
 
 
 

Planten voor de Prins 
Draaiboek 

Eerste graad basisonderwijs 
 

   

Het Museum voor de Oudere Technieken 
Educatieve dienst, maart 2006 

Steven De Waele 



VERLOOP VAN DE WANDELING 
 
De wandeling bestaat uit vijf posten die aangeduid zijn met in Romeinse cijfers 
genummerde boomstammen. Een plan van het park laat u toe om gemakkelijk van 
de ene naar de andere post te gaan. Op moeilijke punten zijn wegwijzers 
aangebracht.  
Bij aankomst in het Museum ontvangt u een verstevigde versie van dit draaiboek. 
De leerlingen worden in vijf groepjes verdeeld en elke groep krijgt één 
bolderwagen mee met daarin het nodige materiaal. 
 

GEBRUIK VAN DIT DRAAIBOEK 
 
Het draaiboek laat u toe de wandeling goed voor te bereiden; u weet vooraf hoe 
de opdrachten er uit zien en welke onderwerpen besproken worden. Tijdens de 
wandeling dient het draaiboek als geheugensteun en kan er worden uit 
voorgelezen. 
 
Het draaiboek volgt het verloop van de wandeling. Bij elke post wordt eerst kort 
het onderwerp en de doelstelling van de post weergegeven. Dan volgt, in een 
kader, een korte inleiding voor de leerlingen. Vragen en opdrachten worden 
voorafgegaan door een in het vet gedrukt vraag of opdracht. Antwoorden die van 
de leerlingen verwacht worden staan cursief geschreven.  
Bij elke post staat tenslotte wat achtergrondinformatie, die u toelaat  uitleg bij 
de wandeling te geven en mogelijke vragen van de leerlingen te beantwoorden. 
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INLEIDING 
 
Herinner de leerlingen er aan dat ze een brief hebben gekregen waarin Prins 
Baldewijn om hulp vraagt. Hij heeft planten nodig uit het bos om zijn kasteel te 
herstellen en het normale leven weer aan te vatten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We zijn hier in het Bos van Prins Baldewijn en daar op het eiland ligt de Prins 
zijn kasteel.  
Jullie weten nog wel dat de Prins ons een brief heeft gestuurd waarin hij 
vroeg of we hem konden helpen. Toen de Prins op reis was hebben rovers zijn 
kasteel geplunderd en zijn personeel verjaagd. Om zijn kasteel opnieuw 
bewoonbaar te maken heeft de Prins allerlei planten nodig.  
Hopelijk kunnen jullie hem helpen zoeken.  
In de bolderwagens zit alles wat jullie nodig hebben om de Prins te helpen en 
met het plan van het bos vinden jullie de weg. Als jullie een vreemde 
boomstam met een nummer zien moeten we halt houden. Ik (de leerkracht) 
zal zeggen wat jullie dan moeten doen. 
In jullie bolderwagen zit ook een doos waarin jullie schatten uit het bos van 
de Prins kunnen verzamelen. Als je goed werkt, zal je niet met lege handen 
naar huis gaan. 
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POST I  
Planten herkennen 

Bij deze post is het de bedoeling dat de leerlingen ontdekken dat er 
verschillende types van planten zijn (boom, struik, kruid, paddestoel) en dat elk 
type verschillende soorten kent (eik, beuk, …). De leerlingen leren bomen 
herkennen aan de schors, de bladeren en de vruchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We moeten op zoek gaan naar planten voor de Prins. Jullie denken 
waarschijnlijk dat planten zoeken in een bos niet zo moeilijk is maar vergis 
jullie niet! Het bos staat wel vol met planten maar de Prins heeft niet zomaar 
om het even welke planten nodig. Neen, hij wilt enkel die planten die hij kan 
gebruiken: de nuttige planten.  
Om de juiste planten te vinden moeten we ze eerst kunnen herkennen. Dan 
pas kunnen we de Prins verder helpen.  
 

 
 
 
Types van planten 
In een bos groeien bomen, struiken, kruiden (de kleine groene planten) en 
paddestoelen. Bomen hebben maar een stam, struiken hebben er meerdere. 
 

