
 

Vroege Vogels in de klas  
Het Naardermeer  
 

Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Het Naardermeer is een groot 
natuurgebied tussen Hilversum en 
Amsterdam. Het is het eerste beschermde 
natuurgebied van Nederland. In 1904 wil 
de gemeente Amsterdam van deze plek 
nog een vuilnisbelt maken, maar daar 
steekt de pas opgerichte Vereniging 
Natuurmonumenten een stokje voor.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Natuurgebied, biotoop, knut, aalscholver, 
waterleven  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen: 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
staan nog meer video’s over Nederlandse 
natuurgebieden, zoals: ‘De 
Oostvaardersplassen’ en ‘De Waddenzee’. 
 
Antwoorden 
1a Waar b Waar c Waar d Niet waar 2 B 3 
Ze houden van nattigheid en in het 
Naardermeer is erg veel water. 4a Van 
aalscholvers. b Aalscholvers eten veel vis. 
Hierdoor krijgen ze zure, agressieve poep, 
waar de bomen niet goed tegen kunnen. 5 
Een overeenkomst is dat alleen de 
vrouwtjes steken, een verschil is dat 
muggen bloed zuigen door een buisje en 
de knut maakt met haar scherpe kaken 
een soort putje om bloed uit te drinken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
1 Het water van het Naardermeer is erg 
bijzonder. Geef aan of de volgende 
uitspraken waar of niet waar zijn. 
a Het Naardermeer wordt 'de helderste 
sloot van Nederland' genoemd. 
b Er wordt gezuiverd water in het gebied 
van het Naardermeer gepompt.   
c Het natuurgebied 'Naardermeer' bestaat 
uit meerdere meren.  
d Er komen geen vissen voor in het 
Naardermeer.  
 
2 Het Naardermeer had er heel anders uit 
kunnen zien. Waar kwam dat door? 
A In 1845 wilde de regering een grote stad 
bouwen op de plek van het Naardermeer. 
B In 1904 wilde de gemeente Amsterdam 
daar een vuilnisbelt aanleggen. 
C Het Naardermeer zou ingepolderd worden 
en gebruikt worden als vliegveld. 
 
3 Er leven veel knutten rond het 
Naardermeer. Welk kenmerk van het 
natuurgebied vindt de knut erg fijn? 
 

 
 
4 Op de foto zijn bomen te zien die er niet 
gezond uitzien, ze zijn kaal.  
a Onder het nest van welk dier zijn de 
bomen vaak kaal?  
b Hoe komt dit? 
 
Verdiepingsvraag 
5 De knut is verwant aan de mug. Maar het 
is toch een andere soort. Noem een verschil 
en een overeenkomst tussen de twee 
diersoorten. 
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