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Deze Europese toolkit voor 
natuurbescherming is bedoeld voor 
onderwijzers van leerlingen tussen  
de 13 en 16 jaar binnen de Europese Unie. 
De toolkit kan ingezet worden op school, 
maar ook in niet-formele omgevingen,  
zoals in natuurhistorische musea  
of centra voor milieuonderwijs.
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Europa herbergt een enorme 
verscheidenheid aan 
natuurlandschappen,  
wilde dieren en planten: van 
prachtige berglandschappen 
tot uitgestrekte bossen, van 
ontelbare microscopische 
planten en diertjes tot onze 
grootste zoogdieren.  

De natuur van Europa is niet alleen mooi, maar 
is ook van groot belang voor ons allemaal. Deze 
toolkit zal uw leerlingen helpen begrijpen waarom. 
Deze toolkit leidt ons op een reis die begint met 
het van dichtbij bekijken van de planten en dieren 
die leven in de Europese natuurgebieden. We zullen 
biodiversiteit bespreken - "Wat is biodiversiteit?" 
- en enkele fundamentele wetenschappelijke 
begrippen  introduceren die de basis vormen voor de 
milieuwetenschappen. We zullen vragen stellen als 
"Wat is een soort?", "Wat is een habitat?" en "Wat is 
een ecosysteem?", maar ook "Hoe werkt dat allemaal?" 
en "Waarom is dit belangrijk?". De leerlingen zullen 
leren communiceren over de natuur en het gedeelde 
natuurlijk erfgoed van Europa.  

De toolkit biedt hulpmiddelen voor het vinden en 
herkennen van interessante en belangrijke planten, 
dieren en habitats bij u in de buurt. Naast het 
kunnen herkennen van soorten en habitats, zullen 
uw leerlingen ook meer te weten komen over wat 
de natuur voor hen persoonlijk betekent, en waarom 
het zo belangrijk voor ze aanvoelt. Het inspireren van 
leerlingen door hun omgeving, kan een eerste echte 
stap zijn om hen op zinvolle wijze met de natuur  
te betrekken.  

Ons volgende gespreksonderwerp is om na te 
gaan hoe de natuur het doet in Europa.  Sommige 
menselijke activiteiten zijn schadelijk voor de natuur 
en richten vernietiging aan. We hebben allemaal de 
nieuwsberichten gehoord over klimaatverandering en 
het verlies van biodiversiteit. We zullen alle middelen 
moeten aanwenden om deze crisis te verhelpen en ons 
wereldwijde levensondersteunende systeem te redden.

De Europese Unie en haar 27 lidstaten erkennen het 
belang van natuur en hebben aanzienlijke stappen 
ondernomen om ervoor te zorgen dat het beschermen 
en herstellen van de natuur prioriteit geniet, zowel  

Voorwoord en introductie voor onderwijzers

6



De Europese toolkit voor natuurbeleid

op beleidstechnisch als praktisch vlak. Deze toolkit 
geeft uw leerlingen de kans om meer te weten te 
komen over wat de EU doet:  Denk aan de relevante 
wetten en activiteiten ter bescherming van de natuur, 
en hoe de landen in Europa samenwerken om hun 
doelen te bereiken. 

Bovenal zullen ze kennismaken met een van de 
meest omvangrijke middelen ter bescherming van EU 
natuurgebieden en -soorten: het Natura 2000-netwerk 
van beschermde gebieden. Natura 2000 beschermt 
de meest waardevolle en bedreigde dier- en 
plantensoorten, en behoudt en herstelt hun natuurlijke 
leefomgevingen. Er zijn binnen de EU meer dan 27.000 
beschermde Natura 2000-gebieden! Deze variëren van 
heel klein tot enorm groot. Ze beschermen duizenden 
zeldzame en bedreigde soorten en habitats, zowel  
op land als in de zee.

De toolkit nodigt u uit om uw leerlingen buiten 
het klaslokaal te onderwijzen, op nabije Natura 
2000-locaties, waar ze de beschermde habitats 
en soorten kunnen vinden. De toolkit zal uw 
leerlingen helpen begrijpen hoe besluiten t.a.v. 
natuurbehoud worden gemaakt en hoe uiteenlopende 
belangen kunnen worden samengebracht 
voor een gemeenschappelijk doel. Leerlingen 
zullen er ook achter komen hoe ze samen 
kunnen werken met anderen, of dat nu middels 
burgerwetenschapsprojecten is, door hun eigen 
campagne op te zetten, vrijwilligerswerk te doen  
of door simpelweg de schoonheid van de natuur  
te leren waarderen in een park of beschermd gebied  
in de buurt. We kunnen ons allemaal op de een  
of andere manier inzetten voor natuurbehoud.

Hoeveel weten Europeanen over natuur, en hoeveel geven ze erom?

Europese burgers geven om natuur en de meesten verwachten ook dat de EU actie onderneemt. 80% van 
de respondenten van een EU-brede enquête is van mening dat de achteruitgang van natuurlijke habitats en 
ecosystemen en het verhoogde uitstervingsrisico van dier- en plantensoorten in Europa een probleem zijn. 96% 
van hen  vindt dat we verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de natuur, meestal omdat ze van mening 
zijn dat het 'zorgdragen voor de natuur essentieel is om klimaatverandering tegen te gaan'.  

* Eurobarometer (2018) Attitudes of Europeans towards Biodiversity.

Voorwoord en introductie voor onderwijzers
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 wat we bedoelen met natuur en biodiversiteit, 
waaronder concepten zoals soorten, habitats  
en ecosystemen;

 waar beschermde soorten en habitats zich in  
de EU-lidstaten bevinden;

A. leerlingen aanmoedigen om tijd door te brengen 
in en in contact te komen met de natuur, alsook 
om na te denken over de rol die natuur speelt  
in hun leven, en de plek die natuur inneemt in hun 
waardesysteem;

B. leerlingen inspireren en in staat stellen om 
een meer proactieve bijdrage te leveren aan een 
duurzamere wereld die goed is voor zowel mens 
als natuur;

De Europese toolkit voor natuurbescherming is bedoeld om uw leerlingen meer inzicht te 

geven in: 

De activiteiten van de toolkit zijn zodanig opgezet dat ze:

 waarom de Europese natuur belangrijk is, en 
waarom het bedreigd wordt;

 wat de EU doet om haar natuur te beschermen en 
hoe leerlingen zelf hun steentje kunnen bijdragen.

C. leerlingen aanzetten om hun kennis en 
vaardigheden met betrekking tot samenwerking, 
communicatie, probleemoplossing en 
systematisch denken te ontwikkelen, aangezien 
deze noodzakelijk zijn voor het begrijpen van de 
uitdagingen die bij natuurbehoud komen kijken.

Beoogde doelen van de toolkit

Beoogde doelen van de toolkit

De toolkit is opgebouwd rond vier modules,  
met daarin o.a. lesplannen met kant-en-klare 
hulpmiddelen, activiteiten, materiaal en bronnen  
(zie de tabel op de volgende pagina). Aan het eind 
van de toolkit vindt u ook het gedeelte Achtergrond 
en kernconcepten, met daarin aanvullende informatie 
over de onderwerpen die in de modules aan bod 
komen, alsook de lijst met Referenties en aanvullende 
hulpbronnen , waarmee u de activiteiten kunt 
opzetten en uitvoeren, inclusief informatie over 
burgerwetenschapsprojecten, apps voor de herkenning 
van soorten en andere relevante bronnen.
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Module Onderwijsdoelstellingen Lessen/activiteiten  
met thematische focus

A.  
Hoe verhouden we 
ons tot de natuur?

 Leerlingen bewuster maken van 
en inzicht geven in hun natuurlijke 
omgeving

 Reflecteren op het belang van natuur 
en de verschillende waarden en 
houdingen daaromtrent

 Begrijpen hoe menselijke activiteiten 
van invloed zijn op de natuur en  
hoe deze invloeden mettertijd 
veranderd zijn

A.1 Ik en de natuur 

• Brainstormdiscussie: Definiëren van 
biodiversiteit en natuur

• Verkennen van en reflecteren op onze 
houding t.a.v. de natuur

A.2 Handen schudden met een boom

• Buitenwandeling: Herkennen van de 
verschillende aspecten van bepaalde 
boomsoorten en het cultureel belang 
daarvan

A.3 Oudere generaties aan het woord

• Interview met de oudere generatie

• Begrijpen van veranderlijke inzichten 
over de natuur en soorten tussen  
de generaties

A.4 De natuur waarderen

• Brainstormdiscussie: Reflecteren op  
de waarden van de natuur

• Begrijpen van de verschillende waarden 
die mensen hechten aan de natuur 

Overzicht van de modules

Overzicht van de modules
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Module Onderwijsdoelstellingen Lessen/activiteiten  
met thematische focus

B.  
De natuur in 
Europa verkennen

 Begrijpen van concepten als soorten, 
habitats en biodiversiteit,  
en het belang daarvan

 Begrijpen van de relaties en 
wisselwerkingen binnen en tussen 
ecosystemen

 Leren herkennen en vastleggen van 
soorten en habitats die voorkomen  
in een gebied, regio en/of land

 Begrijpen wat de belangrijkste 
habitattypes zijn in Europa, en hoe 
ze op elkaar inwerken

B.1 Wat weet jij over natuur?

• Brainstormdiscussie: Vergaren van kennis 
over soorten en habitats

• Verkennen van het taxonomisch 
classificatiesysteem voor organismen

B.2 Een ecosysteem simuleren

• Interactief spel: Begrijpen van de 
diversiteit aan relaties binnen een 
ecosysteem en de effecten daarvan op 
de stabiliteit en de veerkracht van deze 
ecosystemen

B.3 Het levensweb

• Project: Begrijpen van het concept van 
een voedselweb

• Uitzoeken en in kaart brengen van de 
relaties tussen soorten en hun habitat

B.4 Het Wood Wide Web

• Video en discussie: Begrijpen van 
ecosystemen als zelfregelende systemen

• Ontdekken van wetenschappelijke 
bevindingen  
over de interacties tussen bomen en 
schimmels

B.5 De natuur verkennen

• Bureauonderzoek en buitenactiviteit:  
Herkenning van soorten, 
gegevensverzameling en 
gegevensregistratie

• Aanleren van een eenvoudige methode 
om de status van een locatie te bepalen

B.6 Vliegen met kraanvogels

• Project: In kaart brengen van de 
trekvogelroute en behoeftes van 
kraanvogels

• Begrijpen hoe de diversiteit van soorten 
en ecosystemen in Europa werkt, en hoe 
ze in verbinding staan 

Overzicht van de modules
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Voorwoord en introductie voor onderwijzers

Module Onderwijsdoelstellingen Lessen/activiteiten  
met thematische focus

C.  
Hoe beschermen 
we de natuur  
in Europa?

 Leren wat Natura 2000 en de 
Natuurrichtlijnen zijn

 Begrijpen waarom het verzamelen 
van data over de natuur belangrijk is

 Verkennen van methodes om de 
staat van een ecosysteem, habitat  
of soort bij te houden

 Begrijpen van de verschillende 
standpunten in een controversieel 
instandhoudingsvraagstuk en leren 
hoe vooruitgang kan geboekt worden

C.1 Wat is Natura 2000?

• Brainstormen: Leren over de staat van 
de Europese natuur en de belangrijkste 
bedreigingen

• Groepswerk: Leren over Natura 2000  
en de Natuurrichtlijnen

C.2 Beheren van een Natura 
2000-locatie 

• Project en excursie: Gebruiken van de 
Natura 2000 Viewer 

• Bestuderen van een specifieke soort  
en verwante bedreigingen

• Begrijpen hoe Natura 2000-locaties 
worden beheerd 

C.3 Word een deskundige op het gebied 
van wilde dieren en planten

• Project en buitenwandeling: Leren 
herkennen van de natuur voor de deur

• Bewustwording stimuleren over 
veelvoorkomende planten of dieren

C.4 "Name, Place, Animal, Thing!"

• Online quiz en spel: Bekend 
raken met de database van het 
natuurinformatiesysteem van de EU

• Leren hoe je informatie kunt vinden over 
een soort of habitat

C.5 "Huizen voor mensen of natuur?"

• Rollenspel: Begrijpen van de 
uiteenlopende belangen en standpunten 
die een rol spelen bij natuurbehoud

• Reflecteren op tegenstrijdige belangen  
en prioriteiten, en op het omgaan met 
een controversiële situatie

11
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Module Onderwijsdoelstellingen Lessen/activiteiten  
met thematische focus

D.  
Je actief 
inzetten voor 
natuurbescherming

 Erachter komen hoe je betrokken 
raakt bij en bij kunt dragen aan 
natuurbehoud

 Aanleren hoe je bewustwording kunt 
stimuleren en natuurbehoudsacties 
kunt promoten

 Meer inzicht krijgen in hoe  
EU-instellingen te werk gaan en  
EU-beleid werkt, en leren 
ontwikkelen en presenteren van 
persoonlijke standpunten en 
beleidsvoorstellen

D.1 Campagne voeren voor de natuur

• Mediacampagne: Ervaren hoe je actief 
kunt worden in en deel kunt uitmaken 
van een bredere beweging en anderen 
kunt motiveren 

• Leren hoe je een campagne of bijdrage 
kunt opzetten voor een internationale 
natuurbehoudscampagne

D.2 Communiceren over de natuur 

• Schrijven van een artikel: Leren hoe  
je communiceert over de natuur  
en hoofdpunten bepaalt

• Doorgronden van verschillende taalstijlen  
en leren beoordelen van nieuwsartikelen 

D.3 Vrijwilligerswerk doen voor de natuur

• Interview en burgerwetenschapsproject: 
Geïnspireerd raken over de verschillende 
manieren waarop je iets kunt 
organiseren en betrokken kunt raken  
bij de natuur

• Begrijpen van de verschillende 
mogelijkheden om deel te nemen en  
bij te dragen aan natuurbehoud

D.4 EU-beleid begrijpen

• Discussie en groepswerk: Begrijpen  
hoe EU-instellingen te werk gaan en  
EU-beleid werkt 

• Leren hoe je persoonlijke standpunten 
en eisen ontwikkelt, en hoe je deze 
presenteert en overdraagt aan anderen

Voorwoord en introductie voor onderwijzers
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Het gebruik van de toolkit

Het gebruik van de toolkit
De toolkit kan zowel opgenomen worden in relevante 
schoolvakken zoals biologie, aardrijkskunde, 
milieukunde, maatschappijleer, politicologie, 
kunstzinnige vorming, talen of burgerschapsonderwijs, 
als op zichzelf worden ingezet, binnen 
vakoverschrijdend milieuonderwijs, of binnen  
onderwijs gericht op duurzame ontwikkeling.

Hoewel de activiteiten enigszins op elkaar aansluiten, 
kan elke module of zelfs elke activiteit ook op 
zichzelf worden gebruikt, afhankelijk van de leeftijd 
en het kennisniveau van de leerlingen, en de 
onderwijscontext.

Om snel te kunnen herkennen welke activiteiten 
gebruikt kunnen worden in welke context, 
wordt de omschrijving van elke activiteit 
voorafgegaan door een overzicht met daarin: 
1) het type activiteit (bijv. buitenactiviteit, spel, 
enz.), 2) de onderwijsdoelstellingen, 3) de vereiste 
voorbereidingen, 4) de/het academische onderwerp(en) 
die hieraan verwant zijn, 5) de geschatte duur  
en 6) het materiaal en de middelen die nodig zijn  
om het uit te voeren. 

Stappen voor het gebruik van de toolkit

Stap 1: Lees het overzicht van de lesplannen 
hierboven door en besluit of u de hele toolkit wilt 
uitvoeren, of zelfstandig een reeks activiteiten wilt 
samenstellen.

