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3B3 Bossen, bomen, bodem

Hoofdstuk 1

Inleiding

‘B³: Bossen, Bomen, Bodem’ of kortweg ‘BBB’ is een educatief programma voor leerlingen van de derde 

graad lager onderwijs. Aan de hand van allerlei actieve opdrachten ontdekken de leerlingen wat een 

biotoop of levensgemeenschap is en leren ze een aantal inwoners van het biotoop bos, boom of bodem 

beter kennen. De leerlingen werken soms in grote groep, soms in kleine groep en af en toe individueel. 

De leerlingen begeven zich, onder begeleiding van de gids, naar het werkterrein op ongeveer 5 minuten 

wandelen van het bezoekerscentrum. Eens daar aangekomen neemt de gids hen mee op een tocht naar het 

nabijgelegen grasland met kleine groepjes bomen en natuurlijk ook naar het bos. Daar zullen de leerlingen 

met behulp van informatiefiches, de gids en een grote hoeveelheid veldwerkmateriaal de opdrachten 

uitvoeren. Zo krijgen ze de kans om op een zelfstandige manier:

• de hoogte van een boom te bepalen, 

• werken met een aantal elektronische toestellen (anemometer, lichtmeter …), 

• een vriendenpagina aan te maken voor hun favoriete boom,

• kennis te maken met de holbewoners van het bos.

In totaal zullen er 3 grote opdrachten uitgevoerd worden zodanig dat er voldoende afwisseling in het 

programma zit, maar toch voldoende tijd gemaakt kan worden om dieper in te gaan op enkele aspecten  

van de opdrachten. Als er nog voldoende tijd is, kan er een vierde kleinere opdracht uitgevoerd worden.  

Het volledige programma (met inbegrip van de verplaatsing naar en van het werkterrein) neemt twee uur in 

beslag.

Wil je meer informatie over dit of de andere educatieve programma’s die in Puyenbroeck plaatsvinden,  

kan je terecht bij de cel Educatie of op www.puyenbroeck.be 

Wij wensen jullie en de leerlingen een boeiende daguitstap toe!

cel Educatie
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Hoofdstuk 2

De gids

• ‘Bossen, Bomen, Bodem’ kan enkel met gids geboekt worden

• de gids heeft in het domein een algemene opleiding en een specifieke opleiding voor dit programma 

gevolgd

• de gids wacht jullie op aan het bezoekerscentrum en neemt jullie mee naar het bos

• bij iedere opdracht zorgt de gids voor de optimale uitvoering, soms zal uw hulp gevraagd worden om  

zo de leerlingen voldoende aandacht te kunnen geven

• u kunt de gids en het programma evalueren aan de hand van het evaluatieformulier dat u bij de aanvang 

van uw schoolreis ontvangt in het bezoekerscentrum
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Hoofdstuk 3

Doelgroep 
leerlingen van de  
3de graad basisonderwijs

3.1. Leeftijdskenmerken
Algemene kenmerken van een 10–12 jarige:

• kan de delen van het geheel waarnemen en vormt zo zijn oordeel over het geheel

• neemt globale delen waar

• kan niet abstract denken

• exploreert omgeving door middel van alle zintuigen

• spontaan ordenen begint, maar met eigen systematiek

• heeft meestal één hypothese in het hoofd en indien dit niet klopt, begint hij/zij te gissen en te missen

• stelt zich geen vragen bij eigen lichaam; ervaart lichaam als soepel instrument in contact met de  

 buitenwereld

• nieuwe informatie moet letterlijk thuisgebracht worden

• heeft gelijktijdigheidproblemen: kan zich maar met één ding tegelijkertijd bezighouden, tenzij op de  

 handeling veel geoefend wordt

• creëert in groep zijn eigen boeiende wereld, vol avontuur en spel

• leert de eigen verantwoordelijkheden steeds beter kennen

• heeft steeds meer aandacht voor morele vraagstukken

• verwacht serieus genomen te worden door volwassenen

• kan volledig zelfstandig een taak vervullen, ook een schriftelijke opdracht

• onfeilbaarheid van de volwassenen wordt gerelativeerd

• voelt behoefte om een goed iemand te zijn in de ogen van de anderen

• gaat graag met leeftijdsgenootjes om, de groepjes krijgen duidelijke structuur en organisatie

3.2 Eindtermen
Bij het opstellen van dit programma werd er rekening gehouden met de eindtermen voor het basisonder-

wijs. De opdrachten sluiten dan ook aan bij deze eindtermen. Hieronder vindt u een overzicht van de 

eindtermen wereldoriëntatie waaraan gewerkt wordt bij de uitvoering van dit programma. 

Enkel de eindtermen wereldoriëntatie natuur worden hier opgesomd. Er wordt natuurlijk ook onrechtstreeks 

gewerkt aan enkele andere eindtermen (bv. 2.13 de leerlingen kunnen een eenvoudige werktekening of 

handleiding stap voor stap uitvoeren of 5.1 de leerlingen kunnen de tijd die ze nodig hebben voor een hen 

bekende bezigheid realistisch schatten…), maar aangezien deze niet tot het hoofddoel van dit programma 

horen, worden ze hier verder niet vermeld.

