

a _______________________________ 
b _______________________________ 
c  _______________________________ 
d _______________________________ 
e _______________________________ 

Galwesp 

Galappeltje 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hazelaar     ___________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lijsterbes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilgenroosje       Lindeblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gaspeldoorn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulst in de winter   Hulst 
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                     Lesbrief 10 
Biologie: een herfstexcursie bij de Noordmolen 
 
 
In de herfst zijn in de buurt van de Noord-
molen veel eikenbomen met eikels te zien. 
Ook zijn er dan braamstruiken met rijpe 
bessen te vinden. We gaan daarom een kijkje 
nemen in de natuur. Daarbij krijg je hulp van 
onderstaande vragen en opdrachten. 
 
Een opmerkingen vooraf 
We wandelen langs de IJsbaanweg. 
 
Vragen en opdrachten 
 
1 Er staat een plant met roze bloemaren.  

Dit is perzikkruid. Het heet zo omdat het 
blad op dat van een perzik lijkt.  
Er is een legende, dat deze plant onder het 
kruis van Christus stond, toen hij ge-
kruisigd werd en dat er bloed op de 
bladeren is gedruppeld. Dat kun je nog 
steeds zien. Daarom wordt deze plant in 
bepaalde streken van ons land ook wel 
Jezusblad genoemd. 
Wat valt je op aan deze bladeren?  

 __________________________________ 
 
2 De eik met de knoest is een zomereik. 

Deze is veel grilliger van vorm dan de 
wintereik aan de andere kant van de beek.    
Eiken behoren tot de napjesdragers, d.w.z. 
de eikel zit op een soort schoteltje (het 
napje). 
Probeer eens een eikel met een napje te 
vinden. 
a Teken een napje hier rechts naast. 
b De eikels voelen wat vettig aan. Weet 

je ook waarom dit is? Denk aan het 
jaargetijde. 

  __________________________________          
 
3 Er is een eik omgezaagd. Hij was er niet 

meer zo best aan toe.  
Aan de jaarringen kun je zien hoe oud een 
boom is. Elk jaar komt er een jaarring bij. 
Dus je moet de jaarringen tellen. 
Dat gaat bij deze boom heel moeilijk. 
We denken dat deze boom minstens 200 
jaar oud is. Hij is geplant in de tijd van 
Napoleon. 
Hoeveel jaarringen telt een boom die een 
eeuw oud is? 
________________ 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Perzikkruid 
 
 
 
 
 
 

Groeiwijze van het 
perzikkruid 

 
   
 
 
 
 

 
Tekening van een napje  Eikels met napjes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarringen van een eik 
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4 Tussen de bast en het hout zie je een rand 
van vezeltjes. Dit is het cambium, dat uit 
twee rijen buisjes bestaat, waardoor sap 
stroomt. 
Aan de kant van het hout gaat water met 
bodemzouten ophoog (de houtvaten), en 
aan de kant van de bast gaat water met 
daarin opgeloste suiker omlaag (de 
bastvaten).  
Wat ontstaat er als de bast beschadigd is? 
__________________________________ 
 

5 Je ziet een aantal braamstruiken. De 
onrijpe bramen zijn groen of rood.  
De rijpe zijn _______________  
Het is beter laaghangende bramen niet te 
eten op plaatsen, waar vossen voorkomen, 
zoals hier. 
Vossen zetten nl. hun territorium uit, net 
als honden (plasje) en die plas kan een 
parasiet bevatten, waarvan je ziek kunt 
worden. Je begrijpt nu ook wel, waarom je 
hooghangende bramen wel kunt plukken.  
Leg dat maar eens uit. 
__________________________________ 
 

6 Hoeveel bladdelen heeft een braam? 2, 3, 
4 of 5?  

 __________ 
                            
7 Tussen de bramen staan struiken met een 

lichter groen blad. Ze lijken een beetje op 
bramen. Dit is een framboos. 
Kijk ook eens naar de achterkant van het 
blad. Wat valt je op?                                                                                                                       

 __________________________________ 
 
8 Bij deze frambozen en bramen staan heel 

grote bladeren. Deze zijn van de beren-
klauw. 
Het is beter deze bladeren niet aan te 
raken. Als je ze aanraakt krijg je brand-
blaren, die langdurig pijnlijk zijn.  
Waarom branden deze bladeren niet als zij 
verdord zijn? 
__________________________________ 

 
9 Tussen de bramen staan afgezaagde 

boomstronken met sterretjesmos. Hierin 
verstoppen zich graag beestjes.  
Waarom zou sterretjesmos zo heten? 
__________________________________ 

 
10 De volgende boom is een wintereik, die 

begroeid is met klimop. 
Let eens op de klimopstengel die zich 
vastgehecht heeft aan de boom. 
Klimop heeft een steun nodig om omhoog 
te groeien. Hoe houdt de klimop zich vast 
aan de boom?  
______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bast of schors van een eik 
 

 

  Bramen 
 

 
 
 
 
 
 
 
Framboos 
 

  

 Sterretjesmos 
 
 
 
Berenklauw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimop 
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10 Onder de eik staat een hazelaar.  
Misschien zie je nog hazelnoten aan de 
boom of er onder liggen. Je kunt ze eten. 
Eerst de dop kraken, maar niet met je 
kiezen. 
Noten zijn erg gezond, ze bevatten 
vitamine B.  
Ook zie je aan het uiteinde van de takken 
rupsachtige uitgroeisels. Dit zijn de bloem-
knoppen van de mannelijke bloemen, die 
in januari/februari bloeien. 
De vrouwelijke bloemetjes komen in het 
voorjaar pas te voorschijn. 
Zouden deze bloemen door de wind of door 
insecten bestoven worden?  
Ik denk door _____________ omdat  
__________________________________ 

 
11 Je bent nu bij de vistrap.  

Waarvoor dient een vistrap? 
__________________________________ 

 
12 Langs het water staan waterminnende 

bomen. (wilgen en elzen). 
Wat betekent 'waterminnend'? 
__________________________________ 

 
13 Tussen de elzen en wilgen hangen 

prachtige rode bessen. Deze zijn van de 
bitterzoet. 
Je kunt ze niet eten, want ze zijn erg giftig.  
Ze zijn familie van de aardappel en de 
tomaat. 
Welke vorm heeft de bes, ovaal of rond? 
__________ 

 
14 In de wei staan pollen met ronde stengels. 

Dit is de pitrus. 
In deze stengel zit een pit, die je er uit 
kunt halen. Deze pit werd vroeger gebruikt  
als lontje in een olielampje. 
Probeer de pit er eens uit te halen. 

 
15 Aan de rand van de wei staat een grote 

boom. Dit is een linde. 
Aan de boom hangen zaden met een 
vleugeltje. Je ziet ze ook onder de boom 
liggen.  
Raap er maar eens wat van op en gooi ze 
in de lucht. Wat valt je op? 
Dus het vleugeltje dient voor 
_________________________________ 
 

Hier keren we en gaan terug naar de Noord-
molen. 
Let nog even op de eik met veel dode takken 
tegenover de linde. In deze eik woont een 
specht. Als je een poosje stil bent gaat hij 
misschien wel timmeren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hazelaar 
 

 

 
Vistrap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Bitterzoet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pitrus 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Specht 




