
 

Vroege Vogels in de klas 
Fossielen in de stad  
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In deze aflevering van Vroege Vogels gaat 
Menno Bentveld in de stad op zoek naar 
fossielen. Zo zit de Domtoren vol 
vulkanisch gesteenten en kalksteen dat 
barst van de schelpen. En zelfs in de 
stoepranden van de binnenstad zijn 
geologische schatten te vinden.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Fossielen, Jura, Carboon, zeedieren, 
steen.  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 30 en 31.  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas‘. Op Schooltv.nl 
vind je meer uit deze serie, zoals: ‘De 
kievit’. 
 
Antwoorden 
1 Afdrukken van miljoenen jaren oude 
planten en dieren in steen. 2 Het was 
eerst zeebodem waar steeds meer 
blubber op viel, dat raakte verdrukt door 
bovenliggende lagen tot dat het 
versteende. 3a Arduin. b Het Carboon. c De 
Caribische Zee. 4a Welke dieren en 
planten er geleefd hebben in die tijd. b 
Voor het overleven van roofdieren moeten 
er prooidieren aanwezig zijn geweest. Dit 
vertelt meer over de verschillende dieren 
die tegelijk geleefd hebben. 5a Uit het 
Jura. b 200 tot 250 miljoen jaar geleden. 6 
C. 7 Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: een 
stadwandeling, fietsroute, app. 

Kijkvragen 
 
1 Geef kort de definitie van een fossiel.  
 
2 Hoe komen er fossielen in het steen 
terecht?  
 
3a Hoe heet het soort steen waarin 
professor Reumer een spons tegenkomt?  
b Uit welk tijdperk komt dit steen?  
c In welke zee leven nog soortgelijke 
sponzen?  
 
4a Welke informatie geven de fossielen die 
te zien zijn in stenen?  
b Waarom is het vinden van een fossiel van 
een roofdier extra interessant? 
 
5a Uit welke periode komen de fossielen 
van de Dom?  
b Wanneer was die periode precies?  
 
6 Welk organisme ziet professor Reumer 
niet in zijn zoektocht door de stad in deze 
aflevering? 
A Spons 
B Zee-egel 
C Zeekomkommer 
D Oester 
E Inktvis 
 

 
 
Verdiepingsvraag 
 
7 Bedenk een manier waarop je mensen 
meer kan leren over fossielen die ze in de 
stad overal tegen kunnen komen.  
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