
Ga op avontuur tijdens een natuurkamp 
op het Woldhuis!

Kom je mee op avontuur in de natuur? 
Maak je eigen maaltijd klaar in de buitenlucht 
op houtvuur, bagger door een sloot en ga op 
onderzoek naar onbekende planten en dieren. Een 
natuurkamp bij het Woldhuis is een onvergetelijke 
ervaring midden in de natuur.

Tijdens de week beleven de leerlingen allemaal 
avonturen in de natuur. Voorbeelden hiervan zijn:
• De boswachter helpen: o.a. bomen vellen, 

nestkastjes controleren, baggeren door het bos
• Overleven in de natuur: o.a. hutten bouwen en 

op zoek naar eetbare planten
• Koken op vuren: zelf vuur maken om 

pannenkoeken te bakken en appels te poffen
• Word natuurexpert: Op pad om je favoriete 

natuurthema te onderzoeken en elkaar over te 
vertellen.

• Onderzoek de bosinwoners: Op zoek naar 
beestjes in het water en in het bos.

Leeropbrengsten van een natuurkamp
Terwijl de kinderen de tijd van hun leven hebben 
middenin de natuur, zal deze ervaring ze ook veel 
bijbrengen. Zo leren zij met zorg omgaan met 
natuur en het milieu, over de eigen omgeving 
en de dieren en planten die daarin leven, maar 
ook om zich te gedragen vanuit respect voor 
elkaar. Deze sluiten aan bij kerndoelen 37, 
39, 40 en 41 van het primair onderwijs. Ook 
ontwikkelen kinderen diverse 21st century skills en 
onderzoeksvaardigheden. Een natuurkamp speelt 
in op verschillende leerstijlen. Het natuurkamp 
is ook voor leerkrachten leerzaam: zij doen 
didactische vaardigheden en inspiratie op voor 
natuuractiviteiten in de schoolomgeving.

“Het programma is vorm te 
geven en aan te passen naar 

eigen wens, zodat het optimaal 
aansluit bij de leerlingen.”

Mandy den Teuling, Docent Basisschool 
de Poolster, Berkel en Rodenrijs



Verzorging op maat
• We bieden een natuurkamp van twee tot vijf 

dagen waarin natuurbeleving centraal staat.
• Elk natuurkamp is maatwerk: er is keuze uit veel 

activiteiten.
• IVN biedt naar wens begeleiding en ondersteu-

ning bij de natuuractiviteiten.
• Onze chefkok zorgt voor biologisch ontbijt, 

lunch en diner.

Meer weten over een natuurkamp op het 
Woldhuis?
Kijk op www.ivn.nl/woldhuis of vraag naar de 
mogelijkheden via woldhuis@ivn.nl of telefonisch 
via 055 – 3684010.
Alle materialen voor natuureducatie in het 
onderwijs is te vinden op winkel.ivn.nl

Het Woldhuis: een bijzondere 
natuurbeleving op locatie
Het Woldhuis is een villa gebouwd op een prachtig 
landgoed middenin de bossen nabij Apeldoorn. 
Het landgoed is 200 hectare groot en bestaat uit 
verschillende soorten bos, weilanden en akkers. 
Een prachtige omgeving voor de ultieme natuur 
beleving.

“De doelgerichte opdrachten 
laten kinderen de natuur beleven 

zonder dat het direct heel erg 
schools wordt. Ze doen kennis 
op door praktische proefjes en 
ontdekkingen. Ook ontdekken 
kinderen andere talenten van 

zichzelf en van anderen.”

Danny de Ridder, Adjunct directeur 
CBS De Wissel, Vlissingen

IVN Natuureducatie
IVN is een landelijke organisatie van 150 
beroepskrachten en 25.000 leden en vrijwilligers 
die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. 
In je tuin, op je balkon, in de buurt en verder 
weg. IVN laat jong en oud daar beleven hoe leuk, 
leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen 
we met grote (vergroenings)projecten, campagnes 
en natuuractiviteiten. Zo planten we het zaadje van 
de liefde en zorg voor de natuur.

“De reden dat wij komen is het 
enthousiasme, de verwondering en 
de onderzoeksdrift van de kinderen 
die je ziet tijdens de week. Het geeft 
leerlingen bagage voor het leven 

mee. Oud-leerlingen praten er na 20 
jaar nog steeds over, als in: konden 

we nog maar even terug”.

Tiny Montrée, Leerkracht groep 8 
Basisschool de Baarzen, Vught


