
 
 
 
  

Vroege Vogels in de klas 
Wilgen in de Biesbosch 

 
Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO onderbouw 
 
Samengevat 
In de Biesbosch zijn veel wilgensoorten te vinden. 
Vroeger werden ze gebruikt voor de teelt van 
wilgentenen. Inmiddels worden de wilgentenen 
niet meer geoogst en gaat de natuur op de 
eilanden zijn eigen gang.  
 
Vakgebied 
Biologie: Bomen en hun eigenschappen  
 
Kerndoelen 
Mens en natuur, kerndoelen 29, 30 en 41. 
 
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 meer dan 50 
2 Om manden van te maken  
3 Voor aspirines  
 
4 B. Vochtige bodem 
5 Omdat er dertig soorten insecten zijn die op 
brandnetels leven.  
6 Vanwege de flexibele twijgen  
 
7 Aan de knotvorm van de wilgen (de takken 
werden steeds geoogst). 
8 De twijgen werden in manden verwerkt en 
eenmaal aangekomen snel in de grond gestopt.   
9 20 à 30 meter 

 
Kijkvragen 
 
1 Hoeveel soorten wilgen zijn er in de Biesbosch te 
vinden? 
2 Waarvoor werden wilgentenen vroeger veel 
gebruikt? 
3 Waarvoor wordt een stof uit de bast gebruikt? 
 
4 Op wat voor bodem gedijt de wilg goed? 
A. Zandbodem 
B. Vochtige bodem 
C. Droge bodem 
 

 
 
5 Omcirkel: 
De katwilg is te herkennen aan de brede/smalle 
bladeren en de harige/gladde structuur.  
 
6 Waarom is de wilg zo geschikt voor het maken van 
manden? 
 
7 Waaraan is de wilgenteelt nog terug te zien in het 
gebied de Griend? 
8 Hoe werd de Amerikaanse wilg naar Nederland 
gesmokkeld? 
9 Hoe hoog kan een wilg worden als hij met rust 
gelaten wordt? 
 
Verdiepingsvraag 
 
1 Noem drie wilgensoorten en beschrijf waar je 
deze aan kunt herkennen.  
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘bomen en hun eigenschappen’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
voor het vak biologie.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij het 
onderwerp uit deze video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
MBO: 
Groene ruimte 
Natuur en leefomgeving 
 
HBO: 
Bos en natuurbeheer 
Life sciences 
 
WO: 
Plantenwetenschappen 
Aarde en Milieu  
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