Opdracht: De Prins wilt weten of jullie een boom, een struik en een kruid 
kunnen vinden. Neem de drie kaarten uit de bolderwagens. Leg de kaart met 
een boom erop bij een boom, de kaart met de struik bij een struik en de kaart 
met een kruid bij een kruid. 
Vraag: Wat is het grootst? Een struik of een boom? Een boom 
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Bomen herkennen 
 
Aan de bomen groeien bladeren. Niet alle bladeren zien er hetzelfde uit. 

Opdracht: Zoek op de grond naar minstens vijf verschillende (!) bladeren, 
breng ze mee naar de bolderwagens en steek ze in jullie schatkoffer. 
Opdracht:  (Toon het blad van de eik en dan dat van de beuk) Wie heeft er 
een blad gevonden dat op dit blad lijkt? Het is het blad van een eik.  
(idem voor de beuk) 

 
Mensen hebben huid om zich te beschermen, dieren hebben vacht of pels en 
bomen hebben schors.  

Opdracht: Neem de blinddoeken uit jullie bolderwagens en blinddoek de 
helft van je groep. De leerlingen zonder blinddoek begeleiden de anderen 
naar de linkse boom (zie foto).  
Vraag: Hoe voelt de boom aan? Glad of ruw? Glad 
Opdracht: Breng de geblinddoekte leerlingen terug naar de bolderwagen. 
Blinddoek de andere helft van de groep en breng ze naar de rechtse boom. 
Vraag: Hoe voelt de boom aan? Glad of ruw? Ruw 
Opdracht: Breng de geblinddoekte leerlingen terug naar de bolderwagens 
weg van de boom en steek de blinddoeken terug weg. 
Vraag: De eik heeft een ruwe schors met diepe groeven. Wie van jullie stond  
aan de eik? De beuk heeft een gladde schors, zonder groeven. Wie van jullie 
stond aan de beuk? 
Vraag: Kunnen jullie een boom herkennen aan de schors? Ja, door er naar te 
kijken en er aan te voelen. 
Vraag: Wie weet er nog welk blad bij welke boom hoort? (Laat het blad van 
de eik zien en dan dat van de beuk)  
Vraag: Wie kent er een boom met een witte schors? De berk heeft een witte 
schors.  

 

 

De dikke boom achter de stam is 
een beuk. De eik staat hier rechts 
van (niet op de foto). 
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Aan bomen groeien vruchten (fruit, noten en bessen).  
Vraag: Welk fruit groeit er aan de bomen? Appels, peren, kersen, … 
Vraag: Wat groeit er nog aan de bomen? Noten 
Opdracht: Neem de potjes met noten en de kaarten uit de bolderwagens.  
Opdracht: Zet de juiste potjes bij de juiste naamkaarten. 
Opdracht (herfst): Ga op zoek naar noten en steek ze in je schatkoffer. 

 
 

 
 
 
 

Jullie weten nu dat je bomen kan herkennen aan hun bladeren, aan hun schors 
en aan hun vruchten. Onthoud goed dat de eik een ruwe schors heeft en de 
beuk een gladde schors. Je zal het nog nodig hebben! 
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INFO POST I 
 
Het bos wordt verdeeld in vier lagen. In elke laag groeien verschillende 
plantentypes. 
 
 
 

De boomlaag 
 

De struiklaag 
 

De kruidlaag 
De moslaag 

 Afb. uit: Bosbouw, algemene begrippen, Vl. Gemeenschap, Afd. Bos en Groen . 

 
Bomen en struiken zijn houtige gewassen. Bomen hebben één stam, struiken 
hebben er meerdere. Sommige struiken zijn groter dan kleine bomen. 
 

                                                                                   

De hazelaar heeft verschillende 
stammen. Het is dus een struik. 
Toch kunnen ze zeer groot worden 
(maximum 9 meter). 

 
Kruiden zijn groene planten die geen hout vormen. Meestal denken we 
onmiddellijk aan keukenkruiden of onkruid maar alle groene planten die geen hout 
vormen noemen we kruiden.  
 

