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 in het Drents-Friese Wold

 Bodemdiertjes



Hoi!
 
Leuk dat jullie de natuur gaan ontdekken, 
hier in Nationaal Park Drents-Friese Wold. 
Jullie maken een wandeling in het bos en 
doen 6 opdrachten. In alle opdrachten staat 
er één thema centraal: jullie
gaan op zoek naar bodemdiertjes! 

Overal in Nederland zijn er in en op de grond 
bodemdiertjes te vinden. Maar het is toch 
best nog wel lastig om ze ook echt te zien. 
Deze dieren zijn vaak klein en kunnen zich 
héél goed verstoppen. Daarom gaan we 
vandaag - met loepjes, lepels en ander 
handig materiaal - op zoek naar bodemdieren! 
Want hoe goed ze zich ook kunnen verstoppen, 
als wij nog beter ons best doen met zoeken dan 
moeten we er vandaag toch wel een paar kunnen 
vinden. Toch?

Alle spullen die je nodig hebt om de opdrachten uit te voeren zitten 
in de rugzak. Of zijn al aanwezig in het bos. Opdracht uitgevoerd? 
Zorg ervoor dat je alle materialen weer terug in de rugzak stopt. 
Is er iets stuk gegaan of toch helaas zoek geraakt? 
Zeg dat dan even tegen jullie gids. Of - als die niet mee is - meld 
het even bij de balie in het BezoekersCentrum.
 
Juf of meester verdeelt alle leerlingen in 5 kleinere groepjes. De hele klas 
wandelt gezamenlijk de route. Onderweg vertelt de boswachter jullie nu en dan iets; 
over het bos en de bodemdiertjes. De boswachter laat jullie plekken zien waar ze 
graag verblijven. Want meestal zul je ze niet zomaar zien lopen, je moet er echt goed 
naar zoeken.

Tijdens de wandeling stoppen we op 6 verschillende plekken. Op zo’n plek 
voeren alle groepjes tegelijk dezelfde opdracht uit. Zit de tijd erop? Dan 
stopt ieder groepje z’n eigen spullen weer in de rugzak en vervolgen we 
onze ontdekkingstocht.  

De route is een kilometer lang, duurt zo’n 1,5 uur en eindigt 
op precies dezelfde plek waar we ook beginnen; bij het 
parkeerterrein van het BezoekersCentrum. 

Een spannend bosavontuur gewenst!

Veel plezier...

 
 Héél belangrijk!!!
  Bij sommige opdrachten gaan
 we bodemdiertjes vangen.
 Dat mag even om ze goed 
 te kunnen bekijken. 

 Maar als de opdracht klaar
 is, zet iedereen de diertjes
 weer netjes terug waar je
 ze gevonden hebt. Zodat 
 het bos een echte 
 BodemDierentuin blijft...  



1 BodemDierentuin
In het bos leven veel dieren. 
Sommige soorten zijn groot. 
Zoals vogels en reeën. 

Er zijn ook veel kleine dieren.  
Zij leven tussen blaadjes en takjes.  
Onder stenen en schors.  
Op en in de grond. 
Dáár vind je een dierentuin 
vol bodemdieren. 
 
Gaan jullie mee op onderzoek?

Nodig: - 1x schepje   - 1x zoekkaart ‘bodemdieren’
 - 1x onderzoeksbak
 - 2x loeppotje
 - 4x lepel
  

Waar: Bospaadje [kabouterpad aan overzijde hoofdpad]

1a Op safari

Jullie krijgen materialen mee. 
Lepeltjes en loeppotjes.  
Onderzoekbakjes en een schepje.  
En een zoekkaart met bodem-
diertjes.  

Ga nu met je groepje op zoek 
naar twee verschillende 
bodemdiertjes.

1b Ik zie, ik zie...

Zet ieder beestje in z’n eigen potje. 

Alle groepjes komen samen. 
Ieder groepje laat zijn vangst zien. 
En vertelt er kort over: 

- Hoe ziet het beestje eruit? 
- Welke vind je het leukst?  
- En waarom vind je die het leukst?

Doen!

Doen!



2 Rovers en vuilnismannen
Het bos is een spannende plek. 
Vol rovers en vuilnismannen! 

Sommige bodemdieren zijn rovers. 
Zij jagen op andere kleine beestjes en 
eten hun buikje helemaal vol.  
Daardoor komen er niet teveel 
kleine bodemdiertjes.  

Andere bodemdieren zijn opruimers. 
Zij eten dode planten en dieren. 
Zo houden ze het bos netjes.

2b Graver, kruiper of vlieger?

Doen!

Nodig: - 1x voelzak [kussensloop]  - 2x A5-kaartje met graver
 - 4x A5-kaartjes met rover  - 2x A5-kaartje met kruiper
 - 3x A5-kaartjes met opruimer  - 1x A5-kaartje met vlieger
 - 2x controlekaart   - A5-kaartje ‘graver’, ‘kruiper’, ‘vlieger’
 
  

Doen!

2a Rover of opruimer?

Bodemdiertjes zijn dus rover of opruimer. 
Of soms zelfs allebei! 
Maar ze zijn ook nog iets anders. 
Ze kunnen ook graver zijn. 
Of kruiper of vlieger. 

De gravers zitten veel onder de grond. 
De kruipers lopen vooral over de grond. 
En de vliegers…die kunnen vliegen! 

Je ziet hier vijf bodemdiertjes. 
Weet jij hoe ze heten? 

Wat denk jij? 
- Welke twee zijn graver? 
- Welke twee zijn kruiper?  
- En welke is een vlieger? 

 

Waar: Beukenbos [bij houten beeld ‘pad’, bos in]

Rovers zijn vaak snel. 

Opruimers bewegen vaak 
langzamer. 

In deze zak zitten tekeningen 
van bodemdiertjes. Rovers én 
opruimers! 
Haal om de beurt een diertje uit 
de zak waarvan jullie denken dat 
het een rover is! 

Kunnen jullie het eens worden? 

Zijn alle rovers eruit? 
Bekijk dan nu de overgebleven 
diertjes. Als het goed is zijn dat 
allemaal opruimers. 
Pak de controlekaart erbij. 

Klopt het?



3 Pissebedden zoeken
De pissebed is een opruimer. 
Hij eet dode planten en bladeren. 
En houdt van donkere, vochtige plekjes. 
Daarom verstopt ie zich zo graag.

3b Onder de loep

Bekijk de gevangen pissebedden 
eens goed. 
Gebruik daar een loepje bij. 

Had je pech en kon je geen 
pissebed vinden? 
Dan kun je de fotokaart erbij pakken. 

Heeft een pissebed: 
- Pootjes? Zo ja, hoeveel? 

- Ogen? Waar zitten die dan? 
   Aan de voorkant of de achterkant? 

- Voelsprieten? Hoeveel? 

- Een staartje? Waar zit die? 

- Vacht? Zo nee, wat dan wel? 

Doen!

Waar: Mossenbos [in buurt van grote, liggende boomstammen]

Nodig: - 2x loeppotje
 - 1x steelloepje
 - 1x fotokaart ‘pissebed