
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Ameland, het vierde Waddeneiland 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 

Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Ameland is een relatief jong eiland en het 
aanliggende wad voorziet tienduizenden vogels van 
voedsel. Maar het eiland daalt door de gaswinning en 
de zeespiegel stijgt. Daardoor komt het voortbestaan 
van Ameland in gevaar. 
 
Vakgebied 
Biologie: Dieren & natuurlijke omgeving  
 
Kerndoelen 

Mens en natuur, kerndoelen 30 en 40. 
Kerndoel 30: De leerling leert dat mensen, dieren en 
planten in wisselwerking staan met elkaar en hun 
omgeving (milieu), en dat technologische en 
natuurwetenschappelijke toepassingen de duurzame 
kwaliteit daarvan zowel positief als negatief kunnen 
beïnvloeden. 
Kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen 
omgeving veel voorkomende planten en dieren 
onderscheiden en benoemen en leren hoe ze 
functioneren in hun leefomgeving. 
 

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 40 centimeter  
2 De stijgende zeespiegel 
3 Doordat het eiland vroeger in tweeen werd gedeeld 
door een geul  
4 Hij is ook insectenkenner 
5 C: Staatsbosbeheer 
6 C: Ze kunnen tegen zowel zoet als zout water  
7 Van links naar rechts: Texel/ Vlieland/ Terschelling/ 
Ameland/ Schiermonnikoog 

 
Kijkvragen 
 
1  Hoeveel centimeter is Ameland gezakt sinds de 
boringen? 
A. 4 centimeter 
B. 40 centimeter 
C. 4 meter 
 
2 Behalve de boringen dreigt er nog een ander gevaar 
voor Ameland. Welk gevaar? 
 
3 Het westen van Ameland is protestants, het oosten 
Katholiek. Waardoor is deze tweedeling ontstaan? 
 
4 Wat is er bijzonder aan de koster van de Katholieke 
kerk? 
 
5 Waarvoor werkt Marjan Veenendaal? 
A. Natuurmonumenten 
B. Stichting Ameland 
C. Staatsbosbeheer 
D. De vogelbescherming 
 
6 Wat is er bijzonder aan krielparnassia, zilverschoon en 
duizendguldenkruid? 
A. Ze kunnen groeien in de schaduw 
B. Ze komen alleen op Ameland voor 
C. Ze kunnen tegen zowel zoet als zout water  
 
7 Vul de namen van de vijf Nederlandse 
Waddeneilanden in: 
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘natuur op de Waddeneilanden’ 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: 
Milieukunde  
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Bos- en natuurbeheer  
Klimaatwetenschap 
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