 

Groene planten zoals 
bijvoorbeeld de paardebloem en 
het madeliefje noemen we 
kruiden. 
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Bomen herkennen doe je aan: 
De bladeren  
 
 

                    
 Het blad van een eik is gelobd. Het blad van een 

beuk is ovaal. 
 

 
 

                  
 
 Het blad van een tamme 

kastanje is langwerpig. 
Het blad van een 
paardekastanje is 
handvormig.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het Museum voor de Oudere Technieken 
 Educatieve dienst, maart 2006 

Steven De Waele 
8



De schors 
 

                     Een beuk heeft een 
gladde schors zonder 
diepe groeven. 

Een eik heeft een diep 
gegroefde, ruwe schors.  

 
 

Een berk herken je 
makkelijk aan zijn witte 
schors. 

De bloemen  
Bloemen of bloesems van bomen en struiken zijn in het voorjaar goed 
herkenbaar. 
 

 
 
 
 

In februari – maart 
vallen hazelaars op door 
hun gele mannelijke 
katjes. 

Berken hebben bruine 
hangende katjes. 

Katjes van de wilgen 
hebben donzige zaden. 
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Vruchten  
Noten, bessen, fruit en kegels zijn de vruchten van bomen en struiken. 
 

    
 
 
Eikels, kastanjes, hazelnoten en beukennootjes zijn veel voorkomende noten in onze 
bossen. 

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Braam en vlier zijn bij ons de meest voorkomende eetbare 
bessen. 

De vruchten van naaldbomen 
noemen we kegels.  

 
 
 
Bomen herkennen aan hun vorm en aan hun knoppen vraagt heel wat ervaring.  
Een wandeling met een natuurgids zal je daarbij veel helpen! 
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POST II  
Planten gebruiken 
 
Bij post II spreken we over de boom als houtleverancier en over hout als 
brandstof en als bouwmateriaal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toen de Prins op reis was, hebben de rovers zijn kasteel in brand gestoken. 
Alles wat van hout gemaakt was, is opgebrand. Kasten, stoelen, trappen, 
vloeren, koffers, ladders, lepels, …zelf de brug over het water is in de 
vlammen opgegaan. De Prins zal al die voorwerpen opnieuw moeten laten 
maken, maar daarvoor heeft hij heel wat hout nodig. 
Hopelijk vinden jullie het juiste hout in het bos en weten jullie wat je er 
allemaal mee kan doen.

 
Vraag: Waar kan de Prins houten balken en planken van maken? Van 
boomstammen 
Vraag: Waarom kan hij van struiken geen planken maken? Hun takken zijn te 
dun. 
Vraag: De prins wil aan zijn kasteel geraken en heeft daarom een grote brug 
nodig om over het water te geraken. Wat  heeft hij nodig om die brug te 
bouwen? Houten balken en planken 
Vraag: Wat voor een boom zal hij moeten omhakken om dikke, lange balken te 
maken? Een grote en dikke boom 
Opdracht: Ga op zoek naar een dikke boom.  
Vraag: Wat voor een schors heeft jullie boom, een ruwe, gegroefde of een 
gladde schors? Ruw. 
Vraag: is het dan een eik of een beuk? Een eik. 
Opdracht (eventueel): Ga rond de boom staan die jullie gekozen hebben en 
geef elkaar de hand, met hoeveel moet je zijn om rond die boom te raken? Of 
neem de rolmeters en meet de omtrek van de boom. 
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 Jullie hebben allemaal hoge, dikke bomen gevonden. Als we die omhakken 
kunnen we van de stam lange, dikke balken en planken maken. Met die balken 
kan de Prins een grote brug bouwen. 

 
 
 Aan de bomen die jullie gekozen hebben zitten ook heel wat kleinere 

takken. Die zal de Prins voor iets anders kunnen gebruiken.   
 
