
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.
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Materialen: potjes en blinddoeken
Begeleid: ja

Onderdeel van:

Kijk voor meer opdrachten op  
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Blaadjes en takjes.
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