
Natuur onderzoeksopdracht
Paddenstoelen: ga met de kinderen op zoek  
naar paddenstoelen in het bos. Kijk met een  
spiegeltje onder de hoed van een paddenstoel of 
je de plaatjes (lamellen) of buisjes (gaatjes) kunt 
zien waar de sporen inzitten. Vraag de kinderen 
zelf een toepasselijke naam te bedenken voor de 
paddenstoelen die ze tegenkomen. Laat daarna 
opzoeken hoe de paddenstoel echt heet,  
bijvoorbeeld op zoekkaart 1 of zoekkaart 2  
van Ark Natuuronwikkeling. Kijk voor leuke  
weetjes op de PLUS buitenkaartjes.

Vraag aan de oudere kinderen of ze kunnen zien 
of de schimmel:
a.  de wortels van een boom helpt (de padden-

stoel staat op de grond in de buurt van een 
boom, de schimmeldraden zitten in de bodem)

b.  dode planten- of dierenresten afbreekt  
(de paddenstoel staat bijvoorbeeld op een 
omgevallen halfvergane boom.  
Haal een stukje los boomschors weg om de 
schimmeldraden te bekijken)

c.  schadelijk is voor een levende boom  
(de paddenstoel zit op een gezonde boom  
of heeft de boom al ziek gemaakt).

Leer het van de boswachter
Paddenstoelen hebben vaak een naam die verwijst naar waar de paddenstoel op lijkt, 

bijvoorbeeld: elfenbankje, sponszwam, judasoor, inktzwam, parasolzwam en gewei-

zwammetje. Of de naam geeft aan hoe een paddenstoel ruikt, zoals de stinkzwam. Een 

paddenstoel is de vrucht van een schimmel. Een schimmel bestaat uit een netwerk van 

schimmeldraden. Schimmels die onder de grond zitten werken samen met de wortels 

van bomen. De schimmeldraden beschermen de wortels en vergroten het wortelopper-

vlak van de boom. Als tegenprestatie krijgt de schimmel voeding van de boom. 

De vliegenzwam werkt bijvoorbeeld samen met de berk en de den. Andere schimmels 

hebben als taak om o.a. dode bomen en afgevallen bladeren af te breken. Zo ruimen 

ze het bos op en brengen ze belangrijke voedingstoffen weer terug in de bodem. Een 

voorbeeld hiervan is het elfenbankje. Er 

zijn ook schadelijke schimmels. Als er 

een berkenzwam op een berk zit, gaat 

de boom dood. Schimmeldraden zijn er 

het hele jaar. Wanneer het warm en 

vochtig is zoals in de herfst, groeien er 

paddenstoelen uit de schimmeldraden. 

In een paddenstoel zitten sporen waar-

mee de schimmel zich kan voortplanten.

Paddenstoelen

-
min.

Groep

1-6
60
min.

Materialen: zoekkaart paddenstoelen, spiegeltje
Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
106. Vliegenzwam 
108. Stinkzwam 
110. Judasoor
 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Elfenbank.

Fo
to

: T
w

an
 T

eu
ni

ss
en

.

Fo
to

: J
an

ne
ke

 d
e 

G
ro

ot
.

https://webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten-tekeningen/zoekkaart-paddenstoelen-1
https://webwinkel.ark.eu/producten/zoekkaarten-tekeningen/zoekkaart-paddenstoelen-2
http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur inlevingsopdracht
Wintervoorraad: de kinderen zijn eekhoorns 
die een wintervoorraad gaan aanleggen. 
Elk groepje verzamelt eerst dennenappels, 
noten, eikels of beukennootjes. De groepjes 
verstoppen hun voorraad in een boomholte, 
of ze begraven de nootjes bij de voet van een 
boom. De voorraad moet niet te makkelijk 
te vinden zijn door andere dieren, maar wel 
terug te vinden zijn door de eekhoorn zelf. 
De kinderen onthouden goed waar ze hun 
wintervoorraad verstopt hebben. 