Stap 2: Controleer uw plan door het gedeelte 
Achtergrond en kernconcepten aan het eind van de 
toolkit door te nemen, ter bevestiging van de kwesties 
die u met uw leerlingen wilt bespreken. 

Stap 3: Bekijk hoe de door u gekozen activiteiten  
in het lesschema en schoolprogramma passen. Zorg 
ervoor dat u over de nodige middelen beschikt, met 
inbegrip van eventueel benodigde uitrusting of vervoer.

Stap 4: Overweeg of de lesplannen aangepast moeten 
worden op uw leerlingen. Misschien wilt u bijvoorbeeld 
dat uw leerlingen zelfstandig bepaalde ideeën kunnen 
ontwikkelen en wilt u ze helpen hun eigen projecten op 
te zetten voor onderwerpen waar ze interesse in tonen.

Praktische activiteiten dienen ook ver van tevoren te 
worden voorbereiden, bijvoorbeeld door: 

• te controleren of alle noodzakelijke vereisten en 
goedkeuringen paraat zijn;

• leerlingen en ouders te informeren over mogelijke 
speciale uitrusting die nodig is;

• het vervoer en de noodzakelijke begeleiding te 
organiseren in geval van buitenactiviteiten;

• materiaal en apparatuur te bieden aan alle 
leerlingen (bijvoorbeeld door te controleren hoeveel 
leerlingen een eigen smartphone hebben, mocht het 
gebruik van een app nodig zijn);

• na te trekken met collega's bij u op school of binnen 
de organisatie of jullie misschien samen kunnen 
werken aan alle delen van de toolkit of gedeeltes 
daarvan. Docenten Engels kunnen ook activiteiten 
ondersteunen met bronnen die alleen beschikbaar 
zijn in het Engels;

• te kijken of er burgerwetenschapsprojecten in uw 
omgeving zijn waar u mee kunt samenwerken. Het 
gedeelte Referenties en aanvullende hulpbronnen 
bevat een lijst met relevante projecten.

Voor zover mogelijk zijn alle materialen en referenties 
die gebruikt worden in de toolkit beschikbaar in 
alle EU-talen. Sommige activiteiten kunnen echter 
verwijzingen naar materiaal bevatten dat alleen 
in het Engels beschikbaar is, bijvoorbeeld korte 
video's of kaarten. Sommige activiteiten richten 
zich op het gebruik van online databases, zoals de 
Natura 2000 Map Viewer of de database van het 
natuurinformatiesysteem van de EU, die alleen in het 
Engels werken. Bij dergelijke activiteiten wordt er ook 
informatie gegeven over hoe u mogelijke taalbarrières 
kunt vermijden.
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Module A: Hoe verhouden we ons tot de natuur?

Onderwijsdoelstellingen 

1. Leerlingen bewuster maken van en inzicht geven 
in hun natuurlijke omgeving;

2. Reflecteren op het belang van natuur en de 
verschillende waarden en houdingen daaromtrent;

3. Begrijpen hoe menselijke activiteiten van invloed 
zijn op de natuur en hoe deze invloeden mettertijd 
veranderd zijn.

16
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Module A: Hoe verhouden we ons tot de natuur?

1. Vraag de leerlingen waaraan ze denken bij het 
horen van de woorden 'natuur' en 'biodiversiteit'. 
Verzamel hun ideeën, totdat alle belangrijke 
aspecten genoemd zijn (zie de begrippen die 
zijn opgenomen in het gedeelte Achtergrond en 
kernconcepten).

2. Prik de 'Ik'-kaart midden op het prikbord.

3. Vraag leerlingen waaraan ze denken bij het woord 
'natuur' en laat ze dat opschrijven op de kaartjes. 
 
Ter stimulans kunt u het volgende vragen:

• Wat heeft de natuur met jou van doen?
• Waaraan moet je denken bij natuur?

Instructies

• Wat vind je leuk aan de natuur? Wat vind  
je niet leuk? Hier kunnen ze simpelweg een 
plusje of een minnetje zetten naast het idee, 
om zo een negatieve of positieve reactie aan 
te geven.

4. Vraag ze om hun ideeën op het bord te prikken, 
waarbij de afstand tot de 'Ik'-kaart de mate van 
verwantschap aangeeft. 

5. Laat ze de antwoorden herindelen op het prikbord 
op basis van vergelijkingen (bijv. nuttigheden, 
gevoelens, zorgen).

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Definiëren van biodiversiteit 
en natuur

 Verkennen van en reflecteren 
op onze houding t.a.v. de 
natuur en biodiversiteit

Achtergrondinformatie
Biologie

Politicologie

Voor de onderwijzer: 
Prikbord met spelden

Voor de leerlingen:  
Pennen en kaartjes

A.1 Ik en de natuur
BRAINSTORMDISCUSSIE

45 
min.

17
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Module A: Hoe verhouden we ons tot de natuur?

 Wandeltijd van en naar school

In de klas

1. Lees de tekst 'Eiken in de menselijke cultuur' met 
de klas en/of vraag de leerlingen deze van tevoren 
thuis te lezen.

2. Bespreek de tekst met de groep en gebruik de 
volgende vragen ter stimulans:

• Welke kenmerken van eiken worden in de tekst 
beschreven?

• Heb je ooit eerder zulke verhalen gehoord?  
Ken je andere verhalen?

• Wat vind je zelf van eiken? Wat weet je  
over ze?

• Waarom denk je dat eiken zo belangrijk zijn 
voor mensen?

3. Leg uit hoe je de leeftijd van een boom kunt 
bepalen zonder deze te beschadigen  
(zie onderstaande methode).

4. Ga met de leerlingen wandelen.

Instructies

Buiten

1. Laat de leerlingen, terwijl je de boom nadert,  
de stronk, schors en bladeren aanraken, en laat  
ze beschrijven hoe het voelt en ruikt. Vraag ze  
om stil te zijn en te luisteren of de bladeren geluid 
maken. Vraag ze of ze weten hoe de boom er in 
andere seizoenen uitziet: verliest hij zijn bladeren, 
hoe zien de vruchten eruit, wanneer draagt hij 
deze vruchten, welke dieren eten deze vruchten, 
enz.

2. Vraag de leerlingen of ze de leeftijd van de boom 
kunnen schatten met de berekeningsmethode. 
Laat ze aan het woord over de omstandigheden 
waarin de boom groeit.

3. Reflecteer samen over wat de boom (en 
de leerlingen) tijdens deze periode hebben 
ondergaan.

A.2 Handen schudden met een boom
BUITENWANDELING

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Herkennen van de 
verschillende aspecten 
van een boomsoort en het 
cultureel belang daarvan

Maak van tevoren 
afdrukken 

Kies een wandelroute 
waarbij leerlingen 
dichtbij een boom 
kunnen komen, 
bij voorkeur een 
eikenboom

Neem contact op 
met het plaatselijk 
bosbeheer; misschien 
kan een boswachter 
zich aansluiten en zo 
meer inzicht geven

Biologie

Geschiedenis

Sociale 
wetenschappen

Voor de onderwijzer: 
Smartphone met 
een app voor 
soortenidentificatie 
of een 
referentiehandboek

Meetlint om de 
omtrek van de stronk 
te meten

Voor de leerlingen:  
Smartphones met de 
betreffende app erop

90 
min.
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De majestueuze eiken, de Quercus spp., met hun 
indrukwekkende grootte en levensduur, zijn door vele 
menselijke culturen vereerd als heilige bomen. In het 
zuiden van Europa waren vooral de groenblijvende 
eiken (bijv. de Europese steeneik en kurkeik) in trek 
bij vroege menselijke gemeenschappen die bomen 
aanbeden. De oude Hebreeërs beschouwden de eik als 
heilig omdat Abraham onder een eik onderdak bood 
aan God en twee van zijn engelen die zich hadden 
vermomd als reizigers. Dit verhaal wordt verteld in 
Genesis 18 en is een van de 60 verwijzingen naar 
eiken in de Bijbel. De vroege Galliërs aanbeden de eik 
als symbool van hun oppergod. De Druïden, een orde 
van priesters of geestelijken van de oude Kelten van 
Gallië, Groot-Brittannië en Ierland, beschouwden de eik 
als een heilige boom uit de hemel. Zowel de eik als de 
maretak (de viscum album, een plant die op eiken en 
andere bomen groeit) werden betrokken in bijna alle 
rituele ceremoniën van de Keltische Druïden.

Een van de meest intrigerende aspecten van de eik 
als heilige boom is de wijdverspreide associatie met 
dondergoden in verscheidene Europese culturen.  
Dit komt waarschijnlijk doordat de eik vaker bliksem 
aantrekt dan andere bomen in het bos. Voor de 
noordelijke Europeanen was de eik de heilige 
levensboom van de dondergod Thor. De eik werd ook 
gezien als heilig door de oppergod van de Grieken, 
Zeus, met zijn bliksemschichten, en door zijn Romeinse 
tegenhanger, Jupiter. Het orakel van Zeus in het 
Griekse Dodana, dat genoemd wordt door Homerus, 
bevond zich in een heilige boomgaard vol eikenbomen. 
Bij dit orakel werden voorspellingen gedaan door goed 
te luisteren naar het geritsel van de eikenbladeren. 
In de Slavische landen van Oost-Europa had elk volk 
zijn eigen versie van een dondergod die verwant 
was met de eik. In Rusland werd deze god Perunu 
genoemd, afkomstig van het Russische woord voor 
bliksemschicht. In Litouwen noemden ze de dondergod 
Perkunas, een naam die waarschijnlijk afgeleid is van 
een Indo-Europese benaming voor de eik. In William 
Shakespeare's Koning Lear wordt er verwezen naar 
'eik-splijtende bliksemschichten'.

SYMBOLEN

In Noord-Europese culturen is een groep eikenbladen 
een symbool van heldhaftigheid en overwinning. Dit 
symbool verspreidde zich naar de Verenigde Staten, 
waar het inmiddels een militair symbool is. De groep 
eikenbladen is een kleine, bronzen onderscheiding 
bestaande uit een twijg met vier eikenbladeren en drie 
eikels. Deze erkenning wordt toegekend aan mensen 
die een medaille hebben gekregen voor heldenmoed, 
omdat ze gewond zijn geraakt, of voor een voorname 

EIKEN IN DE MENSELIJKE CULTUUR

Materiaal Tekst om te lezen

dienst, om zo een daad te eren die een tweede 
medaille waardig zou zijn geweest. In het oude Rome 
was de eikenkrans een prijs die je kreeg voor het 
redden van een burger in de strijd. Vroeger stond  
er ook een eik op de Engelse 'sixpence'- en 'één 
shilling'-munten.

Het harde hout van de eik stond symbool voor 
integriteit. Het harde hout, gecombineerd met de vele 
jaren die sommige eiken halen, heeft ertoe geleid dat 
eiken in vele culturen geassocieerd worden met zowel 
kracht als het eeuwige leven. In China staat de eik 
symbool voor mannelijke kracht, maar symboliseert 
daar ook een zwakte. In tegenstelling tot wilgen en 
bamboe buigt de eik namelijk niet bij een storm, 
waardoor hij onder de druk kan bezwijken. Voor 
sommige inheems-Amerikaanse stammen staat  
de eik symbool voor moeder Aarde. 

In Christelijke religies wordt de eik geassocieerd met 
standvastigheid in het geloof en deugdzaamheid. 
De eik wordt ook gezien als een symbool van grote 
verdiensten die behaald zijn door geduld, toewijding, 
volharding en inzet voor de waarheid. In de literatuur 
en de muziek staat de eik vaak voor kracht, 
mannelijkheid, stabiliteit en persistentie.

HISTORISCHE BOMEN EN WOUDEN

Een boomgaard van zo’n 12 eiken in de deelstaat 
Mecklenburg-Voor-Pommeren, in het noordoosten  
van Duitsland, bevat vermoedelijk enkele van de 
oudste nog levende bomen in Europa. Ze staan  
bekend als de eiken van Ivenack; de leeftijd van  
de oudste boom in de boomgaard wordt geschat op 
1200 jaar. Volgens de legende hebben deze eiken 
een vooraf bepaalde levensduur. Er wordt gezegd 
dat zeven nonnen van een Cisterciënzerklooster ooit 
hun geloften braken en als straf door God werden 
omgetoverd tot eiken. Volgens een andere versie van 
deze legende werden de nonnen in hun slaap verrast 
door overvallers. Terwijl ze halfnaakt door het woud 
renden, smeekten ze God om bescherming, waarna 
ze werden omgetoverd tot eiken. Na duizend jaar zal 
de eerste eik sterven en de ziel van één non vrijlaten. 
Elke honderd jaar daarna zal er nog een eik sterven, 
waarna ook van die eiken de menselijke ziel wordt 
vrijgelaten. In 1962 gaf de Duitse Democratische 
Republiek een beschermde status aan de eiken van 
Ivenack. Deze status bleef ook behouden na de Duitse 
hereniging in 1990.

Bron (aangepaste versie):  
Temperate Broad-Leaved Trees in Human Cultures 
(FAO)
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Om uit te delen Berekeningsmethode om vast te stellen hoe oud een boom is

Misschien weet je al dat de leeftijd van een boom 
overeenkomt met het aantal boomringen in de stronk. 
Elke ring staat voor één jaar groei. Als je dus 50 ringen 
telt, is de boom 50 jaar oud. Je kunt echter ook de 
leeftijd van de boom inschatten zonder hem te kappen. 
Hiervoor gebruik je deze eenvoudige methode:

1. Meet de omtrek van de boom op 1 meter en op 
1,5 meter hoogte. Bereken de gemiddelde omtrek 
van de boom door beide getallen bij elkaar op te 
tellen en te delen door 2.

 bijv. Omtrek (O) = 160 cm (op 1 meter hoogte) + 
180 cm (op 1,5 meter hoogte) = 340 cm

 340 cm ÷ 2 = gemiddelde omtrek van 170 cm

2. Deel de omtrek door de gemiddelde jaarlijkse 
groeisnelheid van de boomsoort. Hoewel 
bomen sneller groeien wanneer ze jong zijn en 
langzamer wanneer ze oud zijn, is de gemiddelde 
omtrekvergroting van volwassen bomen met een 
volledige kruin ongeveer 2,5 cm per jaar.

 Gemiddelde leeftijd van de boom = 170 cm ÷ 2,5 
= 68 jaar

Vaststellen van de leeftijd van een boom

De groeisnelheid is zeer afhankelijk van de 
omstandigheden waarin de boom groeit. In goede 
omstandigheden is een boom met een omtrek van 
300 cm meestal zo'n 120 jaar oud. Als hij in een bos 
groeit, is dat al snel 200 jaar, terwijl het ongeveer  
150 jaar is als de boom aan een laan staat. 
Afhankelijk van de locatie van de boom kun je er  
dus voor kiezen om de groeisnelheid aan te passen  
(bijv. met factor 1,5 in een bos).

Bronnen:  
https://www.wdvta.org.uk/pdf/Estimating-the-age-of-
trees.pdf  

https://www.hungerfordvirtualmuseum.co.uk/index.
php/15-artefacts/87-how-to-age-a-tree
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Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Voeren van een dialoog met 
oudere generaties

 Begrijpen hoe de kijk op de 
natuur van generatie op 
generatie verandert

 Begrijpen hoe de plaatselijke 
omgeving mettertijd is 
veranderd

Bereid een manier 
voor om de resultaten 
te presenteren

Politicologie

Sociale 
wetenschappen

Geschiedenis

Voor de onderwijzer: 
Manier om de 
resultaten te 
presenteren

Voor de leerlingen:  
Pen en papier/
kladblokken

1. Draag dit verhaal voor ter introductie:  
“Voor een project in het kader van het VN-
decennium voor Herstel wil de burgemeester van 
jullie stad uitzoeken hoe de natuur in en rond de 
stad hersteld kan worden. De eerste stap is om 
vast te stellen hoe de natuur in de afgelopen 40 
tot 50 jaar is veranderd. Aan jullie om te praten 
met mensen die zich deze tijd herinneren (iemand 
die geboren is vóór 1960) en om uit eerste hand 
te vernemen hoe de natuur in en rond de stad is 
veranderd.”

2. Laat de leerlingen een kaart van hun dorp/stad/
wijk tekenen en de belangrijkste natuurplekken  
of -omgevingen. Denk aan bebossing, groene 
ruimtes of wateren. Ze schrijven alle planten-  
en diersoorten op die ze kennen. 

3. De leerlingen moeten ten minste twee potentiële 
geïnterviewden vinden die geboren zijn vóór 1960, 
bijvoorbeeld in hun wijk of uit hun familie, of 
tijdens een bezoek aan een verzorgingstehuis. 

4. Vraag de leerlingen ook wat vragen voor te 
bereiden, zoals:

• Wat kunt u zich nog herinneren uit uw jeugd 
over de omgeving en natuur in uw dorp/ 
stad/wijk? 

• Kunt u de drie belangrijkste veranderingen 
benoemen die u sindsdien in de omgeving hebt 
opgemerkt?

Instructies

• Zijn er planten- of diersoorten die er nog  
wel waren toen u jong was, maar nu 
verdwenen zijn?

5. De leerlingen houden hun interview met de 
ondervraagden en stellen een protocol op. 

6. Zodra de interviews hebben plaatsgevonden, 
kunnen de leerlingen hun bevindingen verrijken 
met aanvullende informatie, bijv. uit het archief 
van de plaatselijke bibliotheek, krantenberichten, 
de archieven van plaatselijke verenigingen, 
beelden vanuit de lucht, enz. 

7. Ze presenteren daarna hun resultaten in een 
groepsdiscussie, waarin iedereen zijn of haar 
bevindingen kan toevoegen op een bord  
(bijv. op basis van onderstaand voorbeeld).

8. Bespreek de resultaten in de groep: is het wat ze 
hadden verwacht, wat was het meest verrassend, 
en wat het meest interessant?

9. Optioneel: voeg een onderdeel toe over 
natuurherstel waarin de leerlingen een plan 
kunnen opstellen met suggesties om zaken die 
zijn verdwenen te herstellen. 

A.3 Oudere generaties aan het woord 
VRAGENLIJST/INTERVIEWS

60 min. voorbereiding, 30 min. interview, 30 min. groepsdiscussie

120 
min.
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Plaats Wat is er veranderd? Redenen voor de 
verandering

 

Materiaal Sjabloon: presentatie van de resultaten op het bord 
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1. Vraag de leerlingen of ze het belangrijk vinden  
om de natuur te beschermen, en waarom. 

2. Verzamel zoveel mogelijk verschillende redenen 
op het bord.

3. Laat de leerlingen vergelijkingen vinden in de 
verzamelde argumenten en ze indelen, bijv. door 
gebruik te maken van het werkblad. Dit kan zowel 
met de hele groep worden gedaan, als in kleinere 
groepjes.

Instructies

4. Bespreek de bevindingen en denk na over  
de volgende vragen:

• Waarom hebben verschillende mensen 
verschillende ideeën over de natuur?

• Welke waarden vind jij het belangrijkst om  
de natuur te beschermen?

• Als de natuur zo waardevol is, waarom 
verliezen we dan steeds meer natuurplekken?

A.4 De natuur waarderen
BRAINSTORMDISCUSSIE

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Reflecteren op de waarden 
van de natuur

 Begrijpen van de verschillende 
waarden die mensen hechten 
aan de natuur

Bereid een manier 
voor om de resultaten 
te presenteren

Biologie

Aardrijkskunde

Politieke/sociale 
wetenschappen

Ethiek

Voor de onderwijzer: 
Prikbord en spelden

Voor de leerlingen:  
Kaartjes en pennen

45 
min.

Intrinsieke waarden  
(de natuur heeft een 
intrinsiek recht om te 
bloeien, ongeacht de 
waarde die mensen eraan 
hechten)

Utilitaire waarden  
(de natuur ontleent haar 
waarde aan het gebruik 
door de mens)

Relationele waarden  
(mensen maken deel uit van 
de natuur)

Materiaal Sjabloon: presentatie van de resultaten op het bord 
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Onderwijsdoelstellingen 

1. Begrijpen van concepten als soorten, habitats  
en biodiversiteit, en het belang daarvan;

2. Begrijpen van de relaties en wisselwerkingen 
binnen en tussen ecosystemen;

3. Leren herkennen en vastleggen van soorten  
en habitats die voorkomen in een gebied, regio  
en/of land;

4. Begrijpen wat de belangrijkste habitattypes zijn  
in Europa, en hoe ze op elkaar inwerken.
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1. Vraag de leerlingen wat een 'habitat' (of 
'leefomgeving') is en vraag ze vervolgens om het 
begrip 'soort' te definiëren. Verzamel ideeën totdat 
ze tot een gemeenschappelijk inzicht komen 
(raadpleeg waar nodig het gedeelte Achtergrond 
en kernconcepten).

2. Introduceer het taxonomisch classificatiesysteem 
van organismen (schrijf dit op het bord of geef  
ze afdrukken ervan). 

3. Laat de groep ten minste zes verschillende 
taxonomische klassen (zoals zoogdieren, 
vogels, vissen, insecten, enz. - zie het sjabloon) 
opsommen. Vraag of ze de verschillende soorten 
per klasse kunnen benoemen, en daarnaast ook 
de specifieke voorwaarden voor hun habitat en 
enkele onderscheidende kenmerken (bijv. bepaalde 

Instructies

fysieke kenmerken of gedragingen). Noteer  
dit allemaal op het bord. Als alternatief kunt  
u ook de werkbladen afdrukken en de leerlingen 
onafhankelijk of in groepjes laten werken, voordat 
u de resultaten op het bord verzamelt.  

4. Zorg dat er voor elke taxonomische klasse ten 
minste één soort is benoemd.

5. U kunt de activiteit uitbreiden door de leerlingen 
te vragen of ze per taxonomische klasse één 
soort willen uitkiezen en daarvan de volledige 
classificatie willen doorlopen, tot aan het 
domeinniveau toe.

B.1 Wat weet je over de natuur? 
BRAINSTORMDISCUSSIE

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Vergaren van kennis over 
soorten en habitats

 Verkennen van 
het taxonomisch 
classificatiesysteem voor 
organismen

Zet het prikbord 
klaar in lijn met het 
werkblad 

Optioneel: druk 
de taxonomische 
classificatie af  

Biologie

Aardrijkskunde

Voor de onderwijzer: 
Prikbord en spelden

Voor de leerlingen:  
Kaartjes en pennen

Optioneel: 
Werkbladen  

Taxonomische 
classificatie 

45 
min.
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Taxonomische 
klasse Naam van soort Habitat - waar leven 

ze?
Kenmerken 
- speciale 
eigenschappen

Zoogdieren

Vogels

Vissen

Insecten

Reptielen

Amfibieën

 

Materiaal Sjabloon: presentatie van de resultaten op het bord  

Materiaal Document ter ondersteuning: taxonomische classificatie 

Domein Eukarya

Dierenrijk  (animalia)

Stam Chordadieren (chordata)

Klasse Zoogdieren (mammalia)

Orde Roofdieren (carnivora)

Familie Hondachtigen (canidae)

Geslacht Vulpes

Soort Vulpes vulpes (gewone vos) Rode vos Vulpes vulpes (gewone vos)
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B.2 Een ecosysteem simuleren
INTERACTIEF SPEL

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Begrijpen van de diversiteit 
aan relaties binnen een 
ecosysteem en de effecten 
daarvan op de stabiliteit 
en de veerkracht van deze 
ecosystemen

Zorg voor 
plaketiketten

Bestudeer de 
elementen van het 
ecosysteem en zoek 
naar verbindingen 
ertussen

Zorg voor een koord 
of draad van ten 
minste 100 meter 
lang dat gemakkelijk 
kan worden afgerold

Biologie

Voor de leerlingen:  
Eén plaketiket per 
leerling, elk met een 
ander element van 
het ecosysteem

Koord of draad 

Plakband

60 
min.

1. Schrijf de verschillende elementen van het 
ecosysteem op de plaketiketten en deel deze uit. 
Elke leerling plakt een etiket op het voorhoofd  
van de leerling naast hem of haar, zodat ze alleen 
de etiketten van andere leerlingen kunnen zien,  
en niet hun eigen.

2. Vervolgens moeten ze raden welk element ze zijn 
door de anderen ja/nee-vragen te stellen (bijv. 
"Ben ik een dier/plant/element?", "Loop ik/vlieg 
ik/kruip ik?", "Eet ik andere dieren of planten?", 
enz.). Ze kunnen ook tips geven om minder vaak 
voorkomende elementen te raden. 

3. Wanneer iedereen zijn of haar element heeft 
geraden, verzamelen de leerlingen zich in een 
kring. Benadruk dat alle elementen van dit 
systeem in nauwe verbinding met elkaar staan en 
ze allemaal onderling afhankelijk van elkaar zijn. 

4. De leerlingen moeten nu hun relaties uitwerken. 
Dit doen ze met de draad die ze tussen elkaar 
spannen, als symbool voor hun verbinding:  
Eén leerling begint zijn of haar relatie ten opzichte 
van anderen uit te werken door de draad naar 
de betreffende elementen te gooien. Ze moeten 
daarbij ook de soort verbinding benoemen 
(bijv. muizen eten zaadjes; bijen bestuiven 
paardenbloemen; regenwormen helpen planten te 

Instructies

wortelen in de bodem; merels en egels wedijveren 
om regenwormen, enz.). Probeer ervoor te 
zorgen dat alle relaties benoemd worden en dat 
alle leerlingen deel uitmaken van het web. De 
draadverbindingen moeten strak genoeg zijn om 
een hecht web te creëren.

5. Nadat alle verwantschappen zijn ontdekt, laat  
u de leerlingen de onderlinge verbondenheid van 
het web ervaren door individuele onderdelen 
ervan te beïnvloeden. Dit gaat als volgt: 

• Gebruiken van onkruidverdelgers of pesticiden => 
de insecten verdwijnen en de bodem verzwakt. 

• Ploegen van gras met zware machines => het 
gras wordt eruit getrokken. 

 De leerling die het betreffende element 
symboliseert, trekt vervolgens aan zijn of haar 
draad, of valt op de grond, zodat de andere 
leerlingen de spanning op hun touw voelen. Zelfs 
leerlingen die maar een paar verbindingen hebben 
zullen de impact voelen, omdat ze allemaal deel 
uitmaken van het ecosysteem.

6. Vraag de leerlingen ten slotte om te gaan zitten, 
hun draden op de grond te leggen en te bespreken 
hoe ze dit spel hebben ervaren.
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Gras Grote weegbree Egel

Muis Mens Buizerd

Vleermuis Druifluis Vlinder

Merel Lieveheersbeestje Pimpelmees

Madeliefje Regen Zon

Bodem Mier Paardenbloem

Bij Regenworm Slak

Eikenboom Bosuil Mug

Mol Zonnebloem Kever

Materiaal Sjabloon: kaartjes met elementen 
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B.3 Het levensweb
PROJECT

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Begrijpen van het concept van 
een voedselweb

 Uitzoeken en in kaart brengen 
van de relaties tussen soorten 
en hun habitat

Maak een 
afdruk van het 
voedselwebsjabloon 

Bestudeer het 
materiaal en 
controleer of er 
termen of namen zijn 
die u niet kent

Biologie

Kunstzinnige vorming

Voor de leerlingen:  
Computers met 
internetverbinding

Pen en papier/
notitieblokken

Afgedrukte 
voedselwebben 

Grote vellen 
papier (bijv. op 
posterformaat) en 
pennen

45 
min.

1. Introduceer het idee van een voedselweb, 
bijvoorbeeld met het voorbeeld van een 
woestijnecosysteem.

2. Optioneel kunt u (afhankelijk van de 
taalvaardigheid) dit werkblad bespreken (alleen 
beschikbaar in het Engels) en de leerlingen vragen 
het in te vullen.

3. Deel de voorbeeldversie van het voedselweb uit 
en vraag de leerlingen om hun eigen voedselweb 
uit te tekenen voor een ecosysteem naar keuze, 
bijv. bossen, bergen, graslanden, rivieren, meren, 
veengebieden, enz. Dit kan zowel individueel als  
in groepjes worden gedaan.

• De leerlingen noteren vervolgens op  
de grote vellen papier de trofische niveaus  
en de bijbehorende taxonomische orde  
(bijv. herbivoren, enz.).

• In het midden van hun vel moeten ze alle 
soorten die geassocieerd worden met hun 
ecosysteem op de juiste plaats noteren  
en interacties tekenen met pijlen. Ze kunnen 
online meer informatie opzoeken over de 

Instructies

verschillende relaties tussen de soorten.  
Hoe ze het ecosysteem ook uitbeelden,  
ze moeten duidelijk rollen en namen toekennen 
aan elk(e) soort of element en de onderlinge 
verbindingen.

4. Ze mogen ook mensen opnemen in dit 
ecosysteem. Welke verbindingen heeft de mens 
met de andere soorten? Laat ze nadenken over 
menselijke activiteiten; zowel die met directe 
als indirecte gevolgen (vissen heeft bijv. directe 
gevolgen, terwijl ons consumptiegedrag indirecte 
gevolgen heeft).

5. Vervolgens presenteren ze hun webben aan  
de groep en bespreken ze de impact die de mens 
heeft op het ecosysteem.
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Materiaal Document ter ondersteuning: voorbeeld van een voedselweb voor een halfwoestijn 

Trofische niveaus

Vierde 
(tertiaire consumenten)

Derde  
(secundaire consumenten)

Tweede 
(primaire consumenten)

Eerste 
(primaire producenten)

Secundaire 
carnivoren

Primaire 
carnivoren

Herbivoren

Autotroof organisme  
(zelf-voedenden)

  

Rode vos

Sprinkhaan

Planten 

Schorpioen

Steenarend

Grondeekhoorn

Afgeleid van Hui, D. (2012)  
Food Web: Concept and Applications. Nature Education Knowledge 3(12):6
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B.4 Het Wood Wide Web
VIDEO EN DISCUSSIE

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Begrijpen van ecosystemen 
als zelfregelende systemen

 Ontdekken van 
wetenschappelijke 
bevindingen

Bekijk de video en doe 
aanvullend onderzoek 
waar nodig

Engels (voor de video)

Biologie

Voor de onderwijzer:  
Computer met 
software voor het 
afspelen van video's, 
een projector en een 
scherm

Voor de leerlingen:  
Pen en papier/
kladblokken

45 
min.

1. Speel deze video af (1:48 minuten, alleen 
beschikbaar in het Engels met Engelse 
ondertiteling). Leg moeilijke begrippen uit. 

2. Bespreek de video bijvoorbeeld aan de hand van 
de volgende vragen:

• Hoe communiceren bomen met elkaar?
• Hoe werken ze samen en nemen ze het tegen 

elkaar op?
• Wat is een 'moederboom'?
• 's Werelds eerste bomen ontstonden zo'n  

372 tot 393 miljoen jaar geleden1. Sindsdien 

Instructies

zijn ze geëvolueerd tot veel verschillende 
soorten en maten, en hebben ze overal 
ter wereld geleid tot ongekend diverse 
bosecosystemen, met een veelvoud aan 
soorten. Waarom denk je dat ze zo succesvol 
zijn geweest? 

• Wat vind je het meest interessant  
of verrassend aan het Wood Wide Web? 
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B.5 De natuur verkennen

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Trainen van herkenning van 
soorten, dataverzameling en 
-vastlegging

 Aanleren van een eenvoudige 
methode om de status van 
een locatie te bepalen 

U kunt deze activiteit 
het beste doen in de 
lente of zomer

Vind een geschikt 
stuk grasland of een 
boshabitat bij u in de 
buurt (samen met de 
leerlingen)

Druk de werkbladen af

Biologie

Aardrijkskunde

Voor de leerlingen:  
Computers met 
internetverbinding

Smartphones 
met app voor 
soortenidentificatie 

Pen en papier/
notitieblokken

Werkbladen

150 
min.

BUREAUONDERZOEK EN BUITENACTIVITEIT

In de klas

1. Vraag de leerlingen om een geschikt stuk grasland 
of een boshabitat uit te kiezen om te bezoeken. 
Dat mag a) in een park of veld zijn, of langs 
waterwegen of dijken, of b) een bosoppervlakte of 
woud. Ze mogen ook de Natura 2000 Map Viewer 
gebruiken om te zien of er een geschikt Natura 
2000-gebied in de buurt is. 

2. Deze activiteit kan het beste worden gedaan in 
kleine groepjes van 2 of 3 leerlingen.

3. Voordat ze de locatie bezoeken, moeten de 
leerlingen literatuur- of onlineonderzoek doen 
aan de hand van de Natura 2000 Viewer en/of 
de database van het natuurinformatiesysteem 
van de EU. Ze mogen ook andere internetbronnen 
gebruiken. Het doel is om ten minste vijf 
plantensoorten en vijf diersoorten te noteren 
die veel voorkomen in de graslanden of bossen 
van hun land. Ze moeten ook proberen om ten 
minste één soort aan te wijzen die vroeger 
veelvoorkomend was, maar nu zeldzaam en 
bedreigd is.

Buiten

1. Op locatie observeren de leerlingen en noteren  
ze wat ze zien op hun werkblad. Ze kunnen ook 
een app gebruiken om soorten te herkennen.

Instructies

Terug in de klas

1. De leerlingen presenteren hun bevindingen aan  
de groep en bespreken de resultaten: 

• Welke groep heeft het hoogste aantal punten 
verzameld (= meest diverse en natuurlijke 
grasland)?

• Welke planten- en diersoorten hebben ze 
ontdekt?

• Waren dat de soorten die ze hadden verwacht?
• Is iemand op een zeldzame of bedreigde soort 

gestuit? 

Noteer alle soorten die geteld en herkend zijn. Hoeveel 
hebben de groepen er in totaal gevonden?

2. Benadruk het bestaan van 
burgerwetenschapswebsites (zoals Observation.
org en de nationale subportalen, iNaturalist, 
Ornitho, European Butterfly Monitoring Scheme 
(Europees bewakingssysteem voor vlinders), 
European Bird Census Council (Europese 
Raad voor vogelbescherming), BioBlitz of het 
EuroBirdPortal) om uit te leggen dat burgers 
over het hele continent dit soort informatie 
verzamelen om het naar monitoringprogramma's 
te sturen, zodat er beter geïnformeerde besluiten 
kunnen worden genomen t.a.v. natuurbeheer en 
-bescherming.

45 min. voorbereiding, 60 min. buiten, 45 min. groepsdiscussie
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https://natura2000.eea.europa.eu/
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Materiaal Werkblad 1: grasland 

Datum: Plaats: Naam:

Hoeveel verschillende kleuren bloemen in bloei zie je? Punten  
Naam van soort

Er staan geen bloemen in bloei. 0 punten

1-2 kleuren: De meeste bloemen zijn geel of wit. 
Identificeer ze en noteer de namen.

1 punt

3 kleuren: De meeste bloemen zijn geel, wit of roze. 
Identificeer ze en noteer de namen.

2 punten

Er zijn veel verschillende bloemen, waaronder 
donkerblauwe of paarse. 
Identificeer ze en noteer de namen van alle bloemen 
in bloei.

3 punten

Hoeveel verschillende plantensoorten zie je  
(afgezien van bloemen)? 
Identificeer ze en noteer de namen.

1 punt per soort

Hoeveel verschillende vlinders zie je? Punten  
Naam van soort

Er zijn geen vlinders. 0 punten

Er is maar één vlindersoort. 
Identificeer deze en noteer de naam ervan.

1 punt

Er zijn twee verschillende vlindersoorten. 
Identificeer ze en noteer de namen.

2 punten

Er zijn meer dan twee vlindersoorten. 
Identificeer ze en noteer de namen van alle 
vlindersoorten die je ziet.

1 punt per soort

Hoor je insecten, vogels of andere dierengeluiden in het 
grasland? Punten

Nee 0 punten

Ja 2 punten

Zie je dieren of tekenen van de aanwezigheid van dieren 
in het grasland, bijv. insecten, spinnen, spinnenwebben, 
slakkenhuizen, rupsen, enz.? 

Punten
Namen van soorten

Nee 0 punten

Ja 2 punten

Hoeveel verschillende diersoorten zie je? 
Identificeer ze en noteer de namen van alle 
diersoorten die je ziet.

1 punt per soort

Totaal
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Materiaal Werkblad 2: bosgebied 

Datum: Plaats: Naam:

Hoeveel verschillende bomen zie je? Punten  
Naam van soort

Er is maar één boomsoort. 
Identificeer deze en noteer de naam ervan.

1 punt

Er zijn twee boomsoorten. 
Identificeer ze en noteer de namen.

2 punten

Er zijn meer dan twee verschillende boomsoorten.
Identificeer ze en noteer de namen van alle 
verschillende boomsoorten die je ziet.

1 punt per soort

Hoe ziet de grond eruit? Punten  
Naam van soort

Er liggen geen takken of dood hout. 1 punt

Hoeveel verschillende plantensoorten zie je? 
Identificeer ze en noteer de namen van alle 
verschillende plantensoorten die je ziet.

1 punt per soort

Er liggen veel dood hout, geknapte of omgevallen 
bomen en/of takken op de grond. 

2 punten

Er groeien paddenstoelen op de grond en/of  
op boomstronken. 
Identificeer ze en noteer de namen.

1 punt per soort

Hoor je insecten, vogels of andere dierengeluiden in het bos? Punten

Nee 0 punten

Ja 2 punten

Zie je dieren of tekenen van de aanwezigheid van dieren in 
het bos, bijv. insecten, spinnen, spinnenwebben, slakkenhuizen, 
rupsen, enz.? 

Punten
Namen van soorten

Nee 0 punten

Ja 2 punten

Hoeveel verschillende diersoorten zie je? 
Identificeer ze en noteer de namen van alle 
diersoorten die je ziet.

1 punt per soort

Totaal
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B.6 Vliegen met kraanvogels

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 In kaart brengen van de 
trekvogelroute en behoeftes 
van kraanvogels

 Begrijpen hoe de diversiteit 
van habitats en ecosystemen 
in Europa werkt, en hoe ze 
met elkaar in verbinding staan

 Begrijpen waarom landen 
samen moeten werken 
om een trekkende soort te 
beschermen

Druk de kaarten af in 
kleur

Aardrijkskunde

Biologie

Voor de onderwijzer 
(optioneel):  
PC met 
internetverbinding 
en software voor het 
afspelen van video's, 
een projector en een 
scherm

Voor de leerlingen:  
Afgedrukte kaarten  
en kleurstiften

Pen en papier/
kladblokken

90 
min.

PROJECT

1. Vraag de leerlingen het aantal verschillende 
soorten en habitats in Europa in te schatten, om 
zo de rijke diversiteit in aantallen te benadrukken 
(zie het document ter ondersteuning).

2. Introduceer de kraanvogel (grus grus) aan de hand 
van het soortenoverzicht hier (in het Engels, Frans 
en Russisch). Druk de kaart met de trekvogelroute 
af ter illustratie.

3. Speel een korte video over trekvogels af, zodat 
de leerlingen een beter beeld van ze krijgen. Zie 
bijv. hier (8:55 minuten) of hier (4:35 minuten). 
Geen van de video's hebben voice-over of tekst; 
beide zijn dus geschikt voor alle talen. U kunt ook 
het EU-kinderboek 'De trek van de kraanvogels' 
raadplegen. Daarin staan aanvullend materiaal, 
video's, enz. in verschillende talen, waaronder het 
Nederlands. 

4. Introduceer de kaart van Europa met daarop 
de biogeografische regio's om de ecologische 
verschillen in Europa te benadrukken. Deel de 
leerlingen op in groepjes van vier. Elke groep krijgt 
een kleurenafdruk van de kaart.  

5. Vraag de leerlingen om de trekroute van de 
kraanvogel op de kaart te tekenen. Ze moeten 
aangeven waar en wanneer ze vliegen, paren, 

Instructies

overwinteren en uitrusten (bijv. met verschillende 
kleurstiften), wat voor habitat ze nodig hebben,  
en waar ze deze vinden. Trekken de vogels ook 
over jullie land, en zo ja, waar en wanneer? Ze 
kunnen dit markeren op de kaart. 

6. De leerlingen moeten zoveel mogelijk zien 
uit te vogelen over deze soort, waaronder de 
toestand van de populatie, trends en waarom de 
kraanvogels een succesverhaal van natuurbehoud 
vormen.

7. Begin een discussie over hoe kraanvogels 
beschermd kunnen worden, oftewel over het 
gegeven dat landen over de grenzen heen 
moeten samenwerken. Benadruk dat er ondanks 
de grote diversiteit en verschillen in Europa ook 
gemeenschappelijke kenmerken zijn (bijv. de 
soorten habitats en gedeelde zorgen over de 
natuur), die samenkomen in de trekvogel.

8. Spoor de leerlingen aan om het EuroBirdPortal 
te bekijken. Hier verzamelen wetenschappers 
informatie over soorten en presenteren ze hun 
resultaten. Deze korte video legt uit hoe het werkt.

9. U kunt deze oefening uitbreiden door de leerlingen 
een kort verhaal, essay of artikel te laten schrijven 
over de reis van de kraanvogel doorheen Europa.
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https://www.unep-aewa.org/sites/default/files/publication/common_crane_english_0.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=aZqo_hR-zq0
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Materiaal Document ter ondersteuning: kaart van Europa's biogeografische regio's 

Biogeografische regio's in Europa, 2016

 de alpiene regio

 de Anatolische regio

 de arctische regio

 de Atlantische regio

 de Zwarte Zeeregio

 de boreale regio

 de continentale regio

 de Macaronesische regio

 de mediterrane regio

 de Pannonische regio

 de stepperegio

 Geen data
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Materiaal Document ter ondersteuning: stimulerende vragen om te bespreken 

Vraag Antwoord

Hoeveel diersoorten hebben wetenschappers tot  
nu toe in Europa ontdekt?

260.000, waaronder 145.000 ondersoorten2:

936 vogelsoorten3, waaronder toevallige bezoekers.  
De EBCC Atlas van Europese broedvogels4  
geeft aan dat er 625 vogelsoorten zijn die  
zich daadwerkelijk in Europa voortplanten.

219 zoogdiersoorten op land; 

41 zeezoogdiersoorten5; 

meer dan 100.000 ongewervelde diersoorten  
(waaronder insecten)6; 

85 amfibiesoorten7; 

382 zoetwater-8 en 1220 zeevissoorten9.

Hoeveel plantensoorten hebben wetenschappers  
tot nu toe in Europa ontdekt?

20-25.00010

Hoeveel schimmelsoorten hebben wetenschappers 
tot nu toe in Europa ontdekt?

8.00011

Hoeveel bedreigde soorten hebben wetenschappers 
geïdentificeerd (opgenomen in de Europese rode lijst 
van bedreigde soorten)?

15.06012

Hoeveel habitattypes hebben wetenschappers 
geïdentificeerd (volgens de Europese rode lijst van 
habitats)?

233 habitats op land en zoetwaterhabitats13

257 mariene habitats14
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Onderwijsdoelstellingen 

1. Leren wat Natura 2000 en de Natuurrichtlijnen zijn;

2. Begrijpen waarom het verzamelen van data  
over de natuur belangrijk is;

3. Verkennen van methodes om de staat van  
een ecosysteem, habitat of soort bij te houden;

4. Begrijpen van de verschillende standpunten  
over een controversieel instandhoudingsprobleem  
en leren hoe vooruit te komen.
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C.1 Wat is Natura 2000?

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Leren over de staat van 
de Europese natuur en de 
belangrijkste bedreigingen

 Leren over Natura 2000 en de 
EU-Natuurrichtlijnen

Lees het gedeelte 
Achtergrond en 
kernconcepten over 
Natuurrichtlijnen en 
Natura 2000

Politicologie

Sociale 
wetenschappen

Voor de onderwijzer:  
Flip-over of 
whiteboard en pen

Voor de leerlingen:  
Pen en papier/
notitieblokken

Computers of 
tablets met 
internetverbinding 

90 
min.

BRAINSTORMEN EN GROEPSWERK

Deel 1: brainstormen en voorbereidingen 

1. Herinner de leerlingen aan het belang van het 
behoud van gezonde ecosystemen (zie ook het 
gedeelte Achtergrond en kernconcepten).

2. Benadruk dat de biodiversiteit in Europa de laatste 
decennia is afgenomen: minder dan de helft van 
alle EU-vogelsoorten zijn nog in een gunstige 
staat van instandhouding, terwijl bijna 40% in 
matige of zeer ongunstige staat zijn. Driekwart 
van de habitats in de EU zijn in matige of zeer 
ongunstige staat.15  

3. Vraag de leerlingen naar de redenen hiervoor 
en laat ze ideeën opschrijven op het bord 
(bijv. landomzetting, infrastructuur, intensieve 
landbouw, pesticiden en onkruidverdelgers, 
vervuiling, niet-duurzaam bosbeheer en het 
kappen van oerwouden, illegaal stropen van 
natuurlijke fauna, waterkracht, invasieve vreemde 
soorten, klimaatverandering, enz.).

4. Brainstorm over oplossingen: wat kan er beter 
worden gedaan om de natuur te beschermen? 
Noteer de antwoorden op het bord.

Instructies

5. Leg uit dat EU-lidstaten zijn overeengekomen om 
samen deze bedreigingen het hoofd te bieden, 
bijvoorbeeld door de Natuurrichtlijnen in te voeren:

• Laat de leerlingen kennismaken met de 
Natuurrichtlijnen (zie ook hier), hoe deze zich 
richten op de bescherming van individuele 
soorten en hun habitats, en laat zien dat deze 
wetgeving geleid heeft tot het opzetten van 
's werelds grootste netwerk van beschermde 
gebieden: het Natura 2000-netwerk.

• Presenteer het Natura 2000-netwerk  
(zie ook hier).

Deel 2. Groepswerk: stappen ter bepaling van een 
Natura 2000-gebied

1. Leg in het kort de drie overheidslagen in Europa uit: 

• De Europese Unie (EU) - biedt het juridisch 
kader voor alle 27 EU-lidstaten.

• De nationale overheden van de 27 EU-lidstaten 
- zij dragen bij aan de besluitvorming op  
EU-niveau en zetten het EU-beleid om  
in nationale wetgeving.
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• De plaatselijke autoriteiten in de 27  
EU-lidstaten (zoals de provinciale staten, 
gemeenten, enz.) - zij voeren de wetgeving uit, 
leven deze na en handhaven deze, en geven 
plaatselijke omstandigheden door aan de 
hogere niveaus.

2. Deel de leerlingen op in groepjes en vraag ze 
na te denken over de benodigde stappen en 
informatie om een Natura 2000-locatie in het 
leven te roepen (aan te wijzen). Begin met een 
habitat of soort die in de Habitatrichtlijn staat en 
die de leerlingen willen beschermen.

3. De groepjes moeten ten minste vijf maatregelen 
verzinnen waarvan ze denken dat die nodig zijn 
om aan te worden gewezen als Natura-2000 
gebied. Deze kunnen plaatsvinden op lokaal, 

nationaal of EU-niveau, en de leerlingen moeten 
dan ook bespreken welk niveau of welke instelling 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van elke 
maatregel.

4. De groepjes presenteren vervolgens hun 
bevindingen en noteren deze op het bord.  
Wijs maatregelen of stappen aan die ontbreken  
op basis van het werkblad. 

5. Vraag de leerlingen om na te denken over  
de procedure voor het aanwijzen van een 
beschermd gebied.

Materiaal Werkblad: benodigde stappen en betrokkenen bij het aanwijzen  
van een Natura 2000-gebied 

Benodigde maatregel/informatie Betrokken organisatie(s)

Naam van de locatie

Exacte locatie en omvang

Naam/namen en omschrijving van de te beschermen 
soort

Naam/namen en omschrijving van de te beschermen 
habitat

Geniet de soort beschermde status onder nationale 
en/of EU-wetgeving (bijv. middels een annex van de 
Habitat- of Vogelrichtlijn)?

Bedreigingen en druk

Voorgestelde instandhoudingsacties die op locatie 
moeten worden uitgevoerd na aanwijzing

Overleg met toezichthoudende ministeries

Openbare raadpleging

Indiening van het voorstel bij de Europese Commissie

Beoordeling van het voorstel tot aanwijzing

Opname van de locatie in het Natura 2000-netwerk
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C.2 Beheren van een Natura 2000-gebied

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Gebruiken van de Natura 
2000 Viewer

 Bestuderen van een 
specifieke soort en verwante 
bedreigingen

 Begrijpen hoe Natura 
2000-locaties worden beheerd 

Bekend raken met de 
Natura 2000 Viewer 

Druk de werkbladen 
af

Kies een geschikte 
locatie om te 
bezoeken, bij voorkeur 
met een veldgids

Optioneel: 
Zet een kort project  
op waarbij de 
leerlingen informatie 
moeten inwinnen over 
de gekozen locatie

Biologie

Sociale 
wetenschappen

Voor de onderwijzer 
(optioneel):  
Computer met 
internetverbinding, 
een projector en een 
scherm

Voor de leerlingen:  
Pen en papier/
notitieblokken

Werkbladen

Computers met 
internetverbinding 

Smartphones 
met app voor 
soortenidentificatie

135 
min.

PROJECT, EXCURSIE

In de klas

1. Leg uit hoe de Natura 2000 Network Viewer werkt.  

2. Vraag de leerlingen om de Viewer te gebruiken  
om Natura 2000-gebieden in de buurt te vinden, 
en kies samen een geschikt gebied voor de  
les/excursie.  

3. Vraag de leerlingen aan de hand van het 
Natura 2000 standaard gegevensformulier 
om de instantie te vinden die voor het gebied 
verantwoordelijk is.

4. De leerlingen vormen vervolgens groepjes met 
zijn tweeën of drieën en proberen zoveel mogelijk 
te weten te komen over die locatie. Daarvoor 
gebruiken ze het Natura 2000 standaard 
gegevensformulier en andere bronnen (bijv. de 
database van het natuurinformatiesysteem van 
de EU), en vullen ze Werkblad 1 in.

5. De leerlingen stellen daarna een korte vragenlijst 
op met ongeveer vijf vragen aan de Natura 
2000-beheerder of veldgids die tijdens het bezoek 
gesteld zullen worden.

Instructies

Buiten

1. Vraag de leerlingen gedurende de excursie 
om zoveel mogelijk soorten en habitats te 
identificeren en op Werkblad 2 te noteren.  
Ze kunnen hiervoor veldgidsen of taxonomische 
gidsen of apps gebruiken. Ze moeten ook tekenen 
van menselijke aanwezigheid op de locatie 
noteren. Organiseer waar mogelijk tijdens het 
bezoek ook een vragensessie met  
de locatiebeheerder.

Terug in de klas

1. De leerlingen vergelijken hun bevindingen 
(Werkblad 2) met hun eerdere resultaten 
(Werkblad 1). Elk groepje presenteert de eigen 
bevindingen, gevolgd door een discussie in de 
klas waarbij de resultaten worden vergeleken, en 
soorten of habitattypes die niet zijn aangetroffen 
in het veld alsnog geïdentificeerd worden. 

2. De leerlingen kunnen ook mogelijke 
behoudsmaatregelen bespreken die kunnen 
helpen om de staat van instandhouding van 
de locatie te verbeteren en bijdragen aan de 
aanwezigheid van de soorten.

45 min. voorbereiding, 60 min. buiten, 30 min. groepsdiscussie
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Materiaal Werkblad 1: bureauonderzoek 

Naam van de locatie:

Beschermde soorten Beschermde habitats Bedreigingen en druk Toegestane activiteiten  
op de locatie
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Materiaal Werkblad 2: op locatie 

Naam van de locatie:

Aanwezige soorten Aanwezige habitats Tekenen van menselijke activiteit 
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C.3

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Leren herkennen van de 
natuur voor de deur 

 Bewustwording stimuleren 
over veelvoorkomende planten 
en dieren 

Zet het bord klaar 
volgens het sjabloon

Druk de werkbladen 
af

Stippel een korte 
wandeling uit in de 
buurt van de school 
waar de leerlingen 
in aanraking kunnen 
komen met planten- 
of diersoorten

Zorg voor grote vellen 
papier en pennen voor 
de poster

Biologie

Sociale 
wetenschappen

Voor de onderwijzer:  
Computer met 
internetverbinding

Voor de leerlingen:  
Smartphone met de 
betreffende app erop

Pen en papier/
notitieblok

Pen en papier voor de 
poster

90 
min.

PROJECT EN BUITENWANDELING

In de klas

1. Vraag de leerlingen van welke planten, insecten 
en vogelsoorten ze iets afweten. Schrijf de namen 
van de soorten op het bord (zie sjabloon).

Buiten

1. Neem de leerlingen mee naar buiten voor  
een wandeling van 30 minuten en vraag ze om 
ten minste vijf extra planten-, insecten-  
en vogelsoorten te noteren. Ze kunnen een app  
of handboek gebruiken om de soorten te 
herkennen en waar mogelijk ook foto's maken. 

Terug in de klas

1. Noteer de toegevoegde soorten op het bord.

2. Vul de overgebleven twee kolommen samen  
met de klas in en bespreek mogelijk interessante 
of onduidelijke kwesties.

Instructies

3. De leerlingen kiezen vervolgens een soort uit die 
ze interessant vinden. Ze vormen groepjes met 
zijn tweeën of drieën om een posterpresentatie 
over die soort voor te bereiden. Ze mogen daarbij 
interessante feiten opnoemen, informatie over 
waar de soort leeft, hoe de soort erbij staat,  
of de soort beschermd is, en/of de soort lijdt 
onder menselijke activiteiten, en wat daaraan 
gedaan kan worden. 

4. Ze kunnen bovenal gebruikmaken van de Natura 
2000 Network Viewer, de database van het 
natuurinformatiesysteem van de EU en de 
standaard gegevensformulieren om relevante 
informatie te achterhalen. 

Word een deskundige op het 
gebied van natuurlijke fauna
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Naam van de soort (in het 
Nederlands en Latijns)

Korte omschrijving 
(kenmerken en behoeften)

Onze relatie tot de soort 
(bijv. kunnen we het eten, 
eten we de vruchten of 
producten ervan, biedt de 
soort schaduw of frisse 
lucht, enz.)

 

Materiaal Sjabloon: presentatie van de resultaten op het bord 
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C.4 Name, Place, Animal, Thing!

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Bekend raken met 
de database van het 
natuurinformatiesysteem van 
de EU

 Leren hoe je informatie kunt 
vinden over een bepaalde 
soort of habitat

Bekend raken met 
de database van 
het natuurinfor-
matiesysteem van de 
EU en de bijbehorende 
zoekfuncties

Biologie

Aardrijkskunde

Voor de leerlingen:  
Computer met 
internetverbinding

Pen en papier

45 
min.

ONLINE QUIZ EN SPEL

1. Deze activiteit is afgeleid van het populaire 
spelletje 'Name, Place, Animal, Thing!'

2. Vraag de leerlingen naar één letter die geldt  
voor de hele groep. Vervolgens moeten  
ze een habitattype en een soort vinden waarvan 
de Latijnse benaming in de database van het 
natuurinformatiesysteem van de EU begint 
met die letter (ze moeten bijvoorbeeld een 
soort en habitattype vinden dat begint met 
de letter E). Aangezien de database van het 
natuurinformatiesysteem van de EU alleen 
Engelse en Latijnse benamingen bevat, moeten  
ze eerst de Latijnse naam opschrijven  
en vervolgens de Nederlandse naam vinden  
via een zoekmachine. Het doel is niet om de 
meest voor de hand liggende optie te kiezen, 
maar een ongebruikelijke optie, en als enige  
dat specifieke habitattype of die specifieke soort 
te hebben gekozen.

3. De eerste leerling die zowel een habitattype als 
een soort weet te vinden waarvan de Latijnse 

Instructies

benamingen beginnen met de gekozen letter, 
en daarnaast de Nederlandse benaming van die 
soort heeft gevonden, stopt het spel. De leerlingen 
presenteren vervolgens hun resultaten en 
vergelijken hun bevindingen. 

4. De punten worden als volgt toegekend:

• 10 punten voor de leerlingen die een (juist) 
antwoord hebben dat uniek is.

• 5 punten als meerdere leerlingen hetzelfde 
(juiste) antwoord hebben gekozen.

• De oefening kan meerdere keren worden 
herhaald met verschillende letters. De leerling 
die aan het eind de meeste punten heeft, wint.

5. Dit spel kan ook offline worden gespeeld:  
De leerlingen kiezen dan categorieën uit,  
zoals planten, zoogdieren, insecten, vogels, 
carnivoren, herbivoren, habitat, enz., en moeten 
dan benamingen voor de soorten of habitats  
van die categorie vinden die beginnen met de  
gekozen letter.
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Deze activiteit kan uitgebreid worden door meer 
informatie op te zoeken over de habitattypes en 
soorten die de leerlingen tijdens het spel gevonden 
hebben. Voorbeeld:

Voor habitats:

• Hoe ziet de habitat eruit en hoe wordt het 
omschreven in het natuurinformatiesysteem  
van de EU?

• Wat is de staat van instandhouding van deze 
habitat binnen de EU?

• Zijn er Natura 2000-gebieden die deze habitat 
beschermen? Zo ja, in welke landen bevinden  
die zich?

Uitbreiding: word expert in het 
natuurinformatiesysteem van de EU 

Voor soorten:

• Wat is de staat van instandhouding van deze 
soort binnen de EU? Hoe wordt deze soort 
beschermd?

• Welke habitat heeft voor deze soort de voorkeur?

• Is er in Nederland/België een Natura 2000-gebied 
aangewezen voor deze soort?

Nadien kunt u in de klas bespreken wat ze geleerd 
hebben en wat ze het meest interessant en handig 
vonden aan de database.
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C.5 "Huizen voor mensen of natuur?"

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Begrijpen van de 
uiteenlopende belangen en 
standpunten die een rol spelen 
bij natuurbehoud

 Reflecteren op tegenstrijdige 
belangen en prioriteiten, 
en op het omgaan met een 
controversiële situatie

Druk de  
bijlages af

Politicologie

Sociale 
wetenschappen

Maatschappijleer voor 
oudere kinderen

Voor de leerlingen:  
Bijlages en 
rollenkaarten

Pen en papier

120 
min.

ROLLENSPEL/SIMULATIESPEL

1. Deze activiteit betrekt leerlingen via een rollenspel 
bij de verschillende behoeftes en belangen 
die spelen bij natuurbehoud en zet ze aan tot 
nadenken over praktische oplossingen.  

2. Leg de beginsituatie voor het rollenspel uit, op 
basis van onderstaande beschrijving. Deel de 
tekst uit en laat de leerlingen het nogmaals goed 
doorlezen.

3. Kies een voorzitter voor de burgervergadering; 
dit kan de onderwijzer zijn, of een of twee 
leerlingen. Hun taak is om de discussie te leiden 
gedurende de vergadering. Terwijl de groepjes hun 
standpunten bespreken, moet(en) de voorzitter(s) 
nadenken over de strategie voor het debat, zoals 
de opzet en de regels. Deze regels moeten aan 
het begin van de vergadering worden duidelijk 
gemaakt (bijv. mensen mogen elkaar niet in  
de rede vallen, elk groepje krijgt 3 minuten  
om hun voorstel te presenteren, enz.).

4. De overgebleven leerlingen vormen vijf groepjes: 

1) Gemeente
2) Niet-gouvernementele organisatie voor 

natuurbescherming (ngo)
3) Veehouders en grondeigenaren
4) Gemeenschapsleden (burgers)
5) Het bouwbedrijf 'Beter wonen'

Instructies

5. Elk groepje moet het standpunt van hun 
belanghebbende uitwerken en overeenkomen  
hoe ze het beste hun voorstel kunnen presenteren  
(de hoofdpunten waar ze het over eens zijn,  
de onderhandelingsruimte, de rode lijnen, enz.).  
Elk groepje moet beslissen wie namens hen het 
woord zal nemen bij de vergadering.

6. De groepjes komen vervolgens terug om de 
burgervergadering bij te wonen. De voorzitter(s) 
legt/leggen de opzet van de vergadering uit, 
alsook de regels.  

7. De woordvoerder van elk groepje 
presenteert vervolgens hun voorstel aan de 
burgervergadering. De voorzitter(s) leidt/leiden 
de discussie en noteert/noteren de voorgestelde 
oplossingen op het bord. Het doel is om een 
oplossing te vinden waar iedereen, of althans  
de meerderheid, mee kan leven.  

8. Na het rollenspel kunt u met de leerlingen 
bespreken hoe het vinden van een oplossing in zijn 
werk ging, en hoe uiteindelijk de besluitvorming 
tot stand is gekomen.

9. De rollenkaarten hieronder zijn bedoeld als 
inspiratie; elk groepje mag zelf zijn eigen 
standpunt ontwikkelen en uitbreiden.
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De gemeente van een klein stadje heeft een plan 
aangekondigd om aan de rand van het stadje een 
nieuwe woonwijk te bouwen voor 1000 nieuwe 
inwoners. Naast de wijk wordt er ook een nieuwe weg 
en een nieuw fietspad aangelegd om het te verbinden 
met het centrum van een aangrenzende, grotere 
stad. De locatie die de gemeente op het oog heeft 
voor de nieuwe wijk, omvat een groot graslandgebied 
met een aantal oude eikenbomen. Dit land wordt 
momenteel gebruikt door veehouders; zij laten er hun 

Rollenkaart 'Gemeente'

Het plan om een nieuwe woonwijk te bouwen en 
het huidige openbaar vervoer uit te breiden, is erg 
verleidelijk, want de afgelopen jaren zijn er veel jonge 
mensen weggetrokken. Zij voelden zich afgesneden 
van de mogelijkheden die ze in de grotere stad wel 
zouden hebben. Tegelijkertijd kunnen gezinnen uit 
de stad die op zoek zijn naar meer ruimte en een 
stillere omgeving, geen passende woningen vinden. De 
burgemeester is van mening dat de nieuwe woonwijk 
de stad jonger en levendiger zal maken, en daarom 
in de toekomst ook nieuwe bedrijven, banen en 
economische ontwikkeling zal opleveren. 

Rollenkaart 'Natuurbescherming NGO'

De ngo is tegen het bouwen van een nieuwe woonwijk 
en het aanleggen van de infrastructuur. Dit zou 
namelijk niet alleen leiden tot een afname van  
de biodiversiteit in het gebied, maar zou ook funest 
zijn voor de oude bomen die de lucht van het stadje 
reinigen en onderdak bieden voor vele dieren. Hoewel 
de ngo in principe voorstander is van het uitbreiden 
van klimaatvriendelijke, openbare infrastructuur  
(zoals fietspaden), zou deze nieuwe infrastructuur  
de plaatselijke biodiversiteit verstoren of vernietigen. 
Het zou ook de bodem aantasten, waardoor er geen 
water meer in de grond kan zakken en de regio 
kwetsbaarder wordt voor overstromingen.

Rollenkaart 'Veehouders en grondeigenaren'

De kleinschalige veehouders van het stadje laten hun 
vee normaal gesproken in de lente en de zomer op 
het gebied grazen waar de nieuwe woningen moeten 
komen. Nu deze ruimte echter wordt ingenomen door 
het nieuwe project, vrezen ze dat hun levensstandaard 
achteruit zal gaan en dat ze uiteindelijk misschien wel 

Beginsituatie

Materiaal Document ter ondersteuning: context voor het spel 

Materiaal Sjabloon: rollenkaarten 

vee grazen. Om de huizen te bouwen, zullen er grote 
gebieden moeten worden geasfalteerd en moeten de 
bomen worden gekapt. Daarnaast zullen er nog meer 
bomen moeten worden gekapt om de wegen en het 
4-meter brede fietspad aan te leggen. Daarnaast zal 
het fietspad ook dwars door een natuurgebied lopen. 
De burgemeester heeft een burgervergadering in het 
leven geroepen om het voorstel te presenteren en te 
overleggen met de burgers.

helemaal moeten stoppen met de veehouderij. Aan 
de andere kant heeft de gemeente ze een goede prijs 
geboden voor het land. Hierdoor zouden ze ook minder 
afhankelijk worden van de veehouderij. Tegelijkertijd 
staat in de plannen dat de nieuwe weg dwars door het 
land van meerdere grondeigenaren zal lopen. Ze zijn 
bang dat ze hun land zullen kwijtraken.

Rollenkaart 'Gemeenschapsleden (burgers)'

De burgers vormen een heterogene groep met 
verschillende meningen. Sommigen verwelkomen 
het project. Zij denken dat het de stad nieuw leven 
zal inblazen en jonge mensen eindelijk een nieuw 
perspectief biedt op een betere verbinding met 
de grotere stad. Een andere groep is blij met het 
woningplan omdat ze hopen dat in het kielzog van  
de jongere bevolking ook meer winkels en 
ondernemingen zich in het stadje zullen vestigen. 

Aan de andere kant heb je een aantal burgers die 
zich zorgen maken over de nieuwe wijk. Zij zien hun 
geboortestad liever niet veranderen, uit vrees dat het 
door hun geliefde, kleinschalige dorpsgevoel verloren 
zou kunnen gaan. Anderen zijn weer bezorgd over het 
verlies van biodiversiteit dat op zal treden als gevolg 
van het omploegen van het grasland, het kappen van 
de bomen en het afdichten van de bodem in het gebied 
waar de woningen en wegen gebouwd zouden worden.

Rollenkaart 'Bouwbedrijf 'Beter wonen''

'Beter wonen' is een bouwbedrijf dat gespecialiseerd 
is in woningbouwprojecten in heel Europa. Dit nieuwe 
bouwproject is een belangrijke zakelijke kans voor het 
bedrijf en zou haar marktaandeel in de regio vergroten. 
Het bedrijf is ervan overtuigd dat de nieuwe woningen 
de stad levendiger en aantrekkelijker zullen maken.
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Onderwijsdoelstellingen 

1. Erachter komen hoe je betrokken raakt bij en  
bij kunt dragen aan natuurbehoud;

2. Aanleren hoe je bewustwording kunt stimuleren 
en natuurbehoudsacties kunt promoten;

3. Krijgen van meer inzicht in hoe EU-instellingen 
te werk gaan en EU-beleid werkt, en leren 
ontwikkelen en presenteren van persoonlijke 
standpunten en beleidsvoorstellen.
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D.1 Campagne voeren voor de natuur

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Ervaren hoe je actief kunt 
worden in en deel kunt 
uitmaken van een bredere 
beweging en anderen kunt 
motiveren

 Leren hoe je een campagne 
of bijdrage kunt opzetten 
voor een internationale 
natuurbehoudscampagne

Lezen van 
achtergrondinformatie 
over geschikte 
campagnes, zoals de 
Natura 2000-dag en 
de Internationale Dag 
van de Trekvogel

Natuurwetenschappen

Sociale 
wetenschappen

Kunstzinnige vorming

Talen

Dient te worden 
bepaald en 
georganiseerd door de 
leerlingen zelf

180 
min.

PROJECT: MEDIACAMPAGNE

Deze activiteit kan uitgevoerd worden als langer 
project, bijv. in het kader van een projectweek  
of in twee opeenvolgende sessies: 

1. Voorbereiding en planning van de campagne; en 

2. Ontwerp en uitvoering.

De timing moet gepland worden op basis van  
de timing van de gekozen campagne. Voor een 
bijdrage aan de Europese Natura 2000-dag kan de 
activiteit bijvoorbeeld het beste worden opgestart in 
april of begin mei, om aan te sluiten op de lancering 
op 21 mei. De Internationale Dag van de Trekvogel 
vindt plaats tijdens het trekseizoen van de vogels,  
in mei en oktober. De planning hiervoor zou dus in april 
of september moeten plaatsvinden.
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1. Laat de leerlingen online onderzoek uitvoeren 
over de verschillende soorten campagnes, 
internationale dagen en de bijbehorende 
onderwerpen, zoals de Internationale Dag van 
de Trekvogel, #UnitedforBiodiversity, enz. Voor 
meer inspiratie kunnen de leerlingen videoclips 
bekijken van verschillende campagnes (video's 
van de Internationale Dag van de Trekvogel (in het 
Engels) kunnen bijv. hier en hier bekeken worden). 

2. De leerlingen delen zich op in groepjes en 
besluiten voor welk onderwerp ze campagne 
willen voeren. Voor de Natura 2000-dag zou dit 
een bepaald Natura 2000-gebied kunnen zijn 
(ze kunnen de Natura 2000 Network Viewer 
gebruiken om er een uit te kiezen), maar ook de 
bescherming van een bepaalde soort of locatie, 
het stimuleren van bewustwording omtrent een 
bepaalde bedreiging voor de biodiversiteit, enz.

3. De leerlingen moeten ook een 
communicatiestrategie vastleggen:

• Doel en doelstelling (wat willen ze bereiken?)
• Hoofdpunten (wat willen ze overbrengen?)
• Doelgroep (voor wie is de campagne bedoeld?)
• Communicatiemethodes en -kanalen (hoe  

willen ze hun boodschap verspreiden?) 

Introductie

• Mediaproducten die aansluiten op hun 
communicatiedoeleinden, zoals een poster  
een fotoverhaal, een lokale actie, enz.

4. De groepjes ontwerpen hun campagne, bijv. door 
een evenement te organiseren op school, of een 
discussiepanel met leraren of medeleerlingen, een 
socialemediacampagne, een presentatie op een 
lokale beurs, een poster, een lied, een videoclip, enz.

5. Elk team presenteert de eigen resultaten  
en brengt de campagne tot uitvoering. Voor  
de Internationale Dag van de Trekvogel kunnen 
ze hun evenement registreren op deze website, 
waarna ze onderdeel worden van de wereldwijde 
gemeenschap die zich inzet voor trekvogels en 
hiervoor bewustwording probeert te creëren. 
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D.2 Communiceren over de natuur

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Leren hoe je communiceert 
over de natuur en 
hoofdpunten bepaalt

 Doorgronden van 
verschillende taalstijlen en 
leren hoe je nieuwsartikelen 
kunt beoordelen

Online onderzoek 
naar geschikte 
nieuwsartikelen (zie 
hieronder)

Afdrukken van teksten

Sociale 
wetenschappen

Maatschappijleer

Taal

Voor de leerlingen:  
Pen en papier/
notitieblokken

Bijlages (zie 
hieronder)

45 
min.

SCHRIJVEN VAN EEN JOURNALISTIEK ARTIKEL

1. Ga online op zoek naar twee verschillende  
soorten nieuwsartikelen over dezelfde 
milieukwestie (bijv. de afname van insecten 
of vogels, een nationaal of plaatselijk 
natuurbehouds- of -restauratieproject of 
-initiatief, enz.). De artikelen moeten over 
hetzelfde onderwerp gaan, maar verschillen in 
stijl. Denk bijvoorbeeld aan een evenwichtig stuk 
dat beide kanten van de kwestie belicht, en een 
stuk dat duidelijk partij kiest, of een neutrale, 
feitelijke omschrijving van de situatie tegenover 
een opiniestuk met duidelijke waardeoordelen dat 
de mening van de auteur weergeeft.

2. Lees de teksten met de klas, vraag ze naar 
de verschillen in de tekst, en bespreek hoe 
je een evenwichtige en feitelijke tekst kunt 
onderscheiden van een opiniestuk.

Instructies

3. De leerlingen moeten vervolgens een onderwerp 
uitkiezen waarin ze geïnteresseerd zijn  
en daar zelf een artikel over schrijven. Daarbij 
moeten ze letten op de verschillende stijlen  
die tijdens de bespreking aan bod zijn gekomen. 
Ze mogen ook plaatjes of diagrammen bijvoegen 
om hun punt te maken.

4. De bijdrages moeten uiteindelijk worden 
samengevoegd in een 'natuurbulletin' van  
de klas dat de leerlingen bijvoorbeeld aan  
andere leerlingen op school kunnen verkopen  
of weggeven.

56



De Europese toolkit voor natuurbeleid

Module D: Je actief inzetten voor natuurbescherming

D.3 Vrijwilligerswerk doen voor de natuur

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Geïnspireerd raken over 
de verschillende manieren 
waarop je iets kunt 
organiseren en betrokken kunt 
raken bij de natuur

 Begrijpen van de verschillende 
mogelijkheden om deel te 
nemen en bij te dragen aan 
natuurbehoud

Doen van onderzoek 
naar een plaatselijk 
natuurbe-
houdsinitiatief

Doen van 
onderzoek naar 
burgerwetenschaps-
projecten

Maatschappijleer

Voor de leerlingen:  
Computer met 
internetverbinding

Pen en papier

90 
min.

PROJECT

A - Interview: natuurbescherming in je achtertuin 

1. Vraag de leerlingen naar een lokale organisatie, 
lokaal initiatief of project dat zich bezighoudt met 
natuurbehoud, bijv. door online te zoeken.

2. Besluit met de klas welke organisatie ze het 
interessantst vinden en nodig iemand van die 
organisatie uit om de school te bezoeken, of 
organiseer als alternatief een bezoek aan hun 
kantoor.

3. Voorafgaand aan het bezoek moeten de leerlingen 
brainstormen en een aantal vragen opstellen die 
ze aan die persoon willen stellen.

B - Maak deel uit van de wetenschap

1. Ga naar de EU-website voor burgerwetenschap 
(of bezoek andere websites uit het gedeelte 
Referenties en aanvullende hulpbronnen) om 

Instructies

projecten te vinden waar u met de klas aan zou 
kunnen deelnemen, en presenteer enkele hiervan 
aan de klas. 

2. De leerlingen moeten vervolgens groepjes  
vormen. Elk groepje moet informatie verzamelen 
over één project, het doel daarvan en hoe  
de wetenschappelijke dataverzameling en  
de kwaliteitswaarborging van de data werken. 

3. De groepjes gaan vervolgens actief deelnemen 
aan het project of worden erbij betrokken, en 
doen bijdrages aan het project, bijv. in de loop 
van de volgende week. Ze houden ook bij welke 
activiteiten ze hebben ondernomen, bijvoorbeeld 
door een kort verslag op te stellen of enkele 
hoofdpunten te noteren.

4. Aan het eind van de week kunnen ze hun 
ervaringen als burgerwetenschappers met elkaar 
delen en verslag doen van hun activiteiten. 

 45 min. voor het bezoek

Deze activiteit is onderverdeeld in twee delen:

1. Een interview met een vertegenwoordiger van een 
milieuorganisatie; en

2. Deelname aan een burgerwetenschapsproject. 
De twee onderdelen kunnen ook onafhankelijk 
van elkaar worden georganiseerd. Controleer ter 

voorbereiding op het burgerwetenschapsproject 
zorgvuldig de timing, want sommige projecten 
worden alleen uitgevoerd op zeer specifieke data 
gedurende het jaar. Er zijn ook projecten die 
langere periodes beslaan.
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D.4 EU-beleid begrijpen

Doelstellingen Vereiste 
voorbereidingen 

Onderwerp/
context

Benodigd 
materiaal

 Begrijpen hoe EU-instellingen 
te werk gaan en EU-beleid 
werkt

 Leren hoe je persoonlijke 
standpunten en eisen 
ontwikkelt, en hoe je deze 
presenteert en overdraagt aan 
anderen

Achtergrondinformatie 

Druk het werkblad af

Politicologie

Maatschappijleer

Voor de onderwijzer:  
Whiteboard en pen

Voor de leerlingen:  
Werkbladen

90 
min.

DISCUSSIE EN GROEPSWERK

1. Fris de EU-kennis van de leerlingen op, bijv. met 
het materiaal hier en in het gedeelte Achtergrond 
en kernconcepten. Ga op zoek naar recent 
nieuws over het milieubeleid van de EU of duik 
in andere openbare discussies over de EU, zoals 
verkiezingen en dergelijke.

2. Start een discussie met uw leerlingen door ideeën 
te verzamelen die ze associëren met de EU.  
Zijn ze bekend met bepaalde EU-zaken, zoals  
de Europese vlag, de euro, de 27 EU-lidstaten, 
enz., en zo ja, wat weten ze daar al van?

3. Beantwoord mogelijke vragen die opspelen, zoals 
'Wat is de Europese Unie?' en 'Wat zijn haar 
taken?'. Noteer de antwoorden en hoofdpunten op 
het bord.

4. Bespreek de rol van de EU in het beschermen 
van de natuur en herinner de leerlingen aan de 
EU-natuurrichtlijnen en het Natura 2000-netwerk. 
Noteer de antwoorden op het bord. 

5. Lees de beweringen op het werkblad voor en laat 
de leerlingen beslissen welke beweringen correct 
zijn, en welke niet. Als alternatief kunt u het 
werkblad afdrukken en uitdelen, zodat ze zelf  
de antwoorden kunnen markeren. 

6. Bespreek de beweringen vervolgens met de hele klas: 

• Waarom zijn deze regels in het leven 
geroepen?

Instructies

• Waarom worden ze op EU-niveau uitgevoerd, 
en niet op nationaal niveau?

7. De leerlingen vormen nu groepjes of duo's. 
Aan hen de taak om hun eigen voorstellen te 
ontwikkelen op het gebied van natuurbeleid, bijv. 
door de volgende vragen te beantwoorden: 

• Wat vind jij belangrijk?
• Wat moet volgens jou veranderen?
• Welke natuurkwesties kom jij tegen in je 

dagelijks leven of in de media?
• Wat vind jij dat er aan moet worden gedaan, 

en welke rol zal de EU daarbij kunnen spelen?  

Elk groepje moet ten minste drie voorstellen noteren 
en deze presenteren aan de anderen, die op hun beurt 
feedback geven. Welke voorstellen krijgen de meeste 
steun?  

8. Bespreek de resultaten en laat de leerlingen het 
voorstel uitkiezen dat zij het belangrijkst vinden, 
en vraag ze naar de redenen daarvoor. 
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Bewering Waar (W)  
of niet waar (N)

EU-lidstaten moeten de EU-natuurrichtlijnen omzetten in nationale wetgeving. 

Bananen die niet genoeg gebogen zijn, mogen niet worden verkocht.

EU-lidstaten moeten Natura 2000-gebieden aanwijzen en deze aangeven bij  
de Europese Commissie.

Het is geen probleem om een kolencentrale te bouwen op een Natura 2000-gebied.

De beschermde gebieden (inclusief Natura 2000) moeten tegen 2030 ten minste 
30% van het EU-grondgebied en 30% van de zeeën in de EU beslaan.

Mensen mogen geen enkele activiteit ondernemen op een Natura 2000-gebied.

In stadsparken moet een bepaald aantal bomen bestemd worden voor broedvogels.

Als een walvis langs een schip vaart, moet het schip stoppen.

EU-lidstaten zijn verplicht de soorten die in de EU-natuurrichtlijnen vermeld staan, 
te beschermen.

Het is niet toegestaan om de Europese lucht en wateren boven een bepaalde  
limiet te vervuilen.

 

Bewering Waar (W)  
of niet waar (N)

EU-lidstaten moeten de EU-natuurrichtlijnen omzetten in nationale wetgeving. W

Bananen die niet genoeg gebogen zijn, mogen niet worden verkocht. N

EU-lidstaten moeten Natura 2000-gebieden aanwijzen en deze aangeven bij  
de Europese Commissie.

W

Het is geen probleem om een kolencentrale te bouwen op een Natura 2000-gebied. N

De beschermde gebieden (inclusief Natura 2000) moeten tegen 2030 ten minste 
30% van het EU-grondgebied en 30% van de zeeën in de EU beslaan.

W

Mensen mogen geen enkele activiteit ondernemen op een Natura 2000-gebied. N

In stadsparken moet een bepaald aantal bomen bestemd worden voor broedvogels. N

Als een walvis langs een schip vaart, moet het schip stoppen. N

EU-lidstaten zijn verplicht de soorten die in de EU-natuurrichtlijnen vermeld staan, 
te beschermen.

W

Het is niet toegestaan om de Europese lucht en wateren boven een bepaalde  
limiet te vervuilen.

W

 

Materiaal Werkblad: lijst met beweringen (voor leerlingen) 

Materiaal Werkblad: lijst met beweringen met antwoorden (voor onderwijzer) 
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Biodiversiteit
Biodiversiteit (samenstelling van 'biologisch' en 
'diversiteit') draait om de diversiteit van levende 
organismen en de ecosystemen waarin ze leven.  
Bij biodiversiteit wordt er normaal gesproken 
uitgegaan van drie niveaus: 

A. Genetische diversiteit: Diversiteit binnen een 
soort, die bijvoorbeeld verklaart waarom niet 
alle mussen hetzelfde zijn. Dankzij genetische 
diversiteit (verschillen in het DNA van individuele 
planten of dieren) kunnen populaties zich 
aanpassen aan veranderende omstandigheden.

B. Soortendiversiteit: Alle verschillende planten-  
en diersoorten die er zijn. Dit is de manier waarop 
het woord biodiversiteit meestal wordt opgevat.

C. Ecosysteemdiversiteit: De diversiteit van 
verschillende soorten ecologische systemen waarin 
soorten leven, zoals bossen, graslanden, enz.  

Naast natuurlijke organismes en gebieden, is de term 
ook van toepassing op seminatuurlijke plekken en 
gecultiveerde organismen, zoals gekweekte gewassen.  

Natuur
De term 'natuur' heeft een bredere betekenis dan 
het begrip 'biodiversiteit'. Het verwijst meestal in 
bredere zin naar de fysieke wereld en omvat dan alle 
levende organismen (planten, dieren, schimmels, enz.) 
én de fysieke wereld waar ze mee te maken hebben 
(landschappen, de lucht, water, stenen, bodem, enz.). 

Soort
Elk(e) dier of plant behoort tot een bepaalde groep 
organismen die allen een bepaalde set kenmerken 
delen. Ze kunnen er vergelijkbaar uitzien, over 
vergelijkbaar DNA beschikken en/of hetzelfde soort 
gedrag vertonen. Deze groepen organismen die op 
bepaalde wijzen overeenkomen, worden 'soorten' 
genoemd. Normaal gesproken kan er ook alleen 
voortplanting plaatsvinden tussen enkelingen van 
dezelfde soort. Soorten kunnen worden onderverdeeld 
in subgroepen (ondersoorten). Deze bestaan uit 
organismen die nóg meer overeenkomsten hebben qua 
kenmerken dan andere enkelingen van dezelfde soort. 
Er zijn meer dan acht miljoen dier- en plantensoorten 
op Aarde, maar wetenschappers hebben vooralsnog 
nog maar één miljoen daarvan in kaart gebracht.

Habitats
De omgeving waarin bepaalde planten, dieren  
of andere organismen van nature leven en groeien 
wordt een habitat (of leefomgeving) genoemd.  
Een habitat biedt de meest geschikte 
leefomstandigheden voor alle wezens die daarin leven, 
bijvoorbeeld qua voeding en beschutting. Habitats 
kunnen zeer van elkaar verschillen. Dit hangt af  
van het heersende klimaat, het grondoppervlak (bijv. 
rotsachtig of slibrijk), de beschikbaarheid van water  
en andere factoren. Een voorbeeld van een habitat 
is een sparrenbos, net als verschillende soorten 
weides en moerassen. Planten en dieren hebben 
zich normaliter aangepast aan de specifieke 
omstandigheden van de habitat waarin ze leven.  
Ze zijn er doorgaans dan ook van afhankelijk.  
Een habitat of verzameling verwante habitats kan 
beschouwd worden als een ecosysteem. 

Ecosysteem
De term 'ecosysteem' is een samensmelting van 
'ecologisch' en 'systeem'. Ecosystemen bevatten alle 
soorten levende wezens (planten, dieren, bacteriën, 
schimmels) die van elkaar afhankelijk zijn en constant 
met elkaar in verbinding staan. Tegelijkertijd zijn 
ze voor hun overleving afhankelijk van de niet-
levende natuurlijke omgeving (de temperatuur, 
luchtvochtigheid, stenen, enz.). Dit betekent dat als  
er bijvoorbeeld een omstandigheid in een ecosysteem 
zou veranderen, het ecosysteem zichzelf zal moeten 
aanpassen. Stel dat bijvoorbeeld de temperatuur of 
de beschikbaarheid van water verandert, dan zullen 
bepaalde planten er niet meer kunnen overleven. Dit 
heeft weer gevolgen voor de dieren die zich normaal 
gesproken voeden met deze planten. 

Ecosystemen kunnen zowel op het aardoppervlak  
als in het water voorkomen en zijn er in alle vormen en 
maten. Een habitat, of verzameling verwante habitats, 
kan ook een ecosysteem zijn (of deel uitmaken van 
een ecosysteem). Vaak vormen meerdere habitats 
samen een groter ecosysteem. Maar ook een enkele 
vijver kan een ecosysteem vormen als er sprake is van 
relatieve isolatie ten opzichte van de nabije omgeving.

Functies van het 
ecosysteem
Met de functies van het ecosysteem worden de 
processen bedoeld die ontstaan bij de interactie van 
levende organismen met elkaar en met hun omgeving, 
zoals de uitwisseling van energie en voedingsstoffen, 
en ontbinding. Deze processen vormen de basis voor 
al het leven op aarde. Zo is een functie van gezonde 
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zoetwaterecosystemen de aanvoer van schoon water, 
zorgen veenmoerassen voor de opslag van koolstof  
en verbeteren bossen de lucht- en bodemkwaliteit.

Voedselweb
Een voedselweb is een schematische manier om  
de voedingsrelaties binnen soorten in een 
gemeenschap in kaart te brengen. Het geeft in wezen 
weer wie wat eet, of wie wie eet. Voedselwebben zijn 
een handige manier om de verschillende en complexe 
ecologische interacties binnen ecosystemen weer  
te geven. Hiervoor richten ze zich op energiestromen. 
Een voedselweb bestaat uit onderling verbonden 
voedselketens die op lineaire wijze aantonen hoe  
een bepaalde soort zich voedt, en - wat planten en  
de meeste dieren betreft - hoe ze worden opgegeten. 

De mens en de natuur
We zijn afhankelijk van de natuur om te overleven:  
we hebben lucht nodig om te ademen, water om  
te drinken, planten en dieren om te eten, bodem om 
gewassen op te verbouwen, energie om onszelf te 
verwarmen, en grondstoffen om dingen te maken. 
Onze interactie met de natuur is veelzijdig:

• Economische verbindingen: We staan  
economisch met de natuur in verbinding  
wanneer we land gebruiken om op te bouwen  
of grondstoffen te delven, bijvoorbeeld om 
voedsel te verbouwen of te vangen (zoals 
gewassen en vissen), of om andere producten  
te maken (bijv. hout, metaal, enz.).

• Culturele verbindingen: Denk aan de viering 
van seizoenen (bijv. midzomer), ons gebruik van 
symbolen uit de natuur (zoals de adelaar in 
Oostenrijk, Duitsland en Polen, en het klavertje  
in Ierland), maar ook aan de lokale keuken, 
tradities, mythes, sprookjes en folklorekunst.

• Sociale verbindingen: De natuur biedt ons 
veel mogelijkheden om te genieten van sociale 
activiteiten die vaak recreatief van aard zijn, 
zoals wandelen, fietsen, zeilen, vissen, enz. 
Maar dit geldt ook voor fotografie, schilderen, 
muziekfestivals in de buitenlucht, enz. 

• Spirituele verbindingen: Bij de spirituele waarden 
van de natuur kan gedacht worden aan heilige 
plekken in de natuur, het ervaren van onze 
verwantschap aan de natuur, de waardering voor 
de helende kracht van de natuur, of dat de natuur 
cruciaal is voor ons mentale welzijn.

• Gezondheidsverbindingen: Steeds meer 
onderzoek toont aan hoe het doorbrengen van 
tijd in de natuur positieve effecten heeft op 

onze mentale en fysieke gezondheid, een lagere 
bloeddruk, minder stress en helpt bij genezing.

EU-natuurrichtlijnen
De twee belangrijkste EU-wetten op het gebied 
van natuurbehoud zijn de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. Deze worden samen vaak de 
Natuurrichtlijnen genoemd.  

De Vogelrichtlijn werd in april 1979 bekrachtigd 
als Europese wetgeving. Het is de oudste EU-wet 
op milieugebied. De Richtlijn heeft als doel om alle 
535 soorten wilde vogels te beschermen die van 
nature voorkomen in de Europese Unie. Er staan 
ook 195 vogelsoorten en ondersoorten op waarvoor 
nadrukkelijke bescherming van hun habitats vereist 
is. EU-lidstaten moeten voor deze soorten Speciale 
beschermingszones (SBZ’s) aanwijzen om de 
bescherming ervan te waarborgen.

De Habitatrichtlijn werd in 1992 aangenomen 
en waarborgt het behoud van 1780 dier- en 
plantensoorten, en 233 habitattypes. Voor veel van 
de soorten en alle habitats die zijn opgenomen 
in de Richtlijn, moeten EU-lidstaten Speciale 
beschermingszones (SBZ’s) in kaart brengen  
en aanwijzen, om er zo voor te zorgen dat elk 
habitattype en elke soort binnen de hele EU  
effectieve bescherming geniet. Samen met de  
Speciale beschermingszones die zijn ingevoerd  
in het kader van de Vogelrichtlijn, vormen de SBZ’s  
van de Habitatrichtlijn het zogenaamde  
'Natura 2000-netwerk' (zie hieronder).
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Natura 2000-netwerk
Natura 2000 is het grootste netwerk van 
beschermde gebieden in de wereld (zie ook de 
Natura 2000-barometer, die een overzicht biedt van 
de locaties in het Natura 2000-netwerk). Het doel 
van het netwerk is het beschermen van de meest 
waardevolle en bedreigde soorten en natuurlijke 
leefomgevingen van Europa. Het selecteren van de 
Natura 2000-gebieden en het vaststellen van hun 
grenzen is aan de EU-lidstaten.

Het netwerk omvat ongeveer 27.000 gebieden  
in alle EU-lidstaten en omslaat bijna 18% van het 
grondgebied van de EU, en bijna 10% van het  
EU-zeegebied. Als u op zoek bent naar een bepaald 
Natura 2000-gebied, kunt u de Natura 2000 Network 
Viewer raadplegen, een interactieve onlinetool.  
De Viewer biedt ook informatie over de soorten  
en habitats die op de locaties voorkomen, alsook  
data over het habitatgebied, de populatieomvang  
en de staat van instandhouding.  

De Europese Natura 2000 Award wordt sinds 2014 
uitgereikt aan de beste Natura 2000-gebieden en 
-projecten in heel Europa. 

Hoe zetten landen 
natuurbeleid om in 
maatregelen?
EU-lidstaten zijn wettelijk verplicht om de vereisten 
van de EU Vogel- en Habitatrichtlijn na te leven. 
Om deze reden moesten alle 27 lidstaten Natura 
2000-gebieden in kaart brengen en aanwijzen. Het 
ging daarbij om locaties die representatief zijn voor  
de nationale biodiversiteit en in zodanige staat zijn dat 
er een gunstige staat van instandhouding kan worden 
bereikt voor alle beschermende leefomgevingen en 
soorten. Nu, drie decennia na de inwerkingtreding van 
de Habitatrichtlijn, is het Natura 2000-netwerk bijna 
volledig voltooid wat gebieden op land betreft maar 
het mariene gebied van Europa vereist nog steeds 
extra aanwijzing van gebieden  

Nadat Natura 2000-gebieden worden aangewezen, 
moeten ze actief worden beheerd en wettelijke 
bescherming genieten, om te voorkomen dat de 
gebieden achteruitgaan. Voor soorten en habitats 
die nog niet een gunstige staat van instandhouding 
hebben bereikt, zijn aanvullende inspanningen nodig 
teneinde de habitats te herstellen of bedreigingen en 
druk weg te nemen.

De staat van de  
Europese natuur
De gezondheid van de Europese natuur verschilt 
aanzienlijk en hangt af van het specifieke ecosysteem, 
soort of habitat. Over het algemeen is de staat echter 
niet gunstig. Het meest recente rapport van het 
Europees Milieuagentschap (EEA) over de ‘Stand van 
de natuur in de EU’ zegt het volgende:

• Maar 15% van de habitats en 27% van de 
niet-vogelsoorten bevinden zich in een gunstige 
staat van instandhouding. Open habitats, zoals 
graslanden, heidevelden en duinen kennen een 
slechtere staat van instandhouding dan andere 
habitats. 

• De toestand van de populatie van bijna de 
helft van de vogelsoorten die zijn opgenomen 
in de Vogelrichtlijn is 'gunstig'. Dit neemt niet 
weg dat veel vogelsoorten die leven rond 
landbouwgronden en vroeger in overvloed 
aanwezig waren, nu sterk afnemen. 

Ondanks inspanningen op nationaal en internationaal 
niveau, is er nog altijd meer werk nodig op het gebied 
van instandhouding om de huidige trends te keren en 
een veerkrachtige en gezonde natuur te waarborgen.

Monitoren van  
de Europese natuur
Iedere zes jaar maken alle EU-lidstaten hun rapport 
op over de omvang van de vogelpopulaties en trends 
daaromtrent (op basis van de Vogelrichtlijn), alsook 
over de staat van instandhouding en trends omtrent 
bedreigde habitats en soorten (op basis van de 
Habitatrichtlijn). Deze informatie wordt vervolgens 
samengevat en gepresenteerd in het rapport 'Stand 
van de natuur in de EU', dat tevens informatie bevat 
over de belangrijkste spanningen en bedreigingen, over 
instandhoudingsmaatregelen en over de impact op het 
Natura 2000-netwerk.

De data die de lidstaten doorgeven, kunnen 
worden ingezien op zogenaamde dashboards die 
de belangrijkste bevindingen over de stand van de 
Europese natuur samenvatten.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/explore-nature-reporting-data
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Achtergrond en kernconcepten

EUNIS en BISE
Het Europees Natuurinformatiesysteem (EUNIS) 
verzamelt gegevens van verscheidene Europese 
databases en instanties over soorten, habitattypes 
en Natura 2000-gebieden. Het is een deskundige 
kennisbank die openstaat voor iedereen die meer 
te weten wil komen over soorten of habitats. De 
kennisbank bevat ook een handige zoekfunctie.  

Het Biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa 
(BISE) is een één-loket dat op gebruiksvriendelijke 
wijze belangrijke informatie verschaft over de 
Europese natuur aan het grote publiek. BISE is 
opgericht door de Europese Commissie en het EEA 
(Europees Milieuagentschap). Het omvat informatie 
over de volgende zaken:

• Natura 2000-gebieden, soorten en habitats  
per land;

• Meest recente cijfers over de stand van de natuur 
in de EU;

• Ecosystemen, waarom ze belangrijk zijn en 
waardoor ze bedreigd worden;

• Beschermde gebieden: wat ze zijn, waar ze zich 
bevinden en waarom ze van belang zijn;

• EU-beleid inzake biodiversiteit.

Bedreigingen voor de natuur
De belangrijkste bedreigingen voor de Europese  
natuur zijn o.a.:

• Veranderend landgebruik: We gebruiken steeds 
meer ruimte, bijvoorbeeld voor de productie van 
goederen en voedsel, maar ook voor woningbouw 
en aanleg van infrastructuur. Hierdoor blijft er 
minder ruimte over voor natuurlijke ecosystemen.  

• Overexploitatie: Er is sprake van niet-duurzaam 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen wanneer er 
sneller wordt geoogst dan dat de wilde planten, 
dieren of ecosystemen zich kunnen voortplanten 
of herstellen. In Europa ligt het gebruik van 
biologische grondstoffen veel hoger dan  
de herstelcapaciteit.  

• Fragmentatie: Habitatfragmentatie verwijst 
naar de omvorming van grote habitatgebieden 
naar kleine stukjes die van elkaar gescheiden 
zijn. Dit komt door bepaalde keuzes die worden 
gemaakt, bijvoorbeeld met het oog op stedelijke 
uitbreiding of de aanleg van infrastructuur. 
Enkele mogelijke gevolgen van fragmentatie 

zijn de verminderde gezondheid van habitats, 
verminderde levensvatbaarheid voor planten- 
of dierenpopulaties, verlies van biodiversiteit, 
toename van invasieve soorten en vermindering 
van de waterkwaliteit.  

• Vervuiling: Vervuiling is op meerdere manieren 
van invloed op biodiversiteit, zoals door de 
toegenomen toevoer van voedingsstoffen, 
waardoor er een overschot aan bijvoorbeeld 
stikstof en fosfor in een ecosysteem en de 
waterwegen terechtkomt. Overmatige toevoer van 
atmosferische stikstof kan leiden tot chemische 
veranderingen in de bodem, waardoor de 
ecosystemen onder druk komen te staan.   

• Invasieve vreemde soorten: Hierbij gaat het 
om uitheemse soorten die niet in toom worden 
gehouden door de gebruikelijke roofdieren of 
andere actoren die de soortenpopulaties in balans 
houden. Dergelijke soorten kunnen veel schade 
aanrichten aan de inheemse soorten doordat 
ze concurreren om voedsel, ze opeten, ziektes 
verspreiden, enz.

• Klimaatverandering: Het klimaat, de soorten, 
habitats en ecosystemen zijn op complexe wijze 
met elkaar verbonden. Iedere verandering aan het 
heersende klimaat kan ernstige gevolgen hebben 
voor de manier waarop soorten, habitats en de 
functies van ecosystemen op elkaar inwerken.  
In het meest extreme geval kan dit zelfs leiden  
tot uitsterving van soorten.

Meer informatie over al deze punten is te vinden  
op BISE. 
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https://eunis.eea.europa.eu/about
https://eunis.eea.europa.eu/index.jsp
https://biodiversity.europa.eu/
https://biodiversity.europa.eu/
https://biodiversity.europa.eu/topics
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Referenties en aanvullende hulpbronnen

Dit gedeelte biedt een 
selectie van verschillende 
materialen die handig 
kunnen zijn voor het 
opzetten van de activiteiten. 
Daarnaast biedt het extra 
stof tot nadenken en ideeën 
voor milieuonderwijs. 

Word een burgerwetenschapper!

Burgerwetenschapsinitiatieven worden steeds 
populairder (en belangrijker) voor het beschermen van 
de natuur. De zogeheten 'burgerwetenschapsaanpak' 
is gebaseerd op vrijwilligers (zogeheten 
'burgerwetenschappers') die op gestandaardiseerde 
wijze data verzamelen over een bepaalde kwestie 
(zoals de vlinderpopulatie). Vervolgens sturen ze deze 
data naar de centrale database van het betreffende 
monitoringprogramma. Veel burgerprojecten bieden 
tevens achtergrondinformatie over de betreffende 
soort en kunnen een goede gelegenheid bieden om in 
contact te komen met deskundigen of wetenschappers 
in deze discipline.

Een aantal relevante burgerwetenschapsinitiatieven 

•  EU-citizen.science: platform waarop lopende en 
eerdere burgerwetenschapsprojecten staan die 
uitgevoerd worden/zijn binnen de EU

•  Observation.org 
•  Ornitho 
•  iNaturalist 
•  BioBlitz

Er bestaat ook een groeiende lijst met nationale 
platforms, zoals:

•  Netwerk voor burgerwetenschap Oostenrijk   
•  Centrum voor burgerwetenschap, Oostenrijk
•  Centrum voor burgerwetenschap Zurich 
•  Zwitsers netwerk voor burgerwetenschap
•  Vlaams Kenniscentrum voor Citizen Science 

(Scivil)
•  Duits netwerk voor burgerwetenschap
•  Groep voor burgerwetenschap van de Italiaanse 

SNPA
•  Deens netwerk voor burgerwetenschap
•  Zweeds netwerk voor burgerwetenschap 
•  Europees netwerk van hoofden van 

milieubeschermingsinstanties, een 
belangenorganisatie voor burgerwetenschap

Apps voor herkenning van soorten

Er bestaan vele apps voor de herkenning van soorten. 
Veel hiervan zijn gratis. De volgende apps zijn de 
meest veelomvattende, beschikbaar in alle talen, en 
gratis.  

• iNaturalist 
• ObsIdentify 

Interessante initiatieven in Europa

Er zijn veel interessante en inspirerende 
onderwijsinitiatieven en -programma's in heel Europa. 
Hier zijn een paar voorbeelden:

•  Eco-Schools Network: Een internationaal netwerk 
waar veel Europese scholen deel van uitmaken, 
met zeer veel bruikbaar materiaal, activiteiten, 
festivals, enz. omtrent biodiversiteit;

•  MEdIES: Het Mediterrane Onderwijsinitiatief voor 
Milieu en Duurzaamheid is een netwerk van 6000 
onderwijzers en honderden scholen in de regio;

•  Onderwijsruimtes: Trainen van leerlingen om zich 
in te zetten voor het behoud van biodiversiteit 
(Franse Biodiversiteitsagentschap (OFB), Frankrijk).

Geselecteerde bronnen voor milieuonderwijs

•  Openbare leermiddelen: Een breed palet aan 
hulpmiddelen in verschillende talen over 
milieuonderwerpen uit verschillende landen;

•  Living Planet Report 2020: De jongereneditie van 
dit WWF-rapport, in het Engels;

•  Education for Sustainable Development in 
Biospheres Reserves and other Designated Areas: 
Een Engelstalig handboek voor onderwijzers dat 
zich richt op het functioneren van ecosystemen, 
biosfeerreservaten en de duurzame ontwikkeling 
hiervan.
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https://eu-citizen.science/projects?keywords=&orderby=&status=&country=&topic=&doingAtHome=1&approvedCheck=On
https://observation.org/
https://www.ornitho.de/index.php?m_id=1&langu=en
https://www.inaturalist.org/
https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/bioblitz/?utm_source=BibblioRCM_Row
https://www.citizen-science.at/en/
https://www.zentrumfuercitizenscience.at/
https://citizenscience.ch/en/
https://www.science-et-cite.ch/en/citizen-sciences
https://www.scivil.be/en
https://www.scivil.be/en
https://www.buergerschaffenwissen.de/
https://www.snpambiente.it/
https://www.snpambiente.it/
https://www.citizenscience.dk/
https://medborgarforskning.se/
https://epanet.eea.europa.eu/
https://epanet.eea.europa.eu/
https://epanet.eea.europa.eu/
https://www.ecoschools.global/national-offices
https://medies.net/
https://ofb.gouv.fr/aires-educatives
https://natureforall.tiged.org/discovery/resources/?btnSearchFilters=Search
https://www.worldwildlife.org/publications/living-planet-report-2020-youth-edition
https://mio-ecsde.org/protarea/book/Final_ESD_in_BRs_in_one_file.pdf
https://mio-ecsde.org/protarea/book/Final_ESD_in_BRs_in_one_file.pdf
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Referenties

1.  The world’s first trees grew by splitting their guts 
(Science.org) 

2.  Fauna Europaea (Biodiversity Data Journal)

3.  Avibase - Vogelchecklists voor de hele wereld, 
Europa

4.  De EBCC Atlas van Europese broedvogels 
(Wikipedia) 

5.  The Status and Distribution of European Mammals 
(IUCN)

6.  Fauna of Europe (Wikipedia)

7.  Europese rode lijst van amfibieën  
(Europese Commissie) 

8.  Europese rode lijst (zoetwatervissen)  
(Europese Commissie) 

9.  Europese rode lijst (zoutwatervissen)  
(Europese Commissie) 

10.  Europese rode lijst (vaatplanten)  
(Europese Commissie)

11.  33 Threatened Fungi in Europe  
(Mycological Research)

12.  Europese rode lijst van bedreigde soorten (IUCN)

13.  Europese rode lijst van habitats (op land) 
(Europese Commissie)

14.  Europese rode lijst van habitats (zoutwater) 
(Europese Commissie)

15.  Stand van de natuur in de EU  
(Europees Milieuagentschap)
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https://www.sciencemag.org/news/2017/10/world-s-first-trees-grew-splitting-their-guts
https://www.sciencemag.org/news/2017/10/world-s-first-trees-grew-splitting-their-guts
https://bdj.pensoft.net/article/4034/
https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=EN&p2=1&list=ioc&synlang=&region=EUR&version=text&lifelist=&highlight=0
https://avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?lang=EN&p2=1&list=ioc&synlang=&region=EUR&version=text&lifelist=&highlight=0
https://en.wikipedia.org/wiki/The_EBCC_Atlas_of_European_Breeding_Birds
https://en.wikipedia.org/wiki/The_EBCC_Atlas_of_European_Breeding_Birds
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_mammals.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Fauna_of_Europe
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_amphibians.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_amphibians.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/fishes/introduction.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/fishes/introduction.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/marine_fishes/introduction.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/marine_fishes/introduction.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/plants/introduction.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/plants/introduction.htm
https://www.researchgate.net/publication/248581348_33_Threatened_Fungi_in_Europe
https://www.researchgate.net/publication/248581348_33_Threatened_Fungi_in_Europe
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/terrestrial_EU_red_list_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/terrestrial_EU_red_list_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/pdf/Marine_EU_red_list_report.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
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Over auteursrechten

Activiteit B.2 Een ecosysteem simuleren: Deze 
activiteit is afgeleid van module 16, pagina 
145 van de publicatie 'Grünland entdecken. 
Umsetzung des Themas Grünland im Unterricht 
der Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums'.  Uitgever: 
Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus und Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz; Redactie: Bayerische 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL), Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) en de Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen 
(ALP); Eindredactie: Bayerische Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) © 2019. 
Deze publicatie is gefinancierd door het Bayerische 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
in het kader van de tenuitvoerlegging van de Beierse 
biodiversiteitsstrategie.

Deze toolkit is ontwikkeld door adelphi,  
MIO-ECSDE en Netcompany-Intrasoft S.A. in het kader 
van de overeenkomst 'Increasing public awareness 
about EU nature protection policy – utilising EU nature 
data', gefinancierd door de Europese Commissie. 

B.5 Verken je habitat: Deze activiteit is afgeleid van 
module 9, pagina 86 van de publicatie 'Grünland 
entdecken. Umsetzung des Themas Grünland im 
Unterricht der Jahrgangsstufe 5 des Gymnasiums'.  
Uitgever: Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus und Bayerische Staatsministerium für 
Umwelt und Verbraucherschutz; Redactie: Bayerische 
Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege 
(ANL), Staatsinstitut für Schulqualität und 
Bildungsforschung (ISB) en de Akademie für 
Lehrerfortbildung und Personalführung Dillingen 
(ALP); Eindredactie: Bayerische Akademie für 
Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) © 2019. 
Deze publicatie is gefinancierd door het Bayerische 
Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
in het kader van de tenuitvoerlegging van de Beierse 
biodiversiteitsstrategie.

D.4 EU-beleid begrijpen: Deze activiteit is afgeleid 
van 'Wer macht die Gesetze in Europa?', gepubliceerd 
door 'Umwelt im Unterricht', onder licentie van de 
Creative Commons Namensnennung - Weitergabe 
unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz.

Impressum
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https://www.isb.bayern.de/download/25080/gruenlandtypen_210225_lehrerversion.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/25080/gruenlandtypen_210225_lehrerversion.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/25080/gruenlandtypen_210225_lehrerversion.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/25080/gruenlandtypen_210225_lehrerversion.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/25080/gruenlandtypen_210225_lehrerversion.pdf
https://www.isb.bayern.de/download/25080/gruenlandtypen_210225_lehrerversion.pdf
https://www.umwelt-im-unterricht.de/unterrichtsvorschlaege/wer-macht-die-gesetze-in-europa/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


HOE NEEMT U CONTACT OP MET DE EU?

Kom langs
Er zijn honderden Europe Direct-centra overal in de Europese Unie. U vindt het adres van het dichtstbijzijnde centrum 
online (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_nl).

Bel of schrijf
Europe Direct is een dienst die uw vragen over de Europese Unie beantwoordt. U kunt met deze dienst contact opnemen 
door:
– te bellen naar het gratis nummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bepaalde telecomaanbieders kunnen wel kosten in rekening 

brengen);

– te bellen naar het gewone nummer: +32 22999696, of

– het onlineformulier in te vullen: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_nl

WAAR VINDT U INFORMATIE OVER DE EU?

Online
Informatie over de Europese Unie in alle officiële talen van de EU is beschikbaar op de Europa-website  
(european-union.europa.eu).

EU-publicaties
U kunt publicaties van de EU bekijken of bestellen op op.europa.eu/nl/publications.  
Als u meerdere exemplaren van gratis publicaties wenst, neem dan contact op met Europe Direct of uw plaatselijke 
documentatiecentrum (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_nl).

EU-wetgeving en aanverwante documenten
Toegang tot juridische informatie van de EU, waaronder alle EU-wetgeving sinds 1951 in alle officiële talen, krijgt u op 
EUR Lex (eur-lex.europa.eu).

Open data van de EU
Het portaal data.europa.eu biedt toegang tot opendatabestanden van de instellingen, organen en agentschappen van 
de EU. Deze kunnen gratis worden gedownload en hergebruikt, zowel voor commerciële als voor niet-commerciële 
doeleinden. Het portaal biedt ook toegang tot een grote hoeveelheid databestanden van de Europese landen.