Eindtermen Wereldoriëntatie

1 Wereldoriëntatie natuur

Algemene vaardigheden

1.1 De leerlingen kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een 

systematische wijze noteren
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Levende en niet-levende natuur

De leerlingen

1.3 kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen en 

verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening aanbrengen en 

verantwoorden

1.4 kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel voorkomende 

organismen in herkennen en benoemen

1.5 kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun omgeving

1.6 kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt

1.7 kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met elkaar 

verbonden voedselketens

Milieu

1.24 De leerlingen kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op 

 positieve, maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu
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Hoofdstuk 4

Uitvoering programma

4.1 Voor de begeleiding
In dit deel van deze brochure gaan we verder in op de verschillende opdrachten en de werkwijze die 

gehanteerd wordt. Zowel voor de verschillende opdrachten als voor de algemene werkwijze.

Na iedere opdracht staan de bijhorende leerlingenbladen en eveneens wat achtergrondinformatie. Dit kan 

helpen om het begeleiden van de opdracht tot een goed einde te brengen.

Algemene richtlijnen

1 verloop van het programma

Bij aankomst in het domein meldt de begeleidende leerkracht zich aan bij de balie in het bezoekers-

centrum. De leerlingen blijven op dit moment het best buiten wachten zodat alles rustig en vlot verloopt.

Eens alle documenten in orde zijn zal de gids de groep begeleiden naar het bos en kan het programma van 

start gaan.

De uitvoering van de opdrachten van het programma duurt 2u.

Nadat het programma afgewerkt is, kan de leerkracht het evaluatieformulier in de brievenbus deponeren. 

Deze is voorzien aan de balie in het bezoekerscentrum.

Bij slechte weersomstandigheden met windstoten van meer dan 70 km/u moet het domein alle bossen 

afsluiten. Als dit het geval is, zal het programma aangepast worden en kan het zijn dat niet alle opdrachten 

uitgevoerd worden.

2 verloop van de opdrachten

Tijdens het programma worden er 3 grote opdrachten uitgevoerd. De plaats waar de opdrachten juist 

doorgaan, wordt door de gids gekozen naar gelang zijn eigen voorkeur, de omstandigheden … Indien er nog 

voldoende tijd over is, kan er ook nog een vierde opdracht (de nestopdracht) uitgevoerd worden. 

Er is een werkboekje voorzien. De leerkracht krijgt ook een exemplaar en kan dit tijdens het programma 

invullen. De leerlingen krijgen hun exemplaar pas tijdens de opdracht 3: het vriendschapsprofiel. De rest 

van het werkboekje kunnen ze dan tijdens de naverwerking invullen.

De volgorde van opdrachten die wij voorstellen is: 1 de bosquiz, 2 de abiotische factoren, 3 het vriend-

schapsprofiel, 4 de bouw van bodemdieren.

Het materiaal dat nodig is bij de uitvoering van de opdrachten zal ofwel ter plaatse aanwezig zijn ofwel 

meegenomen worden vanuit het bezoekerscentrum.

De afstand die de leerlingen afleggen tijdens het programma is beperkt. De locaties bevinden zich allemaal 

binnen een straal van 500m van het bezoekerscentrum. De leerlingen wandelen hierbij deels over paden, 

maar ook vaak over gras of in het bos. Laat hen dus geschikt schoeisel meebrengen. Het programma gaat 

volledig in openlucht door dus voorzie bij regenkledij indien nodig.

Voor een goede uitvoering van de opdrachten is regelmatig de hulp nodig van de leerkracht. Het is dus 

noodzakelijk dat de leerkracht zelf ook actief meewerkt bij het uitvoeren van de opdrachten. Voor de taken 

die de leerkracht moet opnemen is wel geen specifieke voorkennis vereist.
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De leerlingen zullen regelmatig in groepen van verschillende groottes verdeeld worden. Deze verdeling 

gebeurt door de gids, tenzij de begeleidende leerkracht dit wenst te doen bijvoorbeeld om bepaalde 

leerlingen gescheiden te houden.

4.2 De opdrachten
1 de bosquiz (10 minuten)

Doel

Het doel van deze opdracht is dat leerlingen komen tot de definitie van een biotoop en dat de gids even de 

tijd neemt om zich voor te stellen en wat afspraken te maken. De definitie is: ‘een biotoop is een plaats 

waar verschillende aangepaste dier- en plantensoorten samenleven’.

 

Verloop

De gids stelt een vraag aan de hele groep. Als iemand het juiste antwoord kan geven krijgt die persoon een 

deel van de definitie.

Als alle 5 de antwoorden gegeven zijn, moeten de 5 leerlingen met hun deel van de definitie op de juiste 

volgorde gaan staan. Hiervoor krijgen ze de hulp van de rest van de klas.

Invulblad pagina 2 in het werkboekje

2

1. De bosquiz

Bij een voedselketen is het zo dat het dier of plant in de kader opgegeten wordt 

door het dier waar de pijl naar wijst.

Noteer hier één voedselketen:

Noteer de definitie van een biotoop:

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________

1. De bosquiz
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Achtergrondinformatie

De vragen en de delen van de definitie

1 Hoe noemt een slak zonder huisje?

  Naaktslak, deel van de definitie: ‘een plaats waar

2 Welk zoogdier kan vliegen en leeft vaak in de bomen?

  Vleermuis, deel van de definitie: ‘dier- en plantensoorten’

3 Hoe noemt het dier dat in het bos leeft en verschillende nesten gebruikt,  

 graag beukennootjes eet en een grote pluimstaart heeft?

