01 Een reis door de tijd
Handleiding voor begeleiders
Rondom het Meer van Engelen is in de afgelopen 60 jaar veel veranderd. Het Meer van Engelen
was vermoedelijk een restant van een oude Stroomgeul van de Maas en heel veel kleiner dan
het huidige Engelermeer. Door het afgraven van zand is deze plas enorm uitgebreid en vormt nu
het Engelermeer. Het Meer van Engelen is hierin opgegaan. Wanneer je topografische kaarten
vergelijkt is dit heel duidelijk te zien. Wat echt oud is in dit gebied is de Eendenkooi. Die stamt
al uit de 17e of 18e eeuw en is zowel op oude als nieuwe kaarten zichtbaar. De bedoeling van
deze opdracht is de kinderen met behulp van twee topografische kaarten zowel verschillen als
overeenkomsten te laten ontdekken. Verder is het de bedoeling dat zij met een kompas leren
omgaan.

Nadat zij de eendenkooi hebben ontdekt kan de begeleider hierover informatie geven. Het gebied
waar deze eendenkooi ligt is een oud stuk bos. Met behulp van een zoekopdracht gaan de kinderen
dit stukje bos verkennen.
Doelstellingen van deze opdracht
1. De leerlingen kunnen 2 topografische kaarten vergelijken en hierop verschillen en
overeenkomsten terugvinden. Een kaart uit 1955 en één uit 2015.
2. De leerlingen kunnen op een topografische kaart van 2015 met behulp van een kompas de
windrichtingen aangeven. Ook kunnen zij uitzoeken in welke windrichting hun school ligt.
3. De leerlingen leren gebruik maken van hun zintuigen om dingen in de natuur bewust waar te
nemen.

Locatie
Start bij het toegangshek eendenkooi. Daarna een klein stukje het bos in achter het hek. Eventueel
bij voldoende tijd tot aan vangarm.

Materiaal
• Drie topografische kaarten Tijdreis – 1, Tijdreis -2 en Tijdreis – 3
• Kompas (1 per groep)
• Fluitje om tijd aan te geven
• Potlood
• Briefjes met zoekopdrachten (bijlage 4):
Zoek iets dat prikt, iets dat zacht is, iets dat mooi is, iets dat lekker/vies ruikt, iets met een mooie
kleur, iets dat een mooie vorm heeft
Uitvoering:
Bij het hek dat toegang geeft tot de eendenkooi (zie kaart meer van Engelen) gaan de kinderen
opdracht 1 t/m 3 uitvoeren die op het werkblad Opdracht 1 Een reis door de tijd staan. De
begeleider vertelt na het uitvoeren van opdracht 3 iets over de Eendenkooi (zie info hieronder) en
vertelt dat het stuk bos achter het hek een van de oudste stukken bos van het gebied rondom het
Engelermeer is.
Na het uitvoeren van opdracht 3 gaat de begeleider met de groep door het hek om de natuur
te leren kennen in dit oude stuk bos en loopt door tot een nader te bepalen plaats. Hier krijgen
de kinderen een briefje en mogen 5 minuten zoeken. Dan blaast de begeleider op een fluitje. De
kinderen komen weer bij elkaar en vertellen wat zij hebben gevonden en waarom zij juist dat
hebben meegebracht.
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Achtergrondinformatie Eendenkooi
Een eendenkooi (soms kortweg kooi genoemd) is van oorsprong een plek waar diverse soorten
in het wild levende eenden werden gevangen voor consumptie. De eendenkooi bestaat uit een
flinke vijver waar enkele smalle sloten op uitkomen, de zogenaamde vangpijpen. Eenden die uit
een ander kouder wordend gebied getrokken zijn om in een warmer gebied te overwinteren,
zoeken vaak plekken uit waar ze kunnen uitrusten van de reis. Om overvliegende eenden te lokken
heeft de kooiker, de beheerder van de kooi, op de kooiplas een groot aantal staleenden die hij
dagelijks voert. Zij zijn gewend aan de kooiker en zijn hond.