 
 

Vraag: Wat kan je doen met de takken van de bomen? Vuurtje mee stoken. 
Vraag: Waar zou de Prins vuurtje kunnen stoken? Buiten of in de open haard 
van zijn kasteel. 
Vraag: Waarom zou de prins vuur maken in zijn open haard? Om zich te 
verwarmen en om eten klaar te maken. 
Opdracht: Sprokkel dood (!) hout voor de Prins zijn haard en leg het tussen 
de vier paaltjes. Zoek ook naar ander droog materiaal (bladeren, takjes, mos, 
schors) waar hij zijn vuur mee kan aansteken. Steek ze in jullie schatkoffers. 

 
 Het hout dat jullie gesprokkeld hebben mag hier blijven liggen. De Prins 

zal het hier komen halen. Hij kan er zijn kasteel mee verwarmen en een 
potje op koken. 
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INFO POST II 
 
Hout is een belangrijke grondstof.  
Hoewel nu nog steeds heel wat voorwerpen en constructies van hout zijn gemaakt 
is het belang van hout sterk afgenomen. Wie speelt er nog met een houten 
tennisracket, rijdt er nog met een houten kar of draagt nog houten klompen? 

 
 
Heel wat voorwerpen in metaal of kunststof werden vroeger van hout vervaardigd. 

 
Hout is een belangrijke brandstof. 
Tot het midden van de 19de eeuw was hout de belangrijkste brandstof voor 
verwarming en het bereiden van voedsel. Steenkool, aardolie, gas en elektriciteit 
brachten hier verandering in.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Het hakken van bomen was aan strikte regels 
onderworpen. Voor brandhout was men dan ook in vele 
gevallen op sprokkelhout aangewezen. Snoeihout van 
hagen werd veel gebruikt voor het stoken van de oven. 
 
Het vellen van bomen gebeurde met grote trekzagen en zware bijlen. De takken 
werden verwijderd en als brandhout afgevoerd. De stammen werden door 
paarden uit het bos gesleept en dan op wagens geladen om ze naar de houtzagerij 
te brengen. 
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POST III  
Schors, takken en twijgen   
 
Bij deze post laten we zien dat schors, takken en twijgen (jonge, dunne en 
rechte takken) nuttig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van de stammen van grote bomen kunnen we  houten balken en planken 
maken. De takken van bomen gebruiken we als brandhout. Van sommige 
bomen in het bos kunnen we de takken voor iets anders gebruiken en er zijn 
ook bomen waarvan we de schors gaan gebruiken. Hopelijk kunnen jullie die 
bomen terugvinden. 

Opdracht: Neem het stukje boomstam uit de bolderwagen en ga op zoek naar 
de boom (berk) die dezelfde schors heeft. 
Vraag: Welke kleur heeft de schors van die boom? Wit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebben jullie de boom met de witte schors gevonden? Het is een berk. 
Berken zijn heel bijzondere bomen. Op zijn verre reizen heeft de Prins 
gezien wat je er allemaal mee kan doen. De Indianen in Noord-Amerika en 
Canada maken van de schors van een berk doosjes, schoenen en zelfs kano’s 
en huizen!  
In Rusland schreef men brieven op berkenschors. 
Bij ons gebruikte men vooral de takken van de berk. Men bond ze samen om 
er bezems van te maken. 

 
Opdracht: Neem de bezem van berkentakken uit je wagentje en veeg er een 
stuk van het pad mee schoon.  
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Vraag: In de bolderwagens zit een mandje. Waar is het van gemaakt? Van 
dunne takjes. Twijgen. 
Opdracht: Ga op zoek naar een boom met veel van die twijgen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hebben jullie de boom met dunne twijgen gevonden? Het is een wilg. De Prins 
heeft die boom speciaal geplant voor die dunne twijgen. Om de paar jaar 
hakt de tuinman er al de twijgen af, maar de boom gaat toch niet dood. Er 
komen dan allemaal nieuwe, dunne takken aan. Die takken noemen we twijgen. 
Dunne twijgen kan je gebruiken om manden mee te vlechten. Met wat dikkere 
twijgen kan je omheiningen maken of muren van huizen vlechten. Op het 
vlechtwerk werd dan leem (soort aarde) gesmeerd. 
 