  Eekhoorn, deel van de definitie: ‘samenleven’.

4 Er zit ook een rover in onze bossen. Hij eet van alles wat. Planten, dieren en  

 afval het staat allemaal op zijn menu. Hij eet graag kip, heeft een mooie staart  

 en er is een verhaal waarin ze hem Reinaert noemen. Als je het nog niet weet  

 zijn naam rijmt op mos.

  Vos, deel van de definitie: ‘een biotoop is’.

5 Dit dier vliegt tussen de bomen en woont er ook in. Niet in een nest op de takken  

 maar in een hol, dat hij zelf maakt, in de boomstam.

  Specht, deel van de definitie: ‘verschillende, aangepaste’.

2 de abiotische factoren (30 minuten)

Doel

De leerlingen leren meetgegevens ivm de abiotische factoren verzamelen. Voor een aantal factoren worden 

er elektronische meettoestellen gebruikt. Met de verzamelde gegevens worden een aantal functies van het 

bos voor de mens bekeken.

Verloop

De leerlingen worden in 10 groepen verdeeld. Vijf van deze groepen gaan mee met de leerkracht om 

metingen uit te voeren op het grasland en de andere vijf gaan mee met de gids om metingen uit te voeren  

in het bos. Voordat de groep splitst zal de gids kort de manier van meten uitleggen. Dit gebeurt in grote 

groep zodat iedereen weet hoe alles werkt. Op deze manier kan je eventueel nog doorschuiven van het  

ene toestel naar het andere.

De volgende factoren worden opgemeten: windsnelheid, lichtsterkte, geluidssterkte, temperatuur, vochtig-

heid en hardheid. Ieder groepje meet een factor, als er voldoende tijd is kan er eventueel nog gewisseld 

worden van toestel of locatie. De resultaten van de metingen worden genoteerd in het werkboekje.

Nadat de gegevens verzameld zijn, komt de groep samen en bespreekt de gids samen met de leerlingen de 

resultaten. Het resultaat van de hardheid zal vooral van belang zijn bij de vierde opdracht.
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Achtergrondinformatie

opdrachtfiche

Opdracht 1: Lichtsterkte meten

Wat doe je?

• Je meet de sterkte van het zonlicht in en buiten het bos.

Wat heb je nodig?

• Een lichtmeter.

Wat doe je?

• Meet de lichtsterkte eerst buiten of in het bos gedurende 1 minuut. 

 Schrijf de gemeten waarde op.

• Als er voldoende tijd is ga je ook naar de andere plaats. Meet hier ook de lichtsterkte gedurende  

 1 minuut. 

 Schrijf de waarde op.

• Ga terug naar de gids. Ondertussen kan je al nadenken over de volgende vragen:

 1. Op welke plek scheen het minste zonlicht?

 2. Waarom is dit zo?

 3. Heeft dit gevolgen voor de planten die er groeien?

conclusie

De eenheid van lichtsterkte is lux. Het is de verhouding van de hoeveelheid licht (uitgedrukt in lumen)  

die binnenkomt op een bepaalde verlichte oppervlakte.

Enkele referentiewaarden

• Zonlicht: 100 000 - 130 000 lux (100 - 130 klx)

• Daglicht, indirect zonlicht: 10 000 - 20 000 lux (10 - 20 klx)

• Bewolkte dag: 1000 lux (1 klx)

• Kantoor: 500 lux

• Erg donkere dag: 100 lux

• Schemering: 10 lux

• Volle maan: 0,1 lux

• Nieuwe maan zonder wolken: 0,001 lux (1 mlx)

• Bewolkte nacht zonder maan: 0,0001 lux (0,1 mlx)

De lichtsterkte zal in het bos waarschijnlijk lager liggen dan buiten het bos. Dit komt vooral doordat het 

bladerdak al veel licht tegenhoudt. Op een bewolkte dag zal dit verschil veel kleiner zijn dan op een zonnige 

dag.

Doordat er in het bos minder licht is, zal je hier voornamelijk schaduwplanten vinden en ook minder 

planten dan aan de bosrand. Daarom ook dat bosranden zo belangrijk zijn voor de diversiteit.

Een ander gevolg van minder licht is dat de bomen en planten voortdurend met elkaar strijden om het 

weinige licht.
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opdrachtfiche

Opdracht 2  : Temperatuur en vochtigheid meten

Wat doe je?

• Je meet de temperatuur in en buiten het bos.

• Je meet de vochtigheid in en buiten het bos.

Wat heb ik nodig?

• Een thermometer/vochtigheidsmeter.

Wat doe je?

• Ga een stuk het bos  in. 

 Hou de meter op ongeveer 1 meter boven de grond. Ga niet in het volle zonlicht staan!. 

 Lees de temperatuur en de vochtigheidsgraad af.

 Vul de tabel in die in je werkboek staat.

• Ga een eindje buiten het bos staan. 

 Meet ook daar de temperatuur en de vochtigheid op een zonnige plek.

 Vul de tabel in je werkboek in.

• Ga terug naar de gids. Ondertussen kan je al even nadenken over de volgende vragen:

 1. Welke plek is het koudst?

 2. Hoe komt dit?

 3. Waar is de vochtigheid het grootst?

 4. Hoe komt dit?

conclusie

Temperatuur

Hier zal een verschil te zien zijn dat anders is in de winter dan in de zomer.