Maak dan een wandeling met de kinderen, 
of doe een andere opdracht. Keer daarna 
terug naar de plek waar de wintervoorraden 
zijn verstopt. Kunnen de eekhoorntjes hun 
eigen voorraad terugvinden?

Leer het van de boswachter
In de herfst is er voor dieren veel voedsel te vinden. De bomen en struiken 
hangen vol met boomvruchten zoals bessen, noten en zaden. In de winter is 
er weinig te eten. Eekhoorns leggen in de herfst een wintervoorraad aan van 
dennenappels, noten, eikels en beukennootjes. Ze begraven hun voorraad 
aan de voet van een boom of in een boomholte. Het is voor een eekhoorn 
best moeilijk om al die plekjes te onthouden. De nootjes die niet worden 
teruggevonden kunnen in het voorjaar ontkiemen. Daar groeit dan een jong 
boompje uit. Zo helpen eekhoorns de 
bomen bij zaadverspreiding. Er zijn 
ook vogels die een wintervoorraad 
aanleggen, zoals de Vlaamse gaai. 
Een Vlaamse gaai duwt in zijn 
woongebied wel honderden eikels 
in de grond, die hij bewaart voor de 
winter. Omdat hij deze niet allemaal 
opeet, wordt hij de bosbouwer onder 
de vogels genoemd.

Winter-
voorraad 

-
min.

Groep

1-6
20
min.

Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
93. Vlaamse gaai 
99. Eekhoorn 
109. Beuk 
112. Eik 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Zaadjes zoeken in een dennenappel.
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Bijzondere blaadjes: span een touw 
horizontaal tussen 2 bomen. Vraag de 
kinderen om te zoeken naar bijzondere 
bladeren. Geef ze de tijd om veel blaadjes 
te zoeken. Dan mag elk kind 1 blad, dat 
volgens hem of haar het meest bijzonder is, 
met een wasknijper aan het touw hangen 
en vertellen waarom het blad zo bijzonder is. 
Laat ook aanwijzen van welke soort boom 
het blad gevallen is.

Leer het van de boswachter
In de herfst kom je bladeren tegen in prachtige herfstkleuren, rood, oranje, 
geel, groen en bruin. Vaak met verschillende kleuren op 1 blad. 
Grote bladeren, kleine bladeren, in allerlei vormen. Er zijn ook veel bladeren 
te vinden die zijn beschadigd. Blaadjes met gaatjes erin, omdat er een rups 
van heeft gegeten. Een bladskelet waarbij alleen de nerven nog over zijn. 
Of bladeren met vreemde uitsteeksels erop, zoals galletjes waar insecteneitjes 
in zitten.

Bijzondere 
blaadjes

-
min.

Groep

1-6
30
min.

Materialen: touw, wasknijpers
Begeleid: ja
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Bladskelet. Blad met gallen. 

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
109. Beuk 
112. Eik 
115. Paardenkastanje 
118. Bladeren zoeken

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur onderzoeksopdracht
Geurvlag maken: de kinderen gaan zelf een 
geurvlag maken en een territorium afbakenen. 
Elk kind verzamelt in een klein potje 
plantaardige materialen zoals grond, mos, 
rottende blaadjes, dennennaalden of sterk 
ruikende plantendelen. Doe er geen poep 
in! Met een stokje prakken ze de massa fijn, 
zodat de geur vrijkomt. Hoe sterker het ruikt, 
hoe beter. 
Als de geurvlaggen klaar zijn werken ze 
vervolgens in tweetallen. Een van de twee 
krijgt een blinddoek voor en ruikt aan de 
geurvlag in het potje van de ander. De ander 
kiest een boom in de buurt en wrijft met een 
hand de inhoud van het potje op neushoogte 
stevig tegen de stam van een boom, zodat 
de geur er goed intrekt. Vervolgens begeleidt 
deze het geblinddoekte kind voorzichtig naar 
maximaal 3 bomen, waaronder de boom met 
de geurvlag. Het kind ruikt aan de boom en 
roept ‘vlag’ als hij of zij de geurvlag ruikt. 
Dan wisselen ze van rol. 

