
In deze lessenserie maak je een eigen kunstwerk met de 
‘Otterlose Beuk’ van Guiseppe Penone als inspiratiebron.
Een boom groeit en maakt van alles mee in weer en wind. 
Net als jij. Wat beleef jij graag met, bij of in de boom? Fan-
taseer hierover net als Guiseppe Penone. Je gaat een boom-
beeld maken met materialen die van bomen komen of ge-
maakt zijn. Een van je belevingen beeld je daarin uit.

NIVEAU:
Leerlingen van de basisschool, groep 3-6. Deze lessenreeks is ge-
baseerd op 30 leerlingen.

OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT:
Maak een kunstwerk van een boom en beeld daarin uit wat jij 
graag bij die boom zou willen beleven of doen.

DOEL
De kinderen tekenen ieder een boom en fantaseren wat ze heel 
graag met de boom zouden willen beleven en doen. Vanuit deze 
fantasie maken zij met papier-maché een boombeeld op een zelf 
getimmerd frame van hout. 

DUUR: 3 lessen van 1,5 uur

OPBOUW SERIE
Les 1: fantaseren, ontwerpen en de basis voor de boom timmeren
Les 2: vormgeven en ondertussen leren werken met de materialen
Les 3: verfijnen van het kunstwerk, titel bedenken

NODIG
Hulp bij het timmeren.
Voldoende ruimte om het werk tussentijds te laten drogen.
Tussen les 2 en 3 en na les 3 is een aantal dagen tot een week tijd 
nodig om het werk te laten drogen. 

Guiseppe Penone
door Renate Bes

OTTERLOSE BEUK



LES 1 ontwerpen
Tijdens de eerste les krijgen de leerlingen inspiratie voor hun kunstwerk 
en timmeren met hulp van ouders de basis voor het beeld.

MATERIALEN:

1 of meer afbeeldingen van de Otterlose Beuk van Guiseppe Penone
30 wit A6 papier
30 potloden
30 boomschijven 5-7 cm dik, 18-22 cm doorsnee. Liefst zonder schors, of 
met een dunne bast.
150 rechte dunne takken, bijvoorbeeld wilgentenen, ±1cm dik aan de 
onderkant, 1 -1,5 m lang.
150 draadkrammen 2,5-3 cm lang
6 beschermkarton of matten voor de tafels bij het timmeren
dikke stift

GEREEDSCHAPPEN:

6 hamers
1 nijptang
1 snoeischaar

Bekijk de afbeelding van de Otterlose Beuk van Guiseppe Penone.
Laat de kinderen vertellen wat ze zien.
Bespreek met de kinderen in een open gesprek hoe een boom 
groeit en wat een boom ‘mee maakt‘ in zijn bestaan. Ga hierbij door 
de seizoenen heen. Jongere kinderen kunnen het fysiek uitbeelden.
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VOORAF: 
Je kunt overwegen de leerlingen tussen deze kunstlessen echte 
natuurbeleving mee te geven.
De takken kunnen uit de directe omgeving komen en mogen vers 
gesnoeid zijn. Droge takken worden vaak te broos en breken snel.

Laat de kinderen vrij fantaseren bij de vraag: “Wat zou jij graag 
bij of met bij of in een boom willen spelen, beleven of doen”.
Het antwoord dat ze nu voelen tekenen ze op het A6 papier 
met potlood.

De kinderen die klaar zijn schrijven hun naam op een boom-
schijf met een dikke stift.

Iedere volwassene neemt een groepje van 5 kinderen.
Ieder kind timmert rondom de boomschijf 5 takken vast met 
draadkrammen. De andere kinderen uit het groepje kunnen 
hierbij helpen.
De volwassenen schat in wat de kinderen aan kunnen en tim-
mert iedere tak met wat laatste ferme tikken vast. 
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LESUITLEG:

4



MATERIALEN:

30 kranten
5 liter papierlijm in een emmer
10 verfbakjes (1 per 3 kinderen)
tekeningen (door de kinderen gemaakt  
  in les 1)

GEREEDSCHAPPEN:

30 brede kwasten
snoeischaar

Kinderen bepalen zelf hoe hoog de stam wordt, of het netjes of 
met losse stukjes is. Het is leuk om te zien hoe ieder dit anders 
doet.