In de zomer zal de temperatuur in het bos lager zijn dan op het grasland. Het bladerdak houdt namelijk  

het zonlicht tegen zodat de bodem minder opwarmt.

Hierdoor merk je ook dat warmteminnende planten op graslanden groeien. Bossen zijn dan ook zeer 

belangrijk voor de mens als natuurlijke buffer tegen de opwarming van de Aarde. Aangezien er steeds 

minder bossen zijn, warmt de bodem sneller en harder op en stijgt de globale temperatuur.

In de winter zal het verschil tussen de twee waarden kleiner zijn aangezien de bomen geen blad meer 

dragen. 

Soms is het in het bos zelfs wat warmer dan erbuiten. Dit heeft dan vooral te maken met het feit dat er 

minder wind waait in het bos dan er buiten en dat planten ook een klein beetje warmte uitstralen.  

Dit zorgt er voor dat het bos een ideale plaats is om te overwinteren.

Luchtvochtigheid

De luchtvochtigheid in het bos zal hoger zijn dan op het grasland. Dit komt omdat water in het bos minder 

snel verdampt.

Dit heeft te maken met het feit dat het zonlicht niet tot aan het water kan en dat er minder wind is.

Het regenwater bereikt de bosbodem ook trager dan bijvoorbeeld de bodem van het grasland.  

Dit zorgt er voor dat de planten het regenwater maximaal kunnen opnemen.

Het bos zal het water ook trager afgeven aan de omgeving, beken, rivieren … Bos is dus een buffer tegen 

overstromingen. 
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opdrachtfiche

Opdracht 3: Windsterkte meten

Wat doe je?

• Je meet de windsnelheid in het bos en op de open plek.

Wat heb je nodig?

• Een windsnelheidsmeter.

Hoe doe je dit?

• Ga een eindje in het bos. Meet gedurende 1 minuut. Lees de hoogste snelheid af.

• Doe dit ook een eindje buiten het bos

• Ga terug naar de gids en denk al eens na over de volgende vragen:

 1. Waar was de snelheid van de wind het hoogst?

 2. Waarom is dit zo?

conclusie

Doordat de bomen de wind breken zal de windsterkte lager liggen in het bos dan daarbuiten.

Door deze functie kunnen bomen en bossen aangeplant worden als een soort van natuurlijk windscherm.

Als je rondkijkt zal je merken dat de bomen in het midden van het bos bijna nooit afgebroken takken 

hebben door de wind. Aan de rand van het bos is dit anders.

opdrachtfiche

Opdracht 4: Geluidsterkte meten

Wat doe je?

• Je doet de geluidsmetingen in of buiten het bos.

Wat heb je nodig?

• Een geluidsmeter

Wat doe je?

• Ga een eindje in het bos staan en meet de geluidssterkte. 

 Noteer de waarde in je werkboek.

• Ga nu op de open plek staan en meet weer de geluidssterkte.

 Schrijf de waarde op in je werkboek.

• Ga terug naar de gids en denk hier al even over na:

 1. Waar was er het meeste lawaai?

 2. Hoe komt dit?

conclusie

De waarde in het bos zal lager liggen dan buiten het bos, tenzij het redelijk waait. Dit laatste komt dan 

natuurlijk door het geluid dat de bladeren maken in de wind.

Bij windstil weer zal er in het bos minder lawaai zijn. Dit komt omdat de begroeiing de geluidsgolven gaat 

breken en divergeren. 

Om deze reden kan een rij bomen of een bosje perfect dienen als geluidsbuffer langs snelwegen, 

 spoorwegen… en het is nog mooi ook.

Omwille van deze stilte kan je ook gemakkelijk tot rust komen in een bos, het heeft alles om je te 

 verwennen.

· Het geeft je verkoeling in de zomer.

· Groen is een rustgevende kleur en laat dat nu net een van de hoofdkleuren zijn in een bos.

· Het is er stiller dan buiten het bos en de geluiden die je dan toch hoort (zingen van de vogels, ruisen  

 van de bladeren …) zijn mooie geluiden. 
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opdrachtfiche

Opdracht 4: De hardheid van de bodem te meten

Wat doe je?

• Je meet de hardheid van de bodem in of buiten het bos

Wat heb je nodig?

• Een metalen pin en een plastiek buis

Wat doe je?

• Ga een eindje in het bos of op het grasland staan en bepaal de hardheid van de bodem. 

 Noteer de waarde in je werkboek.

• Herhaal dit eventueel op een andere plaats.

• Ga terug naar de gids en denk hier al even over na:

 1. Waar was de bodem het hardst?

 2. Hoe komt dit?

conclusie

De gemeten waarde in het bos zal lager liggen dan buiten het bos. De bodem van het grasland is dus 

harder. Dit heeft ondermeer te maken met de hogere bodemdichtheid op het grasland. In het bos zitten er 

meer bodemorganismen in de bodem die de bodem ‘omploegen’. Regenwormen, bodemaaltjes, compost-

wormen, muggen- en vliegenlarven … maken allemaal kleine tunnels in de bodem waardoor deze zachter 

wordt. 

Deze zachtere en luchtige grond maakt het voor planten gemakkelijker om er met hun wortels in te dringen. 

Ook hebben de wortels op deze manier toegang tot lucht met de nodige zuurstof.