 
Opdracht: Neem de houten schijf uit het mandje en steek de dikke stokjes 
in de gaatjes. Weef de twijgjes tussen de stokjes totdat je een mandje hebt. 
Neem alle twijgjes wel terug mee!  
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INFO POST III 
 
Bomen leveren hout, schors, takken, bladeren, vruchten en sappen. Al deze 
producten van een boom kunnen zo gebruikt worden of kunnen voor de mens 
nuttige stoffen bevatten. 
 
Nuttige stoffen 

Kleurstof: De bladeren, bessen en zelfs het hout van heel wat bomen 
bevatten kleurstof.  
Looistof: Om van huiden leer te maken gaat men vet, vlees en eventueel haar 
verwijderen. Om het leer soepel te houden en het niet te laten rotten moet 
men het looien. Daarbij wast men het leer in water dat looistoffen bevat. 
eikenschors bevat heel wat looistof en was dan ook zeer belangrijk voor het 
behandelen van huiden. Ook ander bomen bevatten looistoffen. 
Geneesmiddel: bomen, maar ook andere planten bevatten heel wat stoffen 
met geneeskundige eigenschappen. Wilgenschors bevat bijvoorbeeld salicine, 
de voorloper van aspirine. 
Hars: Sap van berken wordt in Scandinavië afgetapt en gedronken. Hars is 
het sap van naaldbomen. Van hars maakt men terpentijn, de natuurlijke vorm 
van white spirit. Het sap van de rubberboom noemen we latex. Arabische gom 
zit onder andere in snoep en verf en is afkomstig van de acacia. 

 

                
 
 
 

In leerlooierijen werd tot in de 19de eeuw gemalen eikenschors gebruikt om van 
huiden leer te maken. 
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Takken en twijgen  
 

 
 
 
 
 
 

Twijgen worden bekomen door 
bomen, meestal wilgen, te knotten. 
Knotbomen leveren zo materiaal 
om mee te vlechten.

Met dunne twijgen kan men manden 
vlechten. Dikkere twijgen worden gebruikt 
voor omheiningen, oeverbeschoeiingen en 
als vlechtwerk voor lemen wanden van 
huizen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezems werden gemaakt 
van berk of brem. 

 
 Bijeengebonden hulsttakken kan 

men gebruiken om de 
schoorsteen te vegen 

 
 

 
 
 
 
 
 

Schors van de berk werd in 
Noord-Amerika en 
Scandinavië onder andere 
gebruikt als dakbedekking. 
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POST IV  
Voedsel voor mens en dier 
 
Bij deze post hebben we het over de natuur als voedselbron. Planten zijn van 
groot belang als voedingsstof. Heel wat vruchten en kruiden worden gegeten 
door mens en dier en bladeren van de bomen werden vroeger verzameld voor het 
vee. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroeger lag er naast het kasteel van de Prins een moestuin, waar de tuinman 
lekkere groenten in kweekte. De tuinman is echter gevlucht en de Prins 
heeft niet veel meer om te eten. Gelukkig groeit er in het bos heel wat 
lekkers. Hopelijk vinden jullie al de ingrediënten voor het avondmaal. De 
Prins had graag eerst netelsoep gehad, dan wat bessen voor bij het vlees en 
tenslotte een notentaartje. 

Opdracht: De Prins zou graag netelsoep eten. Als je de blaadjes van 
Brandnetels kookt prikken ze niet meer en zijn ze heerlijk voor in de soep.  
Neem de handschoen en het pannetje uit het wagentje. Ga op zoek naar 
Brandnetels en pluk om de beurt een paar blaadjes. Doe ze in het pannetje 
voor de Prins. 
 
