
actieve kennismaking met uilen als jagers 
gevolgd door het pluizen van braakballen

Uilen met ballen

OMSCHRIJVING
Een kort gedicht vormt de aanzet voor een boeiende 
ontdekkingstocht naar de wereld van de uilen. Met verre-
kijkers speuren de kinderen naar levensechte vogels in het 
bos. Zo ontdekken ze hoe goed vogels zich kunnen verber-
gen. Een loopspel leert de kinderen dat niet alle uilen, alle 
muizen eten. Ze maken een voedselweb en krijgen zo een 
duidelijk beeld van wie wat eet. Met enkele grote afbeeldin-
gen wordt geïllustreerd hoe en waarom uilen braakballen 
produceren. Ook de specifieke klauwen van een uil worden 
van dichtbij bekeken. Tijdens een korte zoektocht, volgen 
de kinderen sporen van dieren. Benieuwd bij welk dier ze 
zullen uitkomen. Tot slot is er als wetenschapper in spe,  
het pluizen van braakballen, waarbij de kinderen verrast 
worden door de inhoud ervan. 

DOELGROEP 2de graad lager onderwijs   

DUUR 2 uur

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht

PERIODE maart – juni en september - november

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



Uilen met ballen
De wijze uil 
Een kort gedicht over een wijze uil geeft de kinderen al 
heel wat specifieke informatie rond uilen. Al snel wordt 
duidelijk hoe een uil makkelijk van andere vogels onder-
scheiden kan worden.

Uilen zoeken 
Met verrekijkers speuren de kinderen naar levensechte 
vogels in het bos. Zelf ondervinden de kinderen hoe goed 
vogels zich kunnen verbergen. Benieuwd wie de uilen als 
eerste ontdekt!

Wat eet een uil? 
In dit onderdeel worden de kinderen uilen en muizen. De 
muizen moeten zich proberen te verplaatsen zonder in de 
klauwen van de uilen te belanden. Dit loopspel leert de 
kinderen dat niet alle uilen, alle muizen eten en ook dat er 
verschillende groepen muizen bestaan. Op het einde wordt 
een groot voedselweb gemaakt en krijgen de kinderen een 
duidelijk beeld van wie wat eet. 

Hoe vangt en eet een uil? 
De lichaamsbouw van de uil is van belang bij de voedsel-
vangst en het eten van de prooidieren. Met enkele grote 
afbeeldingen wordt geïllustreerd hoe en waarom uilen 
braakballen produceren. Ook de specifieke klauwen van 
een uil worden van dichtbij bekeken.

Hoe ontdekken we een uil? 
Dat uilen zich goed kunnen verstoppen werd al duidelijk. 
Toch kan je de aanwezigheid van bepaalde dieren nog op 
andere manieren ontdekken. Tijdens een korte zoektocht, 
volgen de kinderen verschillende sporen van dieren. Elk 
spoor leidt hen naar een ander dier. Benieuwd bij welk dier 
ze zullen uitkomen. Ook veilig en verantwoord omgaan met 
sporen komt ruim aan bod. Bij voldoende tijd wordt er nog 
geluisterd naar de verschillende uilengeluiden.

Braakballen pluizen (binnenactiviteit)
Enkele opgezette uilen laten de kinderen toe, uilen van 
dichtbij te bekijken. Een korte demonstratie toont de kinde-
ren welke beenderen er in een braakbal gevonden kunnen 
worden. 
Als ‘wetenschapper in spe’ gaan de kinderen aan de slag 
met het pluizen van braakballen. Elk gevonden schedel-
tje, tandje of beentje vertelt zijn verhaal en verraad beetje 
voor beetje over welke muis het gaat. Tot slot puzzelen de 
kinderen al hun beenderen bij elkaar om zo een volledig 
muizenskeletje samen te stellen!

Dit educatief project werd ontwikkeld binnen de oplei-
ding natuurgids van Natuurpunt-CVN in samenwerking 
met de dienst natuur- en milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