Een tweede voordeel voor de bomen in het bos is dat de bodemdieren de voedselrijke humus dieper in de 

bodem brengen waardoor de planten deze beter kunnen opnemen.

De reden dat er meer bodemorganismen te vinden zijn in een bosbodem is dat er in het bos meer voedsel 

op de bodem ligt (afgevallen bladeren en takken). Waardoor de opruimers hier meer voedsel hebben en 

daardoor ook de rovers.

3. het vriendschapsprofiel (40 minuten)

Doel

De leerlingen leren een boom determineren.

Verloop

Om tot de juiste boomsoort te komen, moeten de leerlingen eerst gaan kijken naar een aantal typische 

determinatiekenmerken zoals de schors, vorm van het blad, de bladrand … Ze doen dit per twee verspreid 

over het terrein. Ze krijgen op dit moment ook het werkboekje en een potlood.

Nadat ze de kenmerken van hun boom bekeken en opgeschreven hebben, kunnen ze aan de slag met de 

determinatietabel. Eens ze denken de juiste naam van hun boom gevonden te hebben, gaan ze tot bij de 

gids. Daar kunnen ze met de iPad controleren of ze juist zijn en komen ze te weten waarvoor hun boom 

gebruikt wordt.

Eens ze dit gedaan hebben kunnen ze het vriendschapsprofiel van hun boom invullen.
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Invulbladen p 4-9 in het werkboekje

4

3. Het vriendschapsprofiel

A. Foto van de boom 

Kijk nauwkeurig naar jouw boom.

Welke vorm heeft de kruin?

Teken jouw boom

5 hartvorm

5 cirkelvorm

5 toortsvorm

5 parasolvorm

5 piramidevorm

6

C. Bloemen en vruchten aan de boom (lente en zomer)

Aan elke boom komen er bloemen en vruchten. Soms zijn ze groot en lekker zoals 

een appel. Soms klein en niet eetbaar.

Kijk eens naar jouw boom. Staan er bloemen op of zie je al vruchten hangen?

 

Tip: kijk ook op de grond!

Teken de vrucht of bloem van jouw boom

5

B. Kenmerken van het blad

Raap een blad of naald op van de grond, als er geen liggen mag je er 1 plukken.

Welke kleur heeft het blad of de naald? _______________________________________________

Duid de bladrand aan:

1. gaafrandig  

2. gezaagd 

3. dubbel gezaagd 

4. gegolfd  

5. getand  

B. Kenmerken van het blad

Raap een blad of naald op van de grond, als er geen liggen mag je er 1 plukken.

Omcirkel het kenmerk van jouw blad of naald.

 Blad of naald

Loof/naald loofboom naaldboom

Bladschijf  enkelvoudig  samengesteld  naaldvormig

Naalden  alleenstaand per 2 met meer dan 2

Bladstand  verspreid  tegenoverstaand  

Bladvorm  driehoekig hartvormig   handvormig veervormig 

1 2 3 4 5

7

D. De schors van de boom

Voel aan de schors van de boom.

Is die 5 ruw?    5 glad?    5 gegroefd?

E. Kenmerken van de boom

Meet de omtrek van de boom.

Stap 1: ga met het touw helemaal rond de boom. 

Stap 2: meet nu hoeveel touw je nodig had.

v De boom heeft een omtrek van ___________________ cm

Hoe hoog is de boom? (gebruik hiervoor de hoogtemeter)

Stap 1: Hou de hoogtemeter evenwijdig met de 
grond, hou daarbij de schuine zijde waarop de 
buis staat naar boven.

Stap 2: Kijk door de buis van de schuine zijde en 
ga zover achteruit dat je precies de top van de 
boom ziet. Sta dan stil en meet (met de vouw-
meter) nu hoever je van de boom staat =  
___________ meter (Kijk maar eens naar de tekening)

Stap 3: Tel bij deze afstand jouw eigen grootte bij. 
Zo ken je de hoogte van de boom.

De boom is dan _______  meter + _______ (lengte van 

jezelf) = _______ meter hoog

______________________________

8

Blad voor schorsafdruk

9

F. Het vriendschapsprofiel van mijn boom

___________________________________________________

_________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________

Breek geen
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lijsterbes

Achtergrondinformatie

Op het gebruikte terrein voor deze opdracht staan er zeven verschillende  boomsoorten:

• Zwarte els

Geneeskundige waarde: de schors werkt koortswerend en  wondreinigend. Met een bespuiting van een 

bladerafkooksel kan men runderen en paarden beschermen tegen insecten en irritaties. 

Gebruik: Het hout is licht, zacht en gemakkelijk te verwerken. Vroeger werd het gebruikt om klompen te 

vervaardigen. Het hout is duurzaam onder water en Venetië is dan ook grotendeels op hout van de 

Zwarte els en van de Iep  gebouwd. Tegenwoordig gebruikt men het voor papier, kisten en beeld-

houwwerk. Deze boom wordt aangeplant ter versteviging van oevers aangezien hij veel worteluitlopers 

vormt. Sijsjes zijn verzot op de vruchtjes.

• Es

Geneeskundige waarde: de bladeren kunnen gebruikt worden tegen koorts. Wordt vooral gebruikt tegen 

reuma.

