
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Natuurbeheer in het Naardermeer   

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Het Naardermeer is een groot beschermd 
natuurgebied tussen Amsterdam en Hilversum.  
Galloway runderen worden ingezet om op 
natuurlijke wijze het gebied te begrazen en 
bloemsoorten te verspreiden.  
 
Vakgebied 
Biologie: Natuurlijke omgeving  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29 en 30 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
aansluitende video’s, zoals: Het Naardermeer, 
 De otter in het Naardermeer, De aalscholver in 
het Naardermeer.    
 
Antwoorden 
 
1 Noord-Holland 
2 B. Omdat het gebied pas net is ontstaan  
3 Door Galloway runderen  
 
4 Zuid-Schotland   
5 Ze kunnen goed tegen vocht  
6 (Galloway) rund / hoeven / bloemzaden / vacht / 
uitwerpselen.  
7. Genius loci 

 
Kijkvragen 
 
1 In welke provincie ligt het natuurgebied het 
Naardermeer? 
 
2 Waarom is het bijzonder dat Milouska en de 
boswachter reeën aantreffen? 
A. Omdat reeën zich zelden laten zien 
B. Omdat het gebied pas net is ontstaan  
C. Omdat er bijna geen reeën voorkomen in het 
Naardermeer  
 
3 Op welke natuurlijke manier worden de rietlanden 
kort gehouden? 
 

 
 
4 Uit welk land komen de runderen oorspronkelijk? 
 
5 Welke eigenschap hebben deze dieren die ze 
geschikt maakt voor dit gebied? 
A. Ze eten graag gras 
B. Ze krijgen het niet gauw koud 
C. Ze kunnen goed tegen vocht  
 
6 Vul in: 
Een ………..……. graast niet alleen. Hij trapt met z’n 
……………… de bodem vol ………………..……… open en 
verspreidt de zaden via z’n ……………….. en z’n 
………………… .  
 
7. De beheerder vertelt dat de runderen altijd de 
goede plekken weten uit te zoeken op te rusten. 
Hoe noemde men bij de Romeinen deze locaties?  
 
Verdiepingsvraag 
Bekijk de andere aflevering over Het Naardermeer 
en beschrijf hoe het natuurgebied het Naardermeer 
ontstaan is.  

 
© NTR 2019 

 
 

http://www.schooltv.nl/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/programma/vroege-vogels-in-de-klas/
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-het-naardermeer/#q=naardermeer
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-otter/#q=naardermeer
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-aalscholver-in-het-naardermeer/#q=naardermeer
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-de-aalscholver-in-het-naardermeer/#q=naardermeer
https://schooltv.nl/video/vroege-vogels-in-de-klas-het-naardermeer/#q=naardermeer


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Natuurbeheer in het Naardermeer   

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
 
 
Vakgebied 
Biologie: Natuurlijke omgeving  
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Vroege 
Vogels in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer 
aansluitende video’s, zoals: Het Naardermeer, 
 De otter in het Naardermeer, De aalscholver in 
het Naardermeer.    
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘natuurgebieden’ 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: 
Natuur en leefomgeving 
Dieren, planten en voedsel 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Management van de leefomgeving 
 
WO: 
Biologie 
Bos en natuurbeheer 
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