
 

Vroege Vogels in de klas 
Het vliegend hert 
 
Leeftijd: 13-15 jaar   
Niveau:  VO onderbouw  
 
Samengevat 
Het vliegend hert is geen vlieg en geen 
hert, het is een grote kever. Dode 
eikenbomen zijn de plek waar de kever 
haar eitjes in wil leggen, maar toen die in 
Nederland steeds meer werden 
opgeruimd, verdween het vliegend hert 
uit onze natuurgebieden. Na jaren van 
afwezigheid, worden er nu wel weer 
vliegende herten waargenomen. Dit is het 
gevolg van speciale maatregelen.  
 
Vakgebied 
Biologie 
 
Kernbegrippen 
Vliegend hert, kever, schimmel, biotoop, 
eikenhout, natuurbeheer  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de kerndoelen: 
- 31 – Het milieu 
- 32 – Processen in de natuur 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie van 
‘Vroege Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over kevers, zoals: 
‘De mestkever’ en ‘Exotische kevers’.  
 
Antwoorden 
1 B 2 Leggen eitje – 1 min., ontpoppen 
larve – 3-8 jaar, op zoek naar partner – 1 
maand. 3a Dode eikenbomen. b Daarin 
groeit een bepaalde schimmel, die ervoor 
zorgt dat het hout zachter wordt, 
waardoor de larven het hout kunnen eten. 
4 B 5a Dode eikenbomen werden 
opgeruimd, waardoor het vliegend hert 
geen plek meer had om eitjes te leggen. b 
Ze laten eikenhout liggen en maken zelfs 
speciale broedstoven met dood eikenhout. 
c Allerlei insecten die leven van dood hout 
of bijvoorbeeld prooidieren die zich niet 
meer kunnen verstoppen voor een 
roofdier. d Eigen antwoord 
 

 
 

Kijkvragen 
 
1 Het vliegend hert is geen hert, maar een 
kever. Waarom wordt hij een vliegend hert 
genoemd? 
A Omdat hij zo groot is 
B Omdat zijn kaken op een gewei lijken 
C Omdat hij even oud wordt als een hert 
 
2 Het vliegend hert heeft een bijzondere 
levensloop. Verbind de gebeurtenissen en 
de lengte van deze gebeurtenissen met 
elkaar. 
Leggen van een eitje  - 1 maand 
Ontpoppen van de larve   - 1 minuut 
Vliegend op zoek naar partner - 3-8 jaar 
 
3 Het vliegend hert heeft een specifieke 
boomsoort nodig om eitjes in te leggen.  
a Welke soort is dat? 
b Waarom heeft ze een voorkeur voor deze 
boom? 
             
4 Als de kever volwassen is, kan hij gaan 
vliegen. Wat is dan zijn belangrijkste taak? 
A Een boom zoeken 
B Zich voortplanten 
C Nieuw leefgebied zoeken 
 
Verdiepingsvragen 
 
5 Vroeger kwam het vliegend hert meer 
voor in Nederland dan tegenwoordig.  
a Welke vorm van natuurbeheer leidde tot 
het uitsterven van het vliegend hert? 
b Op welke manier proberen boswachters 
nu weer een goede leefomgeving voor de 
kever te maken? 
c Soms is het voor diersoorten niet goed als 
een natuurgebied te ‘netjes’ is, zoals voor 
het vliegend hert. Bedenk nog een 
voorbeeld van een dier waarvoor het niet 
prettig is als een bos te opgeruimd is. 
d Wat vind jij, moeten boswachters de 
natuur meer hun gang laten gaan of 
moeten ze bossen opruimen en begaanbaar 
houden? Waarom? 
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