
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Het herbarium 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Een herbarium is een verzameling gedroogde 
planten. Het mooiste bewaard gebleven 
herbarium is dat van Leonhard Rauwolf. Een 
Duitse botanicus die in de 16e eeuw een reis 
maakt door het Midden-Oosten op zoek naar 
medicinale planten. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en medicijnen  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Antwoorden 
 
1 Dat de kleur grotendeels verdwijnt 
2 B: Botanicus 
3 Beenderlijm  
 
4 Dit herbarium is zo bijzonder omdat de planten 
met wortel en al bewaard zijn. De planten komen 
onder andere uit Syrië en Koerdistan en werden 
verhandeld op markten in Aleppo . De platen in 
het herbarium waren bedoeld om kennis op te 
doen over de medicinale waarde . Het boek was 
in handen van vorsten en ligt nu op de 
Universiteit van Leiden.  
 
5a Koffie  
b Omdat koffie uit Ethiopië kwam en dus niet uit 
het Midden-Oosten  
6 A: bolgewassen  

 
Kijkvragen 
 
1 Wat is een nadeel van planten bewaren in een 
herbarium?  
 
2 Wat was Rauwolf van beroep? 

A. Medicijnhandelaar 
B. Botanicus 
C. Kunstenaar 

 
3 Wat voor lijm gebruikte Rauwolf om de planten in 
te plakken? 
 

 
 
4 Vul in:  
Vorsten /medicinale /bloemen /wortel /planten 
/Syrië /Aleppo /Koerdistan  
 
Dit herbarium is zo bijzonder omdat de planten met 
……… en al bewaard zijn. De planten komen onder 
andere uit ……. en …….. en werden verhandeld op 
markten in …….. . De planten in het herbarium 
waren bedoeld om kennis op te doen over de ……….. 
waarde . Het boek was eerst in handen van …… en 
ligt nu op de Universiteit van Leiden.  

 
5a Wat was het bruine goedje dat ze in het Midden-
Oosten dronken? 
b Waarom is deze plant niet in het boek terug te 
vinden? 
 
6 Welke plant nam Rauwolf uit de bergen van 
Libanon mee? 
A. Bolgewassen 
B. Bananenplant  
C. Komkommerplant 
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Vroege Vogels in de klas 
Het herbarium 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Een herbarium is een verzameling gedroogde 
planten. Het mooiste bewaard gebleven 
herbarium is dat van Leonhard Rauwolf. Een 
Duitse botanicus die in de 16e eeuw een reis 
maakt door het Midden-Oosten op zoek naar 
medicinale planten. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten en medicijnen  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl staan nog meer 
video’s uit dit programma.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘planten en hun herkomst’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor de vakken biologie en aardrijkskunde. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Dieren, planten en voedsel 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Kruidengeneeskunde  
Bos en natuurbeheer 
 
WO: 
Biologie 
Plantenwetenschappen 
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Wat is een nadeel van planten bewaren in een 
herbarium?  
 
2 Wat was Rauwolf van beroep? 

A. Medicijnhandelaar 
B. Botanicus 
C. Kunstenaar 

 
3 Wat voor lijm gebruikte Rauwolf om de planten in 
te plakken? 
 

 
 
4 Vul in:  
Vorsten /medicinale /bloemen /wortel /planten 
/Syrië /Aleppo /Koerdistan  
 
Dit herbarium is zo bijzonder omdat de planten met 
……… en al bewaard zijn. De planten komen onder 
andere uit ……. en …….. en werden verhandeld op 
markten in …….. . De planten in het herbarium 
waren bedoeld om kennis op te doen over de ……….. 
waarde . Het boek was eerst in handen van …… en 
ligt nu op de Universiteit van Leiden.  

 
5a Wat was het bruine goedje dat ze in het Midden-
Oosten dronken? 
b Waarom is deze plant niet in het boek terug te 
vinden? 
 
6 Welke plant nam Rauwolf uit de bergen van 
Libanon mee? 
A. Bolgewassen 
B. Bananenplant  
C. Komkommerplant 
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