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Inleiding 
 
In de natuur wordt alles opnieuw gebruikt. De natuur heeft haar eigen opruimers. 
Beestjes en schimmels verteren alle blaadjes, dood hout en dode dieren weer tot voedsel 
voor planten.  
 
De poep en restanten die de diertjes en schimmels achterlaten is compost (mest) voor 
de  planten, struiken en bomen.  
 
Dat is de voedselkringloop van de natuur. 
 

 
 
Afval van mensen 
 
Afval dat mensen achterlaten in de natuur, zoals blikjes en plastic, kunnen beestjes en 
schimmels niet opeten. Dat moeten we zelf opruimen.  
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Kinderen zijn betrokken bij het onderwerp 
 
Bodemdiertjes zoals pissebedden, regenwormen en slakken roepen bij veel kinderen 
zowel fascinatie als ‘griezelen’ op. Kinderen vinden het reuze stoer als ze een worm 
durven vastpakken.  
 
Kinderen spelen graag met takken en blaadjes in het bos. En komen daarbij deze diertjes 
tegen.  
 
Afval wat mensen maken, is heel concreet voor kinderen. Ze kunnen goed onderscheid 
maken tussen niet verteerbaar afval (zoals plastic en blikjes) en wel verteerbaar afval 
zoals een bananenschil of een appelklokhuis. 
 

Leerdoelen 
 

• Leerlingen kunnen vertellen dat dood materiaal, zoals blaadjes en dood hout, in 
de natuur door bodemdiertjes, schimmels (en paddenstoelen) en microscopisch 
kleine beestjes wordt verteerd tot vruchtbare aarde (humus of compost). 

• Leerlingen kennen de diertjes: pissebed, regenworm, tuinslak, naaktslak, 
miljoenpoot. 

• Leerlingen weten dat voedsel en bladeren soms ‘beschimmelen’. Ze weten hoe 
een schimmel er uit ziet onder een vergrootglas. 

• Leerlingen ontdekken dat er uit schimmels paddenstoelen kunnen groeien, 
champignons in een kweekbak. 

• Leerlingen kunnen onderscheid maken tussen verteerbaar afval en niet 
verteerbaar afval. 

• Leerlingen kunnen uitleggen waarom blikjes, plastic en papier niet in de natuur 
thuishoren, en hoe je dat op kunt ruimen. 
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Les 1: Introductieles op school 
 
 
➔ Bekijk met elkaar de Powerpoint over deze les 
 
Vertel dat je je afvraagt waar alle dode blaadjes blijven? En de takken die uit de 
bomen vallen?  
 
Op straat worden blaadjes en takken opgeruimd door straatvegers. Maar hoe zit dat 
in het park of in het bos? Daar vallen elke herfst duizenden blaadjes op de grond. Als 
het niet wordt opgeruimd lopen we tot onze knieën (of nog erger) door de blaadjes. 
Waar blijven al die blaadjes, boomtakken, dode vogels en muisjes? 
 
In deze les maak je kennis met de kleine beestjes en paddenstoelen die het 
natuurafval opruimen. Hierover gaan we een ontdekles doen bij de Houtkamp. 
 
Een leuk filmpje dat je hierover kunt laten zien is: 
https://schooltv.nl/video/voedselkringloop-waar-blijven-dode-dieren/ 
 
 

http://www.natuureducatie.nl/uploads/presentatie-opruimers-van-de-natuur.527841.pptx
https://schooltv.nl/video/voedselkringloop-waar-blijven-dode-dieren/
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Les 2: Ontdekles bij het MEC Leiderdorp 
 
Sfeerbeeld van het lokaal 

 
Start 
 
De kinderen komen binnen. Ze mogen 5 minuten overal rondkijken in het 
‘ontdeklokaal’. 
 
Daarna gaan ze in de kring zitten. In de kring ligt een verkeerskleed met huisjes, 
bomen, poppetjes, autootjes.  
Er staat een bak met het opschrift afval van de natuur. 
Er staat een bak met het opschrift opruimers van de natuur. 
Er staat een bak met het opschrift afval van mensen 
 
De lesgever heet de kinderen welkom. Het gaat vandaag over de opruimers van de 
natuur. Het dorp wat hier te zien is, heet Bladerdorp. In Bladerdorp hebben ze een 
probleem. Elke herfst vallen alle blaadjes van de bomen. En die blijven altijd maar 
liggen. Kijk maar eens. We storten de bladeren op de straten tussen de auto’s en de 
poppetjes. Ze komen nauwelijks meer vooruit! 
 
Maar daar heb je de boswachter! Ik weet wel een oplossing hoor. In deze emmer heb 
ik de opruimers van de natuur. Ze eten alle blaadjes op en ze poepen weer aarde uit. 
Op de aarde groeien de planten weer. Als Bladerdorp de opruimers van de natuur 
loslaat, dan blijft Bladerdorp groen en prettig!  
 