Hierna drogen de boombeelden waardoor kranten en lijm stevig 
worden.

De kinderen bekijken hun eerder gemaakte tekening. Hierdoor 
krijgen ze ideeën wat ze willen aanbrengen in hun boombeeld. 
Laat ze er 1 ding uitkiezen dat ze de volgende les graag willen 
maken. 
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LES 2 vormgeven
Tijdens de tweede les werken de leerlingen aan de vormgeving 
van hun boombeeld. 
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We gaan werken aan de stam en dikke takken van de boom.
Leg de techniek uit:
• stroken scheuren van de krant: van 1 kant krijg je lange stro-
ken, van de ander kant korte stukjes.
• plakken: leg de strook op tafel en smeer met de lijmkwast 
de hele strook in. Plak de strook als het ware om de boom heen: 
het begin van de strook om een tak en vervolgens over de andere 
takken. Plak 3 lagen stroken kruislings over elkaar, hierdoor ontstaat 
stevigheid.
• vormgeven: plak stroken boven elkaar steeds hoger, zo ont-
staat de boomstam. Boven de stam kunnen takken dikker gemaakt 
worden door een strookjes om een groepje takken te plakken.

VOORAF:  

Maak uiterlijk een half uur vooraf de emmer met lijm klaar.
Met een zeil over de tafels kunnen de kinderen kunnen de kinde-
ren vrijer werken. Het zeil kun je dubbelklappen, opvouwen en 
hergebruiken voor les 3.
Takken kunnen losser gaan zitten doordat ze drogen. Timmer 
eventueel loszittende takken vast voor het beplakken begint.

LESUITLEG:



MATERIALEN:

tekeningen (door de kinderen gemaakt in les 1)
bruin dun papier: bijvoorbeeld 60 bruine papieren zakken (herge-
bruik) of een rol bruin inpakpapier 
bruin ribbelpapier
60 wilgentenen
emmer met overgebleven papierlijm eventueel aangevuld
10 lijmbakjes (1 per 3 kinderen)

GEREEDSCHAPPEN:

30 brede kwasten
snoeischaar

VOORBEREIDING

Om de bast van de boom vorm te geven kun je allerlei kartonnen 
of bruinpapieren restmateriaal gebruiken. Je kunt de kinderen mee 
laten verzamelen.

LES 3 verfijnen
De kinderen brengen hun fantasie over in het boombeeld en ma-
ken de bast van de boom.

LESUITLEG:

Leg techniek uit:

Vastplakken van takken: Takken kunnen een stukje uitsteken, of 
tegen de stam aan. Plak met korte strookjes bruin papier, inge-
smeerd met lijm, het takje vast op 2 of meer plekken. Onderzoek 
samen wat je kunt doen om een wat gammele constructie steviger 
te maken.

Laat de kinderen ze voelen hoe stevig de papier-maché is gewor-
den en aan het werk gaan.
Eventueel kunnen wat accenten aangebracht worden met (goud-
kleurige) plakkaatverf. Dit kan direct in de nog natte lijm, maar ook 
zodra het werk droog is.

Als laatste bedenken de leerlingen een titel voor hun eigen kunst-
werk waaruit blijkt wat ze graag in hun fantasie spelen bij de boom.
De titel schrijven ze op de andere kant van de tekening samen 
met hun naam. Daarna bevestigen ze dit met een touwtje aan hun 
kunstwerk.

Overweeg een echte kunstexpositie als afsluiting wanneer de de 
kunstwerken helemaal af zijn. Wellicht is er ruimte en tijd om de 
kinderen hierin mee te laten denken en organiseren.
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Benoem de materialen die ze kunnen gebruiken om de boom verder 
te maken:

• stukjes tak om zijtakken, boomhutje of ander element te maken wat 
met hun fantasie te maken heeft.
• stukjes bruin papier of ribbelpapier om de bast mee te maken
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