Een midden/bovenbouwproject van het IVN Veldhoven / Vessem

voorjaar 2010

Doelgroep:

groepen 5 t/m 8

Plaats:

Bos gebied de Molenvelden. Startpunt op de parkeerplaats bij de camping.

Doel:

Op een speelse manier informatie verzamelen over de natuur en cultuur van
natuurgebied De Molenvelden tussen Zand-Oerle en Knegsel.

Materiaal:

Voor dit project hebben we 5 GPS-apparaten en 5 rugzakken met materialen, die
geleend kunnen worden bij: Hetty Fokkens, tel. 2543077

Namens de scholenwerkgroep: Johan van Zijll Langhout

Voorjaarsproject 2010, midden/bovenbouw: Het geheim van de Molenvelden

locatie waypoints
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Inleiding op school
Op school krijgen de kinderen uitleg over de werking van het GPS-apparaat en de bedoeling
van de excursie.
Aan de hand van bijlage 1 kan worden uitgelegd hoe de apparaten moeten worden bediend.

Excursie
-Parkeren op de parkeerplaats van camping De Molenvelden tussen Zand-Oerle en Knegsel.
-De klas in 5 groepjes verdelen. Elke groep krijgt een GPS en een rugzak.
-GPS aanzetten en wachten tot de satellieten zijn gevonden.
-Kies Waypoint Grenswachter en vertrek. Zie bijlage 1.
-Steek voorzichtig de weg over en loop via het bospad naar Waypoint (Wp) Grenswachter bij
de kei.
-Spreek af hoe laat op dit punt weer verzameld moet worden.
-Kies nu een ander Wp en loop daar naartoe (kies per groep bij voorkeur een ander Wp.) De
Wp’s kunnen in willekeurige volgorde gezocht worden.
De Wp’s waaruit gekozen kan worden zijn: boer, molenaar, houthakker, boomchirurg,
archeoloog. Kies als laatste grenswachter.
Bij elk Wp volgt een opdracht: gebruik de materialen uit de rugzak en noteer antwoorden op
het werkblad: De Molenvelder.
-Op de afgesproken tijd verzamelen bij de kei en gezamenlijk voorzichtig de weg oversteken
en terug gaan naar de parkeerplaats.

Verwerking op school
Elk groepje maakt een verslag, waarin verteld wordt over het ontdekte geheim van de
Molenvelden. Het verslag kan geïllustreerd worden met foto’s. Mail het verslag naar
molenvelder@gmail.com
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Werkblad: De Molenvelder
namen:…………………………………………………………………………………………
Opdrachten bij de waypoints

-Grenswachter:
Waarom ligt deze kei hier?

…………………………………………………………
-Wijs aan waar ligt: de Camping, waar ligt Zand-Oerle, waar
ligt Knegsel?
-Gebruik een kompas: waar is het noorden?
-Teken met een stokje in het zand een plusteken, dat wijst
naar het noorden.
-Schrijf de letters Noord, Oost, Zuid, West erbij. (N, O, Z, W)
-Geef nu met de beginletters aan waar de volgende
plaatsen liggen:
Camping, Zand-Oerle, Knegsel. (C, ZO, K )
-Neem deze tekening hiernaast over:

-Boer:
Welke dieren houdt deze hobbyboer?

………………………………..……………………………
Teken de boerderij in het vak hiernaast.
Heeft hij een moestuin? Wat wordt er verbouwd?

……………………………………………………………..
Zorgt deze boer ook goed voor de vogels?
Waaraan kun je dat zien?

……………………………………………………………..

-Archeoloog.
Bestudeer het zwarte hek. Waarom is dit een bijzondere plek?

……………………………………………………………………………………..
Wat is hier gevonden?

……………………………………………………………………………………..
Uit welke tijd stamt deze heuvel?

……………………………………………………………………………………..
Waarom zouden de mensen deze plek hebben uitgekozen?

……………………………………………………………………………………..
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-Molenaar:
Lees de plaquette over de molen. Wat geven de paaltjes aan?
Zie je nog overblijfselen van de molen?

……………………………………………………………………………………..
Wat werd er gemalen?

……………………………………………………………………………………..
Uit welke dorpen konden de boeren hier hun producten laten malen?

……………………………………………………………………………………..
Stond hier in 1600 een bos? En waarom denk je dat hier toen wel / geen bos was?

