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Algemene informatie  

 

Landgoed De Hoevens 

Coördinator natuureducatie: Fran Husstege 

Bezoekadres: Goorstraat, 5131 RG, Alphen (NB) 

Postadres: Goorstraat 5a, 5131 RG Alphen 

Email: fran@dehoevens.nl  

Website: www.dehoevens.nl  
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Beste directie, leerkrachten en ouders, 
 
Landgoed de Hoevens is een eeuwenoud landgoed, gelegen tussen Alphen en Goirle. Het bestaat uit 190 
ha graslanden, akkers, houtwallen, poelen en lanen die samen met monumentale boerderijgebouwen 
een uniek Kempisch coulisselandschap vormen. Daar doorheen kabbelt het beekje ‘De Oude Leij’. Op de 
bloemrijke graslanden lopen paarden, koeien en schapen die zorgen voor natuurbegrazing.  
 
Voor u ligt het educatieprogramma ‘Natuur Avonturen’ wat Landgoed de Hoevens in samenwerking 
met Scholenwerkgroep IVN Tilburg heeft ontwikkeld voor basisscholen. Doel van dit programma is om 
kinderen te verbinden met de natuur: door te leren van de natuur, door te ontdekken en experimenten 
in de natuur en door te spelen in de natuur! Voor iedere leeftijd wordt een ‘Natuur Avontuur’ 
aangeboden, steeds aangepast op de belevingswereld van het kind.  

Het educatieprogramma wordt ondersteund door een scholenwerkgroep bestaande uit enthousiaste 
gidsen en vrijwilligers van De Hoevens die gedurende het schooljaar klassen meenemen in de natuur. 
Scholen kunnen kiezen uit verschillende ‘Natuur Avonturen’ aangeboden rond thema’s als: Seizoenen, 
Waterdieren, Zintuigen, Bijen, Uilenballen etc. Een complete uitwerking van deze ‘Natuur Avonturen’ 
vindt u in de folder. Maar ook een op maat gemaakt lesprogramma behoort tot de mogelijkheden.  

Praktische informatie 
- Startpunt van alle ‘Natuur Avonturen’: Natuurkampeerterrein de Hoevens, Goorstraat, Alphen; 
- Alle ‘Natuur Avonturen’ duren een dagdeel (ochtend of middag); 
- Een klas wordt verdeeld in groepen van 15 kinderen die ieder 1 gids van De Hoevens krijgen  
  toegewezen; 
- Kosten bedragen € 30,- per ‘Natuur Avontuur’ (max. 2 groepen van 15 kinderen); 
- Landgoed de Hoevens stuurt een factuur voor deze kosten naar de school met verzoek om betaling  
  binnen 2 weken; 
- Er zijn meerdere ‘Natuur Avonturen’ achter elkaar te boeken zodat een dag vullend programma  
  ontstaat; 
- De school is verantwoordelijk voor de begeleiding door leerkracht/ouders, groepsindeling, geschikte  
  kleding en het ordelijk laten verlopen van de activiteit; 
- In geval van extreem weer neemt De Hoevens tijdig contact op met de school om de activiteit te  
  annuleren en een alternatieve datum te bespreken; 
- Annulering door de school dient uiterlijk 7 werkdagen voor de datum van de activiteit plaats te vinden; 
 
Voorbeeld ‘Natuur Avontuur’ met schoolklas van 30 kinderen op De Hoevens  

• 09.15 - 09.30 uur  aankomst op De Hoevens, verdeling klas in 2 groepen 

• 09.30 - 10.30 uur  groep 1 op ‘Natuur Avontuur’, groep 2 vrij spelen 

• 10.30 - 10.45 uur  pauze 

• 10.45 - 11.45 uur  groep 2 op ‘Natuur Avontuur’, groep 1 vrij spelen 

• 11.45 uur  vertrek terug naar school. 

Boekingen 
Activiteiten dienen minimaal 4 weken voor de gewenste datum aangevraagd te worden.  
Boekingen vinden plaats via email naar fran@dehoevens.nl o.v.v. naam basisschool, naam 
contactpersoon, email en telefoonnummer contactpersoon, groep, gekozen ‘Natuur Avontuur’.  
Landgoed de Hoevens neemt dan z.s.m. contact met u op om de details verder met u door te nemen.  
 

mailto:fran@dehoevens.nl
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Overzicht ‘Natuur Avonturen’ op Landgoed de Hoevens  

 
1. Seizoenen 

2. Op zoek naar waterdieren 

3. Zintuigen: horen, zien, ruiken 

4. Bijenpraat 

5. Eetbare en geneeskrachtige planten 

6. Uilenballen  

7. Werken op het land 

8. Natuur Avontuur op maat  
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1. Natuur Avontuur ‘Seizoenen’ 

Winter, lente, zomer en herfst   

 
Welkom in de winter, lente, zomer of herfst. Elk seizoen komt prachtig in beeld op Landgoed de 
Hoevens en biedt volop mogelijkheden voor een ‘Natuur Avontuur’. 
 
