
 

NL van boven in de klas 
Natuur in Nederland 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Nederland bestaat voor een klein deel uit 
bos en natuur. Alle bossen en natuur zijn 
door mensen aangelegd. Hoe echt is de 
natuur dan eigenlijk? 
 
Vakgebied 
Aardrijkskunde 
 
Kernbegrippen 
Natuur, natuurgebieden 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en Maatschappij: 38. 
Mens en Natuur: 30. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nederland van boven in de klas’. Op 
Schooltv.nl kun je ook een ander 
fragment uit deze serie bekijken, zoals: 
‘Natuur in de stad’. 
 
Antwoorden 
1a A b Het is een schemer-actief dier 
geworden. Edelherten vermijden het 
contact met mensen. De randen van de 
bossen zijn niet meer veilig voor de 
herten vanwege het publiek. De herten 
zijn nu overdag in de bossen en tegen 
schemertijd gaan ze foerageren aan de 
randen. 2 Hout om schepen te bouwen, 
hout om steenkolenmijnen te stutten. 3 C 
4 B 5 Omdat het gebied ooit was bedoeld 
om industrie te huisvesten. De natuur 
heeft het weer overgenomen, maar het 
gebied is omringd door dijken en polders, 
daarom vinden sommige mensen het een 
kunstmatig park. 6 Als je een gebied door 
mensen gebruikt met rust laat, zal de 
natuur weer zijn gang gaan. 7 Eigen 
antwoord. 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1a Wat zijn edelherten van nature? 
A dag-actieve dieren 
B nacht-actieve dieren 
C schemer-actieve dieren 
 
b Wat is veranderd aan het gedrag van het 
edelhert op de Veluwe? Waarom? 
 
2 Waar werd het bos vroeger voor gebruikt 
door mensen? Noem minimaal één 
toepassing. 
 
3 In 1871 is het laatste oerbos gekapt in 
Nederland. Welk bos was dat? 
A Het Speulderbos bij Speuld 
B Het Mastbos bij Breda 
C Het Beekbergerwoud bij Apeldoorn 
 
4 Bij welk gebied past deze omschrijving: 
Dit gebied zou ingepolderd worden. Dat 
bleek teveel geld te kosten. Het is weer 
onder water gezet.  
A Soesterduinen. 
B Naardermeer 
C Weerribben 
 
5 Waarom zijn de meningen over de 
Oostvaardersplassen verdeeld? 
 
6 Wat bedoelt ecoloog Frans Vera met: ’De 
natuur herhaalt zichzelf’? 
 
Verdiepingsvragen 
 
7 15 procent van Nederland bestaat nu uit 
bos en andere natuur. Wat zou jouw ideale 
verdeling zijn? 
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_5902486
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