
vergelijkende biotoopstudie tussen bos en open veld
Veldwerk bos

OMSCHRIJVING
Een bos is meer dan alleen maar een verzameling bomen. 
Mensen, dieren en planten vestigen zich op plaatsen waar 
de leefomstandigheden goed zijn. Ook het bos wordt beïn-
vloed door levende, niet-levende en menselijke factoren. 
Tijdens het veldwerk  wordt de leefomgeving van een bos 
vergeleken met het open veld. De leerlingen gaan via de 
wetenschappelijke werkmethode aan de slag. Er worden 
metingen uitgevoerd en waargenomen planten en die-
ren(sporen) worden op naam gebracht. Vanuit de waarne-
mingen wordt er een definitie van het begrip bos opgesteld. 
Begrippen als biodiversiteit, bosbeheer, functies van het 
bos … krijgen hun plaats in de synthese. 

DOELGROEP 1ste graad secundair onderwijs  

DUUR 2 uur 30 min

BEGELEIDING door bezoekerscentrum
en minstens 1 leerkracht of  

PERIODE april – juni en  
september – oktober

GROEP maximum 25 leerlingen  

PRIJS €60 of €15 (zelf begeleiden)

EXTRA
tijdsduur respecteren – aangepaste 
kledij en schoeisel voorzien -  
veldwerkblad via 
bezoekerscentrum

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

 Module kan ook op andere locatie • info: contacteer bezoekerscentrum
   Zelf begeleiden mogelijk na afspraak - €15 bij gebruik materiaal/lokaal



Veldwerk bos
Deze module laat belangrijke (vakoverschrijdende) eindtermen en leerplandoelen van de eerste graad van het 
secundair onderwijs aan bod komen.

Geen bos zonder bomen. Maar een bos is veel meer dan 
een verzameling bomen. Naast bomen vind je er ook die-
ren, zwammen en planten zoals struiken, kruiden, mos-
sen, varens… Zo wordt een boomgaard of een park niet als 
een bos beschouwd. 
Samen proberen we na te gaan wat een bos nu zo uniek 
maakt. Met een aantal onderzoeksmethoden worden de 
leerlingen uitgedaagd zelf de verschillen tussen de bioto-
pen bos en open veld te ontdekken. 

Het onderzoek start met het gericht waarnemen en het 
opmeten van de niet-levende (abiotische) factoren. Een 
anemometer, een thermometer, een geluidsmeter en een 
lichtmeter zijn enkele meetinstrumenten die ons hierbij 
helpen. Belangrijk is de aandacht voor de grootheden en de 
eenheden. De leerlingen gaan alleen of in kleine groepjes 
aan het werk.
In een tweede fase richten we ons op de levende (biotische) 
factoren. De leerlingen speuren naar planten, zwammen, 
dieren en sporen ervan. Met behulp van determineer-
kaarten en potloepjes worden de organismen op naam 
gebracht. 

Alle metingen en waarnemingen worden verzameld op een 
veldwerkzeil. Samen vergelijken we de twee verschillende 
biotopen. Waarom is, na een regenbui, de grond vochtiger 

in het open veld dan in het bos? Waarom groeien er meer 
planten aan de rand van het bos dan in het midden van het 
bos? Welke invloed heeft de mens op het bos of open veld 
gehad? 

Uiteindelijk stellen de leerlingen zelf een definitie van een 
bos op. 
Het geheel wordt ondersteund met een (online) voorberei-
ding en verwerking. Bij de voorbereiding kan er gekozen 
worden tussen verschillende werkvormen gaande van doce-
ren tot begeleid zelfstandig leren. De rode draad is telkens 
een interactieve presentatie. Factoren zoals temperatuur, 
vochtigheid, zuurgraad, verlichtingssterkte worden uitvoerig 
besproken. Ook duurzaamheid komt aan bod. 
 

Dit educatief project werd ontwikkeld door het Depar-
tement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse 
overheid en afgestemd op de eigen locatie door de dienst 
Natuur- en Milieueducatie van de provincie 
West-Vlaanderen.