De kinderen lopen o.l.v. een gids een mooie route en doen onderweg allerlei leuke en leerzame 
opdrachten in de natuur, steeds aangepast aan het seizoen.  
 

 

 
 
 
Praktische informatie 
Niveau groep: 1 t/m 8 
Periode: afhankelijk van seizoen 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 
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2. Natuur Avontuur: ‘Op zoek naar waterdieren’ 

 
Kom met je klas naar Landgoed de Hoevens en ontdek het rijke waterleven. In een zwemvijver aan de 
rand van het bos leven insecten als waterjuffers, kevers, schaatsenrijders, bootsmannetjes en 
schrijvertjes. Maar ook reptielen als kikkers en salamanders.  
 
De kinderen gaan met een schepnet en zoekkaart op pad. Aan de waterkant vangen ze diverse 
waterdiertjes. We bekijken de diertjes één voor één en kruipen in de huid van deze diertjes. Wat eten ze 
het liefst? Wie is hun grootste vijand? Tijdens de watersafari ervaren de kinderen hoe belangrijk water 
voor ons en de natuur is.  
 
 

 
 
 
 
Praktische informatie 
Niveau groep: 3 t/m 8 
Periode: zodra de temperatuur boven 12 graden is. Van april tot november 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 
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3. Natuur Avontuur: ‘Zintuigen: horen, zien en ruiken’ 

 
Ben je zo blind als een mol, zie je zo goed als een havik, ruik je zo goed als een vos? 
Tijdens deze avontuurlijke ontdekkingstocht, worden de zintuigen van de kinderen spelenderwijs 
geprikkeld. 
 
• Hoe vind ik een boom terug? 
• Stinkt het hier of is het gewoon een lekker bosgeurtje? 
• Hoe smaakt deze wilde plant? 
• Welke verschillen voel je tussen deze bomen? 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Niveau groep: 3 t/m 6 
Periode: zodra de temperatuur boven 12 graden is. Van april tot november 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 
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4. Natuur Avontuur: ‘Bijenpraat’ 

 
Op Landgoed de Hoevens staan meerdere bijenkasten. De bijen doen zich tegoed aan alle lekkere wilde 
bloemen en kruiden die op het landgoed groeien. De imker slingert er honing uit. Hij weet ook heel veel 
van de bijen en vertelt er graag over. 
 
Wat is de rol van bijen in de natuur? Kan de mens eigenlijk wel zonder de bij? Heeft de koningin ook een 
koning? Wat is een honingraad? 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Niveau groep: 3 t/m 8 
Periode: zodra de temperatuur boven 12 graden is. Van april tot november 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 
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5. Natuur Avontuur: ‘Eetbare en geneeskrachtige planten’ 

 
Bijna alle medicijnen zijn gebaseerd op plantenkennis. Vroeger wisten oude heksen alles over planten en 
hun geneeskrachtige werking. Wordt nu ook een beetje een heks en leer wat je met planten allemaal 
kunt doen. 
 

 

 
 
 
Praktische informatie 
Niveau groep: 5 t/m 8 
Periode: Van april tot november 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 
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6. Natuur Avontuur: ‘Uilenballen’ 

 
Op de Hoevens wonen veel uilen. Uilen eten voedsel met huid en haar op, en braken later ballen uit. 
Door de uilenballen te onderzoeken, weten we welk voedsel de uil op heeft. Deze activiteit kan 
desgewenst ook op school plaatsvinden. 
 
 

 

 

Praktische informatie 
Niveau groep: 5 t/m 8 
Periode: hele jaar door 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 
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7. Natuur Avontuur: ‘Werken op het land' 

 
Op de Hoevens groeit en bloeit de natuur volop. Soms gaat dat wel heel hard en dan moeten de handen 
uit de mouwen gestoken worden. Werk aan de winkel! Op de hei en in het bos zijn er volop 
werkzaamheden te doen. Na een uitleg over de locatie, het hoe en het waarom kan er een dagdeel 
heerlijk gewerkt worden in de natuur. En na afloop wacht er een smaakvolle lekkernij om de hongerige 
magen te vullen!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Praktische informatie 
Duur:  dagdeel 
Niveau groep: 7 t/m 8 
Periode: heel het jaar door 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 0,- , Kinderen krijgen een lekkere traktatie als beloning voor het harde werk!  
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8. Natuur Avontuur op maat 

 
Is er binnen het lesprogramma op school een specifiek natuurthema dat centraal staat? Ga dan naar 
buiten met de leerlingen en kies voor ‘Natuur Avontuur’ op maat wat ondersteunend en aanvullend is 
op dit lesprogramma. De Hoevens stelt in overleg met de leerkracht graag een programma samen.  
Thema’s die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld:  
•  Bomen 
•  Vogels 
•  Vleermuizen  
 
Staat het thema waar het in de klas over gaat hier niet tussen? Neem dan ruim van tevoren contact met 
ons op.  
 

 
 
Praktische informatie 
Niveau groep: 1 t/m 8 
Periode: Afhankelijk van seizoen 
Begeleiding: 1 gids per 15 deelnemers 
Kosten: € 30,00 (max. 2 groepen met ieder 15 kinderen) 