Als het jachtseizoen geopend is laat de kooiker zijn hond, de kooikershond, langs de pijp
lopen om de rustende vreemde eenden te lokken. De pijp is aan weerszijden voorzien van
rietschermen zodat de eenden de kooiker niet zien. Het hondje laat hij voor en achter langs
de schermen lopen. De eenden, nieuwsgierig geworden door het verstopgedrag van het
kooikerhondje met zijn opvallende, grote witte pluimstaart, die steeds weer verdwijnt en een
eindje verder weer tevoorschijn komt, zwemmen achter het hondje aan de steeds nauwer
wordende pijp in. Dan komt de kooiker achter de schermen vandaan en jaagt de eenden op. De
eenden vliegen dan verder de pijp in het licht tegemoet. Het kooibos rond de kooiplas wordt
namelijk aan het eind van elke pijp opengehouden. De eenden vliegen uiteindelijk tegen de
zogenaamde spiegel, een schuin gespannen net aan het einde van de pijp. Ze vallen dan naar
beneden en kruipen naar de enige schijnbare uitweg namelijk het einde van de pijp, het vanghokje.
De kooiker laat het vanghokje dichtvallen zodat de eenden gevangenzitten en niet meer terug
kunnen.
De eendenkooi van het Engelermeer is aan het dichtgroeien, De vangarmen zijn nog moeilijk te
zien. De plas is nog wel goed te vinden. Het gebied is pas zo’n 5 jaar geleden opengesteld voor
publiek.
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Wat hebben jullie nodig?
• Topografische kaarten Tijdreis-1 , Tijdreis – 2 en Tijdreis-3
• Kompas, • Potlood
• Zakje Tijdreis met briefjes met zoekopdrachten

Wat gaan jullie doen?
Jullie gaan terug in de tijd naar 1955! Dit gebied zag er toen heel
anders uit! Jullie gaan dit bekijken door een topografische kaart
van 1955 naast een topografische kaart van 2015 te leggen! Op een
topografische kaart kun je van alles zien, zoals water, bos, wegen en
nog veel meer.
Daarna gaan jullie met een kompas de windrichtingen aangeven op de
topografische kaart van 2015. Vroeger had men geen GPS en werkte
men met een kompas. Daarna gaan jullie het bos in en doen daar nog
een zoekopdracht.

Opdrachten:
1. Pak uit de rugzak de topografische kaarten Tijdreis – 1 (1955) en
Tijdreis – 2 (2015) en leg ze naast elkaar. Welk grote verschil valt jullie
op? Zien jullie dat er nu veel meer water is dan vroeger? Hoe zou dit
komen? Waar zou het zand voor zijn gebruikt? Noem 3 dingen waar je
zand voor kunt gebruiken:
1………………………......…2………………….....……..…3……………………………………

2. Wanneer jullie de kaarten vergelijken zie je ook een plek die op beide
kaarten is terug te vinden. Kijk maar eens goed naar een groene plek
met iets blauws erin, net onder Het Meer. Met een rare vorm. Net of het
4 armen heeft. Weten jullie wat dit is? Jullie staan nu voor het hek naar
de eendenkooi. Na de volgende opdracht gaan jullie daar een kijkje
nemen en vertelt jullie begeleider meer over de eendenkooi.

3. Pak nu het kompas uit de rugzak. Zoek met je kompas het noorden.
Houd de kaart Tijdreis-3 in je mapje zo, dat de bovenkant van de kaart
naar het noorden is gericht. Geef met een N op de kaart Tijdreis-3 aan
waar het noorden ligt. Geef met een O (oost), Z (zuid) en een W (west)
de andere windrichtingen aan. In welke richting zou jullie school
liggen? Omcirkel de school en zet er de windrichting bij

	
  

4. Ga nu door het hek. In het bos gaan jullie een opdracht doen. Pak uit
de rugzak het zakje Tijdreis met Opdrachtbriefjes. Ieder pakt hieruit
een briefje en gaat zoeken wat erop staat. Wanneer het fluitje gaat
komen jullie weer bij elkaar en vertellen elkaar wat je moest zoeken en
wat je hebt gevonden om jouw opdracht uit te voeren.
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Kaart tijdreis 1
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Kaart tijdreis 2
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Kaart tijdreis 3
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Bijlage 4 Briefjes
Knip onderstaande strookjes uit en deel ze uit aan de kinderen of stop ze in een zakje in de rugzak
van opdracht 1. Laat ze ongeveer 5 minuten zoeken en dan terugkomen. Laat ze vertellen waarom
ze juist voor dat voorwerp hebben gekozen

Zoek iets dat lekker zacht is

Zoek iets dat prikt of kriebelt

Zoek iets dat een mooie kleur heeft
Zoek iets dat je zelf heel mooi vindt

Zoek iets dat een sterke geur heeft (lekker of juist vies)
Zoek iets waarvan je vindt dat het een mooie vorm heeft
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