Gebruik: zeer waardevol hout: sterk, zeer taai en uitermate elastisch. Het hout wordt gebruikt voor 

stelen van schoppen en bijlen, voor gymnastiektoestellen, schaatsen, ski’s, roeispanen, tennisraketten, 

laddersporten, biljartstokken, bogen…

• Lijsterbes

Geneeskundige waarde: de vruchten kunnen als huismiddeltje gebruikt worden om het urineren te 

bevorderen.

Gebruik: de vruchten worden gebruikt als aas voor de vogelvangst omdat vogels er verlekkerd op zijn.  

Ze kunnen ook verwerkt worden tot gelei of tot een alcoholische drank. Ze zijn rijk aan vitamine C.

• Witte els

Geneeskundige waarde: heeft geen gekende geneeskundige waarde.

Gebruik: het hout is zacht en van mindere kwaliteit dan dat van de zwarte els. Vroeger werden er 

heipalen van gemaakt.

• Zachte berk

Geneeskundige waarde: jonge bladeren bevatten saponinen. Deze kan men innemen tegen 

 nierontsteking of andere kwalen.

Gebruik: het hout is vrij zacht en gemakkelijk te bewerken. Wordt gebruikt voor papierfabricage, 

 meubels, parket, speelgoed, kleine gereedschappen, klompen, ski’s, triplex … Uitstekend brandhout 

dat zelfs nat te verstoken is. Het berkensap is suikerachtig, men laat het gisten tot een alcoholische 

drank. Het kan ook gebruikt worden als zoetstof en haarwasmiddel.

zwarte els
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zachte berk

ruwe berk

meidoorn

• Boswilg

Geneeskundige waarde: de schors bevat salicine. Een 

afkooksel hiervan levert een middel tegen koorts en griep. 

Wordt verder ook gebruikt tegen malaria.

Gebruik: het hout is zeer zacht en buigzaam. Het is gemak-

kelijk te bewerken, maar het is niet duurzaam. Het dunnere 

hout wordt gebruikt voor staken, hoepels, manden, vlecht-

werk en zelfs als voedsel voor geiten. Van het zwaardere 

hout maakt men kisten, tekenborden,speelgoed en klom-

pen. Het wordt ook verwerkt tot triplex en papier. Oudere 

stammen zijn dikwijls een verblijfplaats voor insecten, 

vogels en vleermuizen. De wortels leveren blauwachtige-

rode kleurstoffen.

• Ruwe berk

Geneeskundige waarde: jonge bladeren bevatten saponinen.

Deze kan men innemen tegen nierontsteking of andere 

kwalen.

Gebruik: het hout is vrij zacht en gemakkelijk te bewerken. 

Wordt gebruikt voor papierfabricage, meubels, parket, 

speelgoed, kleine gereedschappen, klompen, ski’s, triplex … 

Uitstekend brandhout dat zelfs nat te verstoken is. Het 

berkensap is suikerachtig, men laat het gisten tot een 

alcoholische drank. Het kan ook gebruikt worden als 

zoetstof en haarwasmiddel.

• Spaanse aak

Geneeskundige waarde: kan gebruikt worden om de afweer 

te versterken. Ook tegen galstenen en galblaasontsteking. 

Gebruik: van het hout werden kleine gereedschappen en 

stelen gemaakt en ook de zitstokken in kippenhokken 

werden vaak van dit hout gemaakt. De bladeren kunnen ook 

als voer voor het vee gebruikt worden.

• Witte abeel

Geneeskundige waarde: de vruchten kunnen als huismid-

deltje gebruikt worden om het urineren te bevorderen.

Gebruik: het hout is wit met enigszins geel aangelopen kern. 

Het is zacht, licht en homogeen, maar is van weinig 

 betekenis in industrie of nijverheid.

• Meidoorn

Geneeskundige waarde: de bloemen worden gebruikt als 

een hartversterkend middel. Deze soort is zwak giftig voor 

de mens, met als verschijnselen maag-darmontstekingen,  

al dan niet met koorts.

Gebruik: vroeger werd het hout verwerkt tot hamers en 

stelen voor gereedschappen of gebruikt als materiaal voor 

allerlei houtsnijwerk. Geen enkele meidoornsoort is giftig. 

Van de bloemen en vruchten kan men jam en lekkere 

alcoholische dranken maken. De meidoorn werd vroeger 

gebruikt als haag om weiden mee af te bakenen.
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 samengesteld?
neeja

heeft de boom zwarte 

knoppen?

neeja

Es Lijsterbes

janee

Spaanse aak Witte abeel

zijn de nerven handvormig?

is de onderkant van het  

blad wit behaard?

nee

nee ja

ja

neeja

Zwarte els Witte els

is de bladvorm ruitvormig?

proppen gesteeld?

nee ja

ruwe berk 

onderkant blad kaal

welke vorm heeft het blad?

MeidoornBoswilgZachte berk

driehoekigeirond ovaal

is de bladrand dubbel 

gezaagd?
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4 bouw van de bodemdieren (40 min.) 

Doel

De leerlingen leren dat de bodem een biotoop is dat ook allerlei organismen herbergt die daar samenleven. 

Naast het leren kennen van enkele bodemdieren wordt er ook gekeken naar de aanpassingen die deze 

dieren hebben voor hun ondergrondse leven. 

Verloop

De bouw van de dieren

Eerst wordt er gekeken naar de bouw van de dieren die onder de grond leven. Om dit deel te starten wordt 

er een klein spel gespeeld.

