
 
 
 
 

Vroege Vogels in de klas 
Natuur in de stad 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 

Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
Ook in de stad heb je natuur. En niet alleen parken en 
vijvers. Ook gewoon op straat tussen de tegels kom je 
bijzondere planten tegen. Jan van de Wiel uit Tilburg 
onderzoekt ze al jaren. Hij verzamelt de zaden van 
deze planten en ondertussen heeft hij al een flinke 
collectie. 
 
Vakgebied 
Biologie: Planten & 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 Spanje en Marokko 
2 Mensen stappen na hun vakantie uit de auto en de 
zaden vallen dan op de grond.  
3 A, B en C 
4 B: determineren  
5 Steenbreekvaren, tongvaren, zwartsteelvaren.  
6 Basalt  
 
 

 
Kijkvragen 
 
1 Waar komt de donzige klaproos oorspronkelijk 
vandaan? 
 
2 Waarom vind je de donzige klaproos vooral rond 
parkeerterreinen terug? 
 

 
 
3 Waaraan zie je het verschil tussen de donzige klaproos 
en andere klaprozen? (Meerdere antwoorden mogelijk). 
A. De kleur van de bloem 
B. De vorm van de zaaddoos 
C. De kleur van de zaden 
 

4 Hoe noem je het bepalen tot welke soort planten 
horen? 
A. Identificeren 
B. Determineren 
C. Elimineren 
D. Categoriseren  
 
5 Tussen de natuurstenen kade groeien veel 
verschillende soorten varens. Noem er drie. 
 
6 De varens groeien er extra goed vanwege de 
natuurstenen muur. Welke steensoort is de muur van 
gemaakt?  
 
Verdiepingsvraag 
Loop een rondje door de stad en schrijf op welke 
plantensoorten je tegenkomt tussen tegels en muren.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘natuur in de stad’ 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: 
Landschapsarchitectuur en Ruimtelijke Planning 
Future Planet Studies  
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