Ben jij benieuwd wie de opruimers van de natuur zijn? 
Open de emmer en laat ze zien aan de kinderen! Er zijn wormen en pissebedden. 
Wie zet de opruimers van de natuur uit in Bladerdorp. Wie durft ze vast te pakken? 
 
De opruimers kruipen door Bladerdorp. Als ze hier heel lang rondkruipen (net als 
buiten in het park), dan eten ze alle blaadjes op en maken daar weer mooie aarde 
van. Fijn hè! De opruimers van de natuur komen ook wel eens een blikje op plastic 
tegen. Dat eten ze helaas niet op. Daarvoor komen de opruimers van de mensen. 
Maar die hebben het heel druk. Daarom moet je geen plastic en blikjes op de grond 
gooien.  
 
Er zijn vier opdrachten buiten: 
 
• Bodemdiertjes zoeken tussen de bladeren en op dood hout 
• Paddenstoelen en schimmels zoeken tussen de bladeren en op dood hout 
• De compostbak bekijken. Plantenresten gaan bovenin. Onderuit komt compost, 

eigenlijk poep van wormen en pissebedden. 
• Onverteerbaar afval opruimen 
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Er zijn vier ontdektafels binnen 
 

• Een ontdektafel over schimmels en paddenstoelen 
• Een ontdektafel om wormen te onderzoeken 
• Een ontdektafel om slakken te onderzoeken 
• Een ontdektafel om pissebedden te onderzoeken 
 
In de praktijk lopen de drie dierentafels door elkaar heen.  
 
Deel de groep in vier groepen met begeleiders. Elke groep krijgt een rugzakje met 
daarin zoekkaarten, loeppotjes, een grote verzamelpot en een vuilniszak. Elke groep 
krijgt ook vier afvalknijpers mee. 
 
De vier groepen blijven ongeveer 45 minuten buiten bezig met de opdrachten en met 
het zoeken van de diertjes, paddenstoelen en het opruimen van onverteerbaar afval.  
 
Teruggekomen bij het MEC kunnen de leerlingen aan de vier ontdektafels hun eigen 
onderzoek doen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de spullen die al op de 
ontdektafels staan met bijbehorende opdrachten. Maar ze kunnen ook gebruik maken 
van wat ze zelf hebben gevonden.  
 
De leerlingen hebben ongeveer 20 minuten tijd aan de ontdektafels. 
Vervolgens sluiten we de les af in de kring.  
De leerlingen vertellen wat ze allemaal ontdekt hebben. 
De vraag wordt beantwoord: Wie ruimen het afval van de natuur op? 
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3.  Afsluitende les op school 
 
Je kunt kiezen tussen twee afsluitende lessen (en/en kan ook natuurlijk). Bladerdorp 
naspelen is meer iets voor groep 3, de poster maken, meer iets voor groep 4, schatten 
we in. 
 
Bladerdorp naspelen op een speelkleed (of buiten op het plein) 
 
Hieraan kunnen steeds  zes kinderen tegelijk werken. 
 
Maak op een speelkleed een dorp na. Zorg voor poppetjes, auto’s en bladeren. Verzamel 
blaadjes van buiten en leg ze op het kleed. Ga ook buiten op zoek naar diertjes die als 
opruimer kunnen dienen. 
 
Je kunt dit ook buiten op het schoolplein aanbieden, bijvoorbeeld in de pauze. Maak dan 
met stoepkrijt en huisjes bladerdorp na. En laat de kinderen buiten met de afgevallen 
bladeren spelen en laat ze diertjes zoeken.  
 
 
 
poster maken 
 
 
De groepjes maken elk voor zich een poster waarop ze verschillende dingen tekenen (of 
plakken) zoals: 
 

• Groente- fruit- en tuinafval   
• Composthoop 
• Dood hout en blaadjes in het bos 
• Paddenstoelen 
• Schimmels op brood 
• Wormen en pissebedden 
• Microscopisch kleine beestjes onder een loep of stereomicroscoop 
• Onverteerbaar afval 
• Vruchtbare aarde 

 
Zet daar lijnen tussen zodat je kunt uitleggen welke beestjes of schimmels iets eten. Of 
juist niet (onverteerbaar afval) 
 
 
Een aantal groepjes krijgen de gelegenheid om de poster te presenteren en uit te leggen 
hoe de verschillende dingen met elkaar samenhangen.  
 
Bijvoorbeeld een pijl tussen Groente- Fruit en Tuinafval naar Composthoop naar 
wormen en pissebedden naar vruchtbare aarde. 
 