Op het terrein worden twee plaatsen aangeduid (A en B). Aan de leerlingen worden vragen gesteld met 

steeds twee mogelijke antwoorden. Eens de vraag gesteld is zetten de leerlingen zich in het vak met het, 

volgens hen, juiste antwoord.

De leerlingen krijgen als groep na elke vraag een lichaamsdeel van een dier. Gaven ze het juiste antwoord 

dan is dit een lichaamsdeel van een mol, kozen ze verkeerd dan krijgen ze er een van een ree.

Nadat al de vragen gesteld zijn, gaan ze samen met gids aan de slag om een dier op te bouwen met de 

verzamelde lichaamsdelen. Eens het af is bekijken ze de voor en nadelen van het dier dat ze samenstelden. 

Welke lichaamsdelen zijn geschikt voor onder de grond en welke niet. Ze eindigen dit deel met het bouwen 

van de ideale holbewoner.

Voordat er begonnen wordt aan het tweede deel van deze opdracht verteld de gids meer over de reden 

waarom er in een bosbodem meer bodemorganismen te vinden zijn. Ook bespreekt hij de gevolgen hiervan 

voor de bodem (zachter, meer lucht, goede vermenging van de humus…). Om dit te staven kan hij teruggrij-

pen naar de resultaten van de hardheidsproef tijdens opdracht 2.

De bodemorganismen

De gids gaat samen met de leerlingen naar het bos. Hier gaan ze met het materiaal (lepels, potjes en 

determinatiebladen) dat ze meekrijgen op zoek naar bodemdiertjes. 

De lepels dienen om te wroeten in de bodem. Putten graven van 20cm of dieper heeft geen enkele zin.  

De dieren die wij zoeken leven in de bovenste bodemlaag. 

Zien de leerlingen een dier dan proberen ze dit, eventueel met behulp van de lepel, in een potje te stoppen. 

Het potje met het dier er in brengen ze dan naar de gids die bij de determinatiebladen staat. Alleen of 

samen met de gids kunnen ze dan op zoek naar de naam van het dier en het in de juiste bak zetten.  

Zo is hun potje leeg en kunnen ze op zoek gaan naar een volgend dier.

Op het einde, voordat de dieren terug vrijgelaten worden, kan de gids nog wat vertellen over de gevangen 

dieren. Bijvoorbeeld over hun voedsel, maar vooral ook over de manier waarop hun lichaam zich aangepast 

heeft aan het leven onder de grond.
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4. De bodem als biotoop

A. De hardheid

 In het bos Buiten het bos

Hoe diep valt de pin in de bodem? ___________ cm ___________ cm

B. De bodemdiertjes

Tussen de bladeren en in de grond vind je veel dieren. Schrijf hier eens de naam op 

van 3 dieren die je gevonden hebt.

Hier zie je foto’s van dieren die je kan vinden in en op de bodem.

10

C. De bodemlagen

Samen met gids kijk je eens naar de verschillende lagen in de bodem. 

We zien drie verschillende lagen: de strooisellaag, de grondlaag en de humuslaag. 

Zet de lagen in de goede volgorde. Je kan ook nog tekenen wat je ziet in deze laag.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

11

12

5. De ideale holbewoner

Teken hier het dier dat jij maakte met jouw kaartjes:

Zou dit een dier zijn dat onder de grond leeft of op de grond? ___________________________

Welke naam geef jij dit dier? ______________________________________________

Invulbladen p 10-12 in werkboekje
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Achtergrondinformatie

Determinatiebladen 
De leerlingen krijgen de opdracht de dieren te determineren. Het is niet de bedoeling dat ze dieren volledig 
op naam brengen, wel dat ze een onderscheid maken tussen carnivoor, herbivoor, omnivoor en aaseters. 
Omdat deze termen te moeilijk zijn voor in de tweede graad zullen we spreken over: jagers, planteneters en 
opruimers. Hierbij gaan we ook algemeen te werk. 
Dieren die vooral jagen maar ook af en toe planten eten beschouwen we als jager.

regenworm

huisjesslak

spin

oorworm duizendpoot

keverlarve hooiwagen

naaktslak rups

miljoenpoot pissebed

Opruimers

Planteneters

Jagers
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De grondlagen

Dit is een verzameling van alles wat op de bodem ligt. In het bos zijn dit takken en  

bladeren die nog niet verteerd zijn. Het materiaal dat hier ligt, ligt zeer los en vele  

dieren verstoppen zicht tussen dit materiaal.

Dit is de bovenste laag van de bodem. Ze bestaat uit aarde en nog niet verteerd 

 plantenmateriaal. Het plantenmateriaal komt in de bodem terecht dankzij het werk van 

regenwormen en andere bodemdieren. Ook door het graven van holen door konijnen, 

vossen … komt er plantenmateriaal in de bodem terecht. Het blijft hier zitten totdat het 

verteerd of opgegeten is. 

Het is deze laag die het meeste voedsel bevat voor de planten en waarin ook het meeste 

dieren in leven. 

De laag is in het bos niet hard, dit komt door het vele woelen van de bodemdieren en de 

gangen die ze graven. Dat deze laag niet hard is en dus gemakkelijk doordringbaar is, is 

ook voor planten goed. Zo kunnen kiemende zaden gemakkelijk houvast vinden met hun 

eerste wortels. Door de bodem vlak rond bomen te veel te verdichten (bv door betreding) 

kan het zijn dat de bomen afsterven. Want een luchtige bodem zorgt er niet enkel voor 

dat de wortel er gemakkelijk doordringen, maar zorgt er ook voor dat er voldoende 

zuurstof rond de wortels zit.

