
Excursie in de eendenkooi 
 
Handleiding excursie voor de leerkrachten 
 

Praktische informatie 
- Kledingadvies: laarzen of stevige schoenen die vies mogen worden + 

‘buitenspeelkleren’. Eventueel regenkleding. 
- Verzamelpunt is bij het bord van de eendenkooi, aan het begin van de onverharde 

weg. 
- Parkeren: wilt u i.v.m. landbouwvoertuigen de auto’s parkeren in de berm langs 

de Menneweg. Niet de toegang tot het landbouwpad blokkeren. De fietsen 
kunnen in de eendenkooi gestald worden.  

- Er is geen toiletgelegenheid in de eendenkooi. 
- Duur rondleiding: drie kwartier. 
- De gemiddelde schoolklas telt  20-30 leerlingen. In principe wordt de groep in de 

eendenkooi gesplitst. We streven naar één rondleider per 10-15 kinderen. 
 
Gedragsregels  
Onze eendenkooi is een rustgebied voor eenden en andere vogels. Dat betekent dat 
bezoekers zich aan bepaalde regels moeten houden:  
- Je luistert goed naar de aanwijzingen van de rondleider. 
- Voor de veiligheid van de kinderen, en de broodnodige rust in de kooi, is het heel 

belangrijk om stil te zijn en op de paden bij elkaar te blijven. Het is geen speelbos. 
Het is broedseizoen en overal in de bomen en struiken broeden vogels. Veel 
eenden broeden op de grond in het kooibos. De takkenrillen zitten al vol met 
winterkoninkjes, dus daar op klimmen of takken eruit trekken is storend voor de 
vogels. 

 

Beleving  van de excursie 
Stilte en rust zijn dus belangrijk in de eendenkooi. Dit neemt niet weg dat het  een 
fantastisch uurtje moet worden voor de klas. 'De eendenkooi is mysterieus, het is 
een plek waar niet veel mensen komen'. We moeten proberen om muisstil te zijn: 
'heeft de kooiker zijn paadje goed schoon gehouden'? Zo kunnen we 'een kijkje 
achter de schermen nemen' en ook echt eenden op de plas zien liggen. En als we stil 
zijn, kunnen we zangvogeltjes horen en vlinders zien.  
 
Verantwoordelijkheid 
De rondleider heeft de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken tijdens de 
rondleiding De leerkracht is samen met de begeleidende ouders verantwoordelijk 
voor het gedrag van de kinderen. Alle volwassenen zijn samen verantwoordelijk voor 
de veiligheid. 
 
We wensen u verder een fijn en leerzaam bezoek 