……………………………………………………………………………………..
Zoek op school op wat een banmolen is.

-Boomchirurg.
Je staat nu bij een grote boom.

Het is een ………………………………………………………………………..
Het is belangrijk dat grote oude bomen bewaard blijven en daarom worden ze goed verzorgd.
Wat zou een boomchirurg hier kunnen doen?
-wonden dicht smeren, gaten dicht maken, takken afzagen, takken steunen, ondergrond
verbeteren, mest geven, andere bomen die het licht wegnemen kappen.
Maak je keuze door te onderstrepen.
Bekijk de stam, zie je verschil tussen de stam beneden aan de boom en boven aan de boom,
beschrijf het:

……………………………………………………………………………………..
Hoeveel verschillende soorten bomen zie je op deze plek? ………………..………
Weet je ook hoe die bomen heten?

……………………………………………………………………………………..

-Houthakker:
Bestudeer eens hoe dit stuk bos (perceel) is aangelegd. Geef
met rondjes op je werkblad aan waar de bomen staan. Kies
een klein stukje bos ten noordwesten van waypoint.
Staan de bomen dicht bij elkaar? Te dicht?

……………………………………………………………
Welke bomen zou jij er tussenuit halen?
Bespreek waarom je daarvoor kiest. Zet er een kruis door.
Wat is het verschil met het bos ertegenover?

……………………………………………………………..
Welk bos vind je mooier en waarom?

……………………………………………………………..
Gebruik dit werkblad voor je verslag in De Molenvelder
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Bijlage 1: uitleg GPS
GPS is een afkorting het staat voor het engelse Global Positioning System. De naam is in
het engels omdat het systeem is uitgevonden door het Amerikaanse leger. Het is de naam
voor een systeem waarmee je kan bepalen waar je op dat moment precies bent. Dit klinkt
raar maar als je bijvoorbeeld op zee bent of midden in een bos dan lijkt alles om je heen
precies hetzelfde.
Het werkt met 32 satellieten die hoog boven de aarde
rondcirkelen. Deze satellieten zenden signaaltjes uit.
Deze worden opgevangen door kleine ontvangers.
Ontvangers zoals die bij dit project horen. De ontvanger
kan met die signaaltjes bepalen hoe ver die satelliet
precies weg is. Als de ontvanger maar genoeg signaaltjes
krijgt van verschillende satellieten kan die dus ook precies
bepalen waar op de aardbol hij zelf is. Deze ontvangers
hebben vaak ook landkaarten in het geheugen, op het
scherm zie je dan ook de kaart met daarop aangegeven
waar je op dat moment zelf loopt. Handig toch!
Bovendien, als je gaat lopen met zo’n GPS ontvanger dan
kan die ook gebruikt worden als kompas en aangeven inwelke richting je loopt.
De GPS ontvanger kan ook gebruikt worden om een route aan te geven. Als je bijvoorbeeld
in het apparaat een punt aangeeft waar je naar toe wil (dat noem je een waypoint) dan geeft
de kompasnaald precies aan welke richting je in moet voor de kortste weg naar je
bestemming.
Bij dit project maken we gebruik van ontvangers van het merk Garmin, type Oregon300.
Hieronder vindt je een korte gebruiksaanwijzing. Neem deze ook mee
tijdens de excursie, zo kun je niet verdwalen!
Aanwijzingen bediening GPS:
1. Aanzetten:
druk op de knop aan de rechterkant.
2. wacht op goede satelliet ontvangst
(de kleine streepjes midden onderaan het scherm worden groen, hoe meer
hoe beter.)
3. raak op het scherm “waarheen?” aan.
4. Kies “”waypoints”
En kies in het lijstje het juiste waypoint.
5. Het punt wordt nu getoond op de kaart
Druk op “ga”.
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6. Om op kompas te lopen druk je eerst op het kruisje linksonder, en
daarna op “kompas”.
Als je nu gaat lopen geeft de wijzer de richting aan die je moet volgen.
Boven in het scherm zie je de afstand tot je bestemming. Als je minder dan
10 meter bent genaderd hoor je een pieptoon.

7. Als je nu een nieuw waypoint wil kiezen druk je eerst op het kruisje
linksonder en daarna op “waarheen?”. Druk op “andere zoeken” en ga
weer verder met stap 4 van deze beschrijving
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