Leer het van de boswachter
De vos is familie van de hond. Hij heeft een oranjebruine vacht en een 
dikke lange staart met een witte punt. Hij kan heel goed horen en ruiken, 
maar niet zo goed zien. Vossen eten prooidieren zoals woelmuizen, hazen, 
konijnen, eekhoorns en vogels. Die vangt hij op gehoor. Ook eet een vos 
insecten, eieren, bessen, fruit, aas en afval. Aan de poep kun je zien wat 
de vos heeft gegeten. Soms zitten er veertjes in, schildjes van kevers of 
bessen. Vossenpoep is 6 tot 12 cm lang en er zit vaak een puntje aan. 
Een vossenfamilie heeft een territorium. Dat is een leefgebied waarbinnen 
ze jagen en geen andere vossen toelaten. Ze markeren de grenzen 
van hun territorium met 
geurvlaggen: met afscheiding 
uit de staart, kop en voetzolen, 
met urine of met uitwerpselen 
op een verhoging, zoals op 
een boomstronk, molshoop of 
graspol. Bij een vossenhol 
hangt daardoor een héle 
sterke geur.

Geurvlag 
maken

-
min.

Groep

5-8
30
min.

Materialen: potjes en blinddoeken
Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
91. Vos 
117. Poep zoeken

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Blaadjes en takjes.
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html


Natuur inlevingsopdracht
Volg de spiegel: de kinderen binden met een 
touwtje om hun middel, een bosje felgele 
herfstbladeren als een spiegel aan hun 
achterkantje. Loop achter elkaar aan en maak 
een tocht door het bos. De spiegel zal helpen 
om elkaar goed te kunnen volgen.
Zoek tijdens de tocht naar diersporen zoals 
pootafdrukken, poep, veren of holen. 
Let in het bijzonder op sporen van reeën: 
je kunt ligplekken, wissels, veegplekken 
aan boompjes, een afgeworpen gewei, 
hoefafdrukken en keutels vinden. 

Leer het van de boswachter
Reeën leven in bossen met open plekken en omliggende velden. 
In de schemering zoeken ze voedsel, zoals kruiden, gras, jonge bladeren 
en boomknoppen op de open plekken. Overdag zoeken reeën de beschutting 
van het bos, waar ze rusten en hun voedsel herkauwen. Daar liggen ze vaak 
op een ligplaats: een vrijgemaakt ovaal stukje grond, vlak naast een dunne 
boom. Ze lopen langs vaste paden door de bossen en velden, dat noemen 
we wissels. 
Een ree heeft een bruine vacht. Op het achterwerk zit een grote witgele vlek, 
de spiegel. Bij een reegeit (vrouwtje) is de spiegel hartvormig en opvallender 
dan bij de reebok (mannetje). Bij gevaar zetten de witte haren uit als 
poederdons, waardoor de spiegel nog opvallender wordt. De reeën kunnen 
elkaar dan gemakkelijk volgen als ze moeten vluchten. 
Reebokken hebben een klein gewei tot ongeveer 25 cm, dat ze elk jaar 
afwerpen tussen oktober en januari. In de winter groeit er dan een gewei 
terug onder een basthuid. Die basthuid schuren ze in het voorjaar van het 
gewei af. Je ziet dan veegplekken aan jonge boompjes. Die veegplekken 
dienen ook om een geur af te geven om het territorium van de reebok af 
te bakenen. Dat noemen we een geurvlag.

Volg de spiegel

-
min.

Groep

4-6
30
min.

Materialen: touw
Begeleid: ja

Spoor van een ree.

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten

PLUS buitenkaartjes: 
94. Ree 
117. Poep zoeken

Mede mogelijk 
gemaakt door:
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http://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
https://basisonderwijs.online/doe-opdrachten-buiten-in-nederland-staatsbosbeheer-plus.html