Dit is de eigenlijke bodem. Ze bestaat uit verschillende lagen die verschillen van regio tot 

regio. Lagen die hierin voorkomen zijn bijvoorbeeld zand-, klei- of leemlagen. Deze lagen 

zijn meestal harder dan de humuslaag.

Je zal merken dat er in de grond in het bos geen grondlagen te vinden zijn. De grond heeft op de verschil-

lende dieptes maar één en dezelfde kleur. In het grasland heb je wel verschillende lagen. Dit is deels te 

verklaren dankzij de bodemdieren. Zij, en vooral de wormen, zijn de hele tijd bezig de bodemlagen door 

elkaar te halen en zorgen dus voor een homogene laag waarbij al het voedsel van de humuslaag mooi 

verspreid wordt. 

Aanpassingen aan het ondergrondse leven

Dieren die onder grond wonen zoals de mol zijn goed aangepast aan deze omgeving. Zo heeft de mol:

· Kleine ogen waarmee hij niet goed kan zien omdat het toch donker is in zijn omgeving.

· Een spitse kop met kleine oren die niet in de weg zitten bij het kruipen door de gangen.

· Graafpoten vooraan en duwpoten achteraan om snel gangen te kunnen graven.

· De haren in zijn pels buigen in alle richten goed mee. Zo kan hij gemakkelijk vooruit door het  

 gangenstelsel, maar ook achteruit is geen probleem.

· Een goede neus met gevoelige snorharen. Zo kan hij toch zijn prooi vinden en vangen.

· Een korte staart die niet in de weg zit.

De vragen

In welke Vlaamse provincie staat het minste bos?

 A. Oost-Vlaanderen

 B. West-Vlaanderen

Hoe zwaar is de zwaarste boom?

 A. 2.000.000 kg (= 285 olifanten)

 B. 20.000 kg (= 3 olifanten)

Hoe hoog is de hoogste boom ter wereld?

 A. 100 m

 B. 115 m

Hoe oud werd de oudste gekende boom?

 A. Meer dan 2000 jaar

 B. Meer dan 4500 jaar

Hoe hoog is de kleinste boomsoort ter wereld (de arctische dwergwilg)

 A. 6 cm

 B. 60 cm

Strooisellaag

Grondlaag

Humuslaag
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4.3 Informatiefiche
Manieren om leerlingen in groepen te verdelen

Om de leerlingen in verschillende groepen te verdelen kan je natuurlijk rekenen op de leerkracht. De kans is 

dan ook groot dat dit vlot verloopt en je helemaal geen trucjes moet gebruiken. Als het te lang duurt zijn 

hier een paar kleine tips.

1. in twee groepen

Klasnummers

Iedere leerling heeft een klasnummer, hiervan kan je steeds gebruik maken. 

 · Je kan de eerste helft en de tweede helft nemen

 · De even en oneven nummers

Achternamen

Je neemt een letter van het alfabet en laat iedereen van wie de voor- of achternaam met deze letter begint 

bij u komen. Is dit nog niet de helft, dan neem je nog een tweede letter enzovoort. Totdat je een groep hebt 

die ongeveer de helft van de klas is.

Je kan dit ook doen met schoenmaten, lengtematen, geboortemaanden e.d.m.

2. in groepjes van 2

Klasnummers

Hier kan je allerlei combinaties maken. Bv 

 · 1 en 11, 2 en 12 …

 · 1 en 2, 3 en 4 …

 · 1 en 25, 2 en 24 …

 · De som van beide klasnummers moet oneven zijn

 · enzovoort

3. in groepjes van 3

Klasnummers 

 · 1, 2, 3 en 4, 5, 6 en …

Andere manieren

Laat hen zelf drie even grote groepen vormen en kies nadien zelf uit iedere groep een leerling uit en vorm zo 

een groepje van drie.

4. in groepjes van 4

Je kan hiervoor steeds de leerlingen eerst in groepen van twee verdelen en nadien twee groepen van twee 

samenvoegen tot een groep van vier.

Klasnummers

 · 1, 2, 3, 4 en 5, 6, 7, 8 …
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Hoofdstuk 5

Nuttige informatie

5.1. Evaluatieformulier
Aan de leerkracht wordt gevraagd om na het programma het evaluatieformulier in te vullen.
We stellen het erg op prijs dat je dit formulier invult. Het stelt ons immers in staat onze programma’s bij te 
sturen en nog aantrekkelijker te maken.
Ingevulde formulieren kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus in het bezoekerscentrum.

5.2. Enkele afspraken
• Als de groep later toekomt kan het programma aangepast worden, let wel op! Meestal betekent dit  

 dat het programma ingekort wordt. Het einduur ligt meestal vast.

• Bij regen beslist de leerkracht of het programma al dan niet doorgaat. Als je minder dan 7 dagen op  

 voorhand afbelt, wordt er een kost van 50,00 euro aangerekend om de onkosten van de gids te  

 dekken tenzij de uitstap verplaatst wordt.

5.3. Goed om weten
Gebeurt er een klein ongelukje, geen nood: op tocht gaat er een EHBO-kistje mee.
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