
verhalend en speels parcours met opdrachten over de 
vos in een voedselkringloop

Vossenstreken

OMSCHRIJVING
In een sfeervol verhaal volgen de kinderen het kleine en 
ondeugende vosje Freddy. Daarna trekken ze, met een 
vossenkroon op, het bos in om het leven van de vos te 
ontdekken. In een eenvoudig loopspel waarbij ze voed-
selkaartjes moeten verzamelen maken ze kennis met 
een voedselpiramide waar de vos deel van uit maakt. 
Naast de vos worden ook nog  
andere bosbewoners zoals de mol, aangebracht. De 
vos eet graag braambessen, maar wie eet de verdorde 
blaadjes op? Wie eet de regenworm? Wie eet de mol? En 
wat gebeurt er met de vos als hij heel oud geworden is? 
Zo ontdekken de kinderen een eenvoudige voedselkring-
loop waar de vos deel van uitmaakt. 

DOELGROEP 1ste graad lager onderwijs 

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE april – juni en 
september – oktober

GROEP maximum 25 kinderen  

PRIJS €60 

EXTRA aangepaste kledij en schoeisel 
voorzien

LOCATIE EN RESERVATIE
Bezoekerscentrum Bulskampveld 
Bulskampveld 9, 8730 Beernem
050 55 91 00 - bulskampveld@west-vlaanderen.be 
www.west-vlaanderen.be/bulskampveld

Bezoekerscentrum De Blankaart
Iepersteenweg 56, 8600 Diksmuide
051 54 59 48 - blankaart@west-vlaanderen.be
www.blankaart.be

Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
057 23 08 40 - bc.palingbeek@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/palingbeek

Bezoekerscentrum Duinpanne
Olmendreef 2, 8660 De Panne
058 42 21 51 - duinpanne@west-vlaanderen
www.duinpanne.be

De Voelsprieterij - ’t West-Vlaamse hart
Spanjestraat 141, 8800 Roeselare
050 40 32 82 - wim.devarrewaere@west-vlaanderen.be
www.voelsprieterij.be

Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
Eikenstraat 131, 8530 Harelbeke
056 23 40 10 - gavers@west-vlaanderen.be
www.west-vlaanderen.be/gavers

Zwin Natuur Park
Graaf Léon Lippensdreef 8, 8300 Knokke-Heist
050 60 70 86 - info@zwin.be
www.zwin.be

Ontdek het overzicht van alle educatieve modules op
www.klasbakken.be



Vossenstreken
De activiteit start met een spannend verhaal over het leven 
van de vos. Een handpop vertelt je over een mama vos en 
haar jongen. Ze vertelt over de fratsen van de jongen, het 
voedsel en de gevaren.
Vervolgens wordt elk kind een vos. Ze krijgen hiervoor elk 
een vossenkroontje op.

Het traditionele blad-steen-schaar-spel vormt de basis 
van het eerste spel dat de kinderen spelen. De kinderen 
worden in twee  groepen verdeeld (blauw en rood) en 
dagen elkaar uit met het vos-mol-mestkever-spel met als 
doel zoveel mogelijk ‘voedselkaartjes’ te bemachtigen. 

De kaartjes worden verzameld op een groot bord en 
vormen samen een voedselpiramide. Ook de bedreigingen 
voor de vos en hun invloed op de voedselpiramide wordt 
besproken.

Na het spel gaan de kinderen op stap voor het’ kringloopparcours’. Tijdens deze wandeling met verschillende haltes leren 
de kinderen op een speelse manier over de voedselkringloop waar de vos deel van uitmaakt.

Blad en vrucht: de grond ligt vol (verteerde) blaadjes. De kinderen ruiken aan de grond en de blaadjes. De kinderen ma-
ken kennis met de gewone braam en proeven braambessenconfituur.

Worm: een worm eet de blaadjes op de grond op. De kinderen kruipen als een worm door een tunnel.

Mol: blind als een mol volgen de kinderen een touw met hindernissen. Aan het touw hangen voelzakjes met dingen uit de 
grond waar de mol soms wel graag en soms niet graag doorheen kruipt. Benieuwd wie ze allemaal kan herkennen en in 
de juiste volgorde kan opsommen. 

Vos: tijd voor een opdracht rond luisteren. Een leuk en actief kringspel laat de kinderen toe hun gehoor te testen. Wie kan 
er als eerste de muis pakken?

Sterven: ook een dode vos maakt deel uit van de voedselkringloop. De kinderen beelden kriebelbeestjes uit die de dode 
vos opeten.

Zo is de kringloop rond. Samen met de groep wordt de hele kring nog eens herhaald met het “wie eet wie”-verhaal.

Dit educatief project werd ontwikkeld door de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen.


