
 

EenVandaag in de klas 
Drollen tellen om panda’s te 
inventariseren 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
De reuzenpanda is een bedreigde 
diersoort en komt nog maar in bepaalde 
delen van China voor. Het is dus belangrijk 
om te weten hoeveel reuzenpanda's er 
nog in leven zijn. Ze worden nu geteld aan 
de hand van de drollen die ze achterlaten. 
Een Nederlander probeert de 
reuzenpanda's te beschermen. Niet met 
een drollenteller, maar met een ecoduct: 
een viaduct voor dieren. 
 
Vakgebied 
Mens en natuur 
 
Kernbegrippen 
Bedreigde diersoort, panda, reuzenpanda, 
gedrag. 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
kerndoelen in het voortgezet onderwijs: 
Onderbouw: Mens en natuur: 30. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is 
meer te vinden over de panda, 
bijvoorbeeld dit filmpje van: ‘De 
reuzenpanda’.  
 
Antwoorden 
1 Drie provincies van China – 
bamboebossen – kap. 2 Door de aanleg 
van asfaltwegen, spoorwegen of 
dammen. 3 C 4 Onze ecoducten. 5 B 6 
Bijvoorbeeld: China is het enige land ter 
wereld met panda’s en ze zijn daar heel 
trots op. China gebruikt de panda’s ook 
om positief in het nieuws te komen. Ze 
lenen bijvoorbeeld panda’s uit aan landen 
om de goede relatie te onderstrepen.  
 
 
 
 
 
 

Kijkvragen 
 
Kijkvragen 
   
1 Omcirkel de juiste woorden. 
De panda komt nog maar in drie landen / 
drie provincies van China voor. Ze leven 
daar in loofbossen / bamboebossen.  Door 
de vervuiling / kap is er weinig van hun 
leefgebied over.  
 

 
 
2 De stand van de panda’s is nu in gevaar 
door infrastructurele bedreigingen. Noem 
een voorbeeld.  
 
3 Waarom worden er pandadrollen geteld? 
A Omdat je de panda’s bijna nooit ziet. 
B Omdat je aan de drollen kunt zien welke 
panda er in het gebied woont. 
C Antwoord A en B zijn allebei goed. 
 
4 Een goede infrastructuur en een 
natuurgebied kunnen prima naast elkaar 
bestaan. Dat leren de Chinezen op een 
excursie in Nederland. Wat komen zij 
bekijken? 
 
5 Wat doet een panda als hij vlagt? 
A Dan communiceert hij met andere dieren. 
B Dan markeert hij zijn territorium. 
C Dan is hij op de uitkijk voor vijanden.  
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Waarom besteedt de Chinese overheid 
zoveel aandacht aan de bescherming van 
de panda? 
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