
  EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede

BIJLAGE 4 BOER OP DE VELUWE 
CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP 
bos en heide op de Veluwe

voor groep 1 t/m 4

EDE VROEGER EN NU – Erfgoedleerlijn Ede CULTUURHISTORISCH LANDSCHAP bos en heide op de Veluwe



In deze bijlage zie je knipfiguren en een plattegrond van een 
boerderij met omgeving. Op de plattegrond komen elementen 
terug die tijdens eerdere lessen zijn behandeld, zoals: stuifzand, 
bos, heide en wildwal

De akker is nog kaal, kun je daar kleine plantjes tekenen? De 
houtwal rond de akker is net gezaagd en de varkens vinden het 
heerlijk om de akker om te woelen, maar is dat wel de bedoeling? 
Gelukkig kunnen de varkens  achter het hekje bij de boerderij 
lekker in de modder rollen. In het bos mogen de varkens zelf 
eikels zoeken, maar dan is het natuurlijk wel handig dat één van 
de kinderen van de boerderij op ze past. 

Waar zou je de figuren kunnen plakken? Denk aan:
• in het bos zijn eikels, die vinden de varkens erg lekker
•  in het bos is ook brandhout om op te koken en in de winter 

warm te blijven
• als de heide bloeit, kunnen de bijen daar honing halen
• op de heide kunnen de schapen lekker grazen
•  in het weitje bij de boerderij groeit sappig groen gras voor  

de koeien

BOER OP DE VELUWE
Informatie voor de leerkracht

AANPAK

Print en kopieer deze bijlage.
De leerlingen kleuren de plattegrond en de knipfiguren 
in. Vervolgens knippen ze de figuren uit en geven deze 
een plek op de kaart. Leerlingen kunnen individueel of in 
groepjes werken.

De knipfiguren bestaan uit: 
een boer / boerin / varkens / bijen + bijenkorf / schapen / 
eikels / brandhout

BOER OP DE VELUWE
Knippen - blad 2

Varkens

✁

Eikels

✁

Schapen

✁

Bomen

✁

Korf   Bijen

✁

Brandhout

✁

Vouw 1 stukje naar achteren en 1 naar 
voren om zodat het kan staan.

Boer Boerin

✁

Koeien Vouw 1 stukje naar achteren en 1 naar voren om 
zodat het kan staan.

✁

Ter informatie:
De plattegrond is gebaseerd op de Pampel in Het Nationaal Park de Hoge 
Veluwe, zoals het er daar eeuwen geleden uitzag. Dit is de plek waar 
tegenwoordig het Kröller-Müller museum en het Museonder staan. 

✁