Opdracht: Er staan hier heel wat struiken. De meeste zijn vlierstruiken. In 
de lente staan ze vol witte bloemen maar in de herfst hangen ze vol zwarte 
vlierbessen. Proef er eens één. Zijn ze lekker? Neen ze zijn veel te zuur.  
Vraag: Wie eet er graag confituur? Wist je dat je om confituur te maken 
alleen maar bessen en suiker nodig hebt? Door confituur of siroop te maken 
van bessen kan je ze veel langer houden.  
Opdracht: De zure vlierbessen zijn wel lekker als je er confituur of siroop 
van maakt. Neem uit het wagentje een potje vlierbessensiroop en een stokje 
en proef er eens van. 
Opdracht (herfst): Ga op zoek naar bessen. Misschien vind je bessen op een 
plant vol dorens. Dat zijn braambessen. Die zijn wel een beetje zuur maar je 
kan ze toch zo eten 
Vraag: Wat groeit er nog aan bomen en struiken dat je kan eten? Noten 
Vraag: Welke noten kan je eten? Hazelnoten en okkernoten kan je zo eten, 
kastanjes en eikels kan je best roosteren of poffen. Van te veel 
beukennootjes kan je ziek worden. 
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Het ziet er naar uit dat de Prins lekker gaat kunnen eten vanavond. In het 
bos staan heel wat planten die de mensen kunnen eten maar er zijn ook heel 
wat planten die vroeger aan de dieren werden gegeven. Koeien kregen 
groene bladeren van de bomen, konijnen kregen klaver (kennen jullie een 
klavertje vier?), ganzen kregen beukennootjes en de varkens liet men in het 
bos op zoek gaan naar eikels. 
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INFO POST IV 
 
De mens vindt heel wat om te eten in de natuur. Vooral vruchten van bomen en 
struiken zijn belangrijk. 

Braambessen kan je zo eten maar lijsterbessen en vlierbessen worden 
meestal als siroop of confituur gegeten. Zonder suiker zijn ze veel te zuur. 
Confituur maken is een manier om vruchten langer te bewaren. 
Okkernoten en hazelnoten kan je zo eten. Kastanjes worden meestal gepoft 
of er wordt puree van gemaakt. Eikels worden geroosterd als vervangmiddel 
voor koffie.  
Fruitbomen worden gekweekt door de mens. Wilde fruitsoorten zijn meestal 
niet erg lekker. 

 
De lijst van eetbare kruiden is bijna eindeloos. Toch is het goed om te weten dat 
heel wat alledaagse kruiden zoals bijvoorbeeld paardebloem, brandnetel en 
weegbree gegeten worden. 

Jonge bladeren van de 
paardebloem zijn een 
lekkere soort sla, de 
wortel wordt gekookt als 
vervangmiddel voor 
koffie. 

 Weegbree kan als sla 
gegeten worden of in 
soep verwerkt worden. 

De toppen van jonge 
brandnetels kunnen rauw 
gegeten worden maar 
volwassen bladeren 
moeten gekookt worden. 

 
 
 
 

Voor het vee werd ook heel wat voedsel uit de natuur gehaald. Behalve hooi 
werden ook bladeren van bomen gebruikt om dieren in de winter bij te voederen. 
Varkens werden naar het bos gebracht om er eikels te eten en beukennootjes 
werden verzameld voor de ganzen. 
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POST V  
Hagen als afsluiting en windscherm, bomen als parasol 
 
Planten worden door de mens aangepland als beschutting tegen de 
natuurelementen en als afsluiting. Nog steeds planten we hagen om ons (visueel) 
af te schermen maar vroeger was een haag een barrière om het vee binnen of 
buiten te houden.  
 
Afsluiting en windscherm 

Vraag: De Prins heeft niet graag dat iedereen zomaar in zijn tuin kan kijken. 
Wat zou hij rond zijn tuin kunnen planten om dat op te lossen? Een haag 
Vraag: Die haag houdt ook nog iets tegen waar de Prins het koud van krijgt 
als hij in de tuin zit. Weten jullie wat? De wind 
Opmerking: Als er te veel wind is gaan de plantjes op het veld niet zo goed 
groeien. Daarom plantten de mensen vroeger hagen of rijen bomen langs hun 
velden. 
Vraag: De Prins wilt een paar koeien houden op een wei. Hoe kan hij er voor 
zorgen dat ze niet weg lopen? Door er een omheining of een haag rond te 
zetten.  
Vraag: De Prins zou een omheining willen vlechten, wat zou hij daarvoor 
kunnen gebruiken? Twijgen 
Opmerking: Vroeger plantten de mensen een haag rond hun wei, maar ook 
rond hun veld zodat de dieren de gewassen niet zouden opeten. In deze hagen 
stonden veel doornplanten zodat de dieren er zeker niet door konden.  
Opdracht: Doe een halshout om iemand zijn of haar hals. Zou je er makkelijk 
mee door een haag raken? Neen Probeer het maar niet, je zou takken in je 
ogen kunnen krijgen. Een halshout deed men vroeger rond de hals van de 
koeien zodat ze zeker niet door de haag konden.

Parasol 
Vraag: als het in de zomer zo warm is dat je te warm hebt, waar ga je dan 
zitten? In de schaduw 
Vraag:  Waar kan je in de natuur schaduw vinden? Onder de bomen  
Vraag: Schaduw is niet alleen voor ons belangrijk. Wie zou er ook graag in de 
schaduw staan? De dieren en sommige planten 
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Hazelaar 
Bij post V staan er een aantal grote hazelaars. Hier kan je makkelijk overlopen 
wat er allemaal nuttig is aan een plant. 
 

Vraag: Is dit een boom of een struik? Een struik 
Vraag: Weet je welke vruchten er aan deze struik komen? Hazelnoten 
Vraag: Hoe noemen we die struik dan? Hazelaar 
Vraag: Wat kan je allemaal gebruiken van die struik? De noten, de takken en 
de bladeren 
Vraag: Wat zou je met de noten doen? Opeten 
Vraag: Aan wie zou je de bladeren geven? Aan de koeien. 
Vraag: Wat zou je met de dikke takken kunnen doen? Opbranden 
Vraag: Wat zou je met de twijgen kunnen doen? Manden, omheiningen en 
wanden van huizen mee vlechten 
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INFO POST V 
 
Heel wat bomen en struiken worden door de mens aangeplant als afscherming 
van stukken grond. Hagen, met veel doornplanten erin, zorgden ervoor dat het 
vee de weide niet kon verlaten en de velden niet vertrappelen. Om de dieren te 
beletten toch door de hagen te kruipen werd hun een halshout aangedaan. Hun 
schouders werden hierdoor breder en dat beperkte hun mogelijkheden. 
Bomenrijen werden aangeplant als windscherm. Te veel wind is slecht voor de 
gewassen.  
Bomen bij het huis of in een wei zorgen voor schaduw voor mens en dier. 
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SLOT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo, jullie hebben het klaar gekregen: de Prins kan terug in zijn kasteel gaan 
wonen. Jullie hebben gezorgd voor balken en planken om het kasteel te 
herstellen. Jullie hebben hout gesprokkeld voor de open haard en twijgen 
gevonden om manden en omheiningen te vlechten. Het voedsel dat jullie 
verzameld hebben zal de Prins en zijn dieren zeker smaken. De Prins zal blij 
zijn dat jullie zoveel nuttige planten hebben gevonden. Als beloning mogen 
jullie hier voortaan altijd komen spelen.  
Vergeet jullie schatkoffer niet mee te nemen! 
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MATERIAALLIJST BOLDERWAGENS 
 
ALGEMEEN 

Schatkoffer 
 
POST I 

Drie kaartjes met vermelding “boom”, “struik” en “kruid” 
Zes bokalen met noten en kaartjes met de namen van de noten 
Drie blinddoeken 

 
POST II 

Een rolmeter 
Stukjes houtskool 

 
POST III 

Een stukje boomstam van een berk 
Een berkenbezem 
Een mandje met daarin een houten schijf, stokjes en twijgen 

 
POST IV 

Een metalen pannetje 
Vijf werkhandschoenen 
Een doosje met daarin bessenconfituur en vijf lepeltjes 

 
POST V 

Een halshout 
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