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Gratis natuurrondleiding over de 
Koeienweide Vondelpark  
Natuureducatie (NME) in het Vondelpark  

Beste schooldirecteur, leerkracht, activiteitenbegeleider,  
 

Veel groepen uit basis- en voortgezet onderwijs en buitenschoolse opvang weten de weg 
naar het natuureducatief pad, het C.W.F. Haakpad, op de Koeienweide in het Vondelpark 
te vinden. Jaarlijks maken circa 1.500 kinderen op een informatieve en actieve manier 
kennis met dit ecologisch onderhouden stuk stadsnatuur en ontdekken zij het plezier en 
het belang hiervan. Tijdens een natuureducatieve rondleiding zien de kinderen allerlei flora 
en fauna en horen zij leuke verhalen van onze natuurgids(en). Zelf een kikker vasthouden 
hoort er vaak ook bij. De zintuigen zoals kijken, voelen, ruiken en horen staan centraal. In 
de loop der jaren heeft een grote groep vrijwilligers diverse educatieve voorzieningen 
gemaakt zoals insectenhotels, paddenpoelen en een paddenstoelenwand.  
Ook zijn thema rugzakken beschikbaar; voor groep 6-8 is het mogelijk om een serie te 
boeken en onder begeleiding leuke veldproefjes te doen met behulp van speciaal les- en 
onderzoeksmateriaal. Mogelijke thema’s zijn Vogels, Insecten, Planten, Bodem, Water, Bomen en struiken, 
Paddenstoelen. 
 

Duur rondleiding: ongeveer 1 à 1,5 uur. Bij gebruik van de thema rugzakken 30 minuten extra (series van 3 à 6 lessen). 
 

Leeftijd: 4-14 jaar. Elke rondleiding wordt aangepast naar de leeftijdsgroep.  
 

Groepsgrootte: maximaal 30 leerlingen. Bij speciaal onderwijs: maximum aantal in overleg.  
Elke groep wordt onderverdeeld in kleine groepjes van 6à8 leerlingen die 
onder begeleiding van een natuurgids en 1à2 begeleiders van de school 
wandelen over het natuureducatief pad. 
 

Begeleiding: leerkrachten en ouders: 1 per 6à8 kinderen. 
 

Kleding: het terrein is voor een groot deel van het jaar wild begroeid en kan 
na regen drassig zijn. De kinderen trekken bij voorkeur een lange broek en 
dichte schoenen of laarzen aan.  
 

Kosten: een rondleiding bieden wij gratis aan. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld (bij voorkeur sturen 
wij u een factuur ofwel u kunt uw bijdrage overmaken dus liever geen contant geld op de dag zelf). Deze bijdrage 
komt ten goede aan onze natuureducatieve activiteiten (denk aan opleiding en bijscholing natuurgidsen, de 
organisatie van de rondleidingen etc). 
 

Waar: De Koeienweide is gelegen op circa 300 meter vanaf de ingang van het Vondelpark aan de Amstelveenseweg. 
Verwar het niet met de iets verderop gelegen Schapenweide waar het ooievaarsnest zich bevindt.  
Plattegrond: https://bit.ly/2OVe8Ik  
 

Hoe te boeken? 
Bent u geïnteresseerd in een rondleiding op de Koeienweide of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact 
met ons op.  
 

Hopelijk tot ziens op de Koeienweide! 
 

Met vriendelijke groet,  
 

Simone Sikking  
 
Dit initiatief is tot stand gekomen met de steun van:  Gemeente Amsterdam - Groenbeheer Vondelpark - Stadsecoloog Martin Melchers 

mailto:simone@groenebuurten.nl
https://nmtzuid.nl/project/koeienweide/
https://bit.ly/2OVe8Ik


GroeneBuurten 
 

J.M. Coenenstraat 4, 1071 WG  Amsterdam, t. 020-662 8237, simone@groenebuurten.nl www.groenebuurten.nl, www.facebook.com/GroeneBuurten 
GroeneBuurten zet zich in voor groene, duurzame en sociale buurten in Amsterdam Zuid. 

 

 
Enkele citaten van begeleiders na een school- of naschoolse opvang rondleiding: 
 
 

“Wat een feest!! In het uur dat we een rondleiding kregen van ontzettend leuke 
en lieve gidsen hebben we van alles beleefd. Onze 5 zintuigen stonden op scherp 
want we konden voelen, ruiken, proeven, kijken en horen! We hebben brandnetel 
geproefd, ratelaars gehoord, de stekels van de distel gevoeld, geroken aan 
verschillende bloemen en aan de watermunt en verder natuurlijk alles heel goed 
bekeken! Wat een unieke plek in Amsterdam. We kwamen moe maar voldaan 
terug op school en de kinderen raakten niet uitgepraat over wat ze gezien 
hadden!! 
 

“Heel educatief en afwisselend” 
 

“Onze leerlingen zijn normaal nooit zo geïnteresseerd” 
 

“Er was van alles te beleven en alle zintuigen werden geprikkeld; we voelden aan 
bladeren, luisterden naar kikkers en keken naar bijen op bloemetjes. We zagen 
een egel huisje, een bijenhotel en een poel vol kikkers. We liepen door een 
kaboutertunnel, en mochten knuffelen met de knuffelboom. We voelden aan 
pissebedden, lieten wormen op onze hand lopen en keken naar watervlooien…….” 
 

“We begonnen de wandeling met een kleine introductie over het gebied. Er werd 
ons verteld waar de naam koeienweide vandaan komt. Hierna startte onze 
wandeling over het terrein. We begonnen met het kijken naar de verschillende 
dingen die we op de grond konden vinden. Zo vonden we een blaadje waarvan 
we goed de nerven konden zien.  
Op de route lagen verschillende platen op de grond. De kinderen konden 
hieronder kijken om zo te zien wat voor insecten er onder leven. Ze vonden dit 
allemaal erg interessant. Ook hebben we nog het oude hol van de vos die soms 
de koeienweide bezoekt mogen bewonderen. De kinderen konden heel dichtbij 
het hol komen wat ze heel fascinerend vonden.  
Ook zagen we enorme bomen die bij een storm waren omgevallen, maar nog 
leefden doordat ze nog enkele wortels in de grond hadden staan. Dat was 
indrukwekkend vonden de kinderen.  
Tenslotte hebben we nog een spelletje gedaan met feitjes die gaan over de 
natuur. De kinderen moesten raden of de feitjes die verteld werden juist of 
onjuist waren.”  
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