
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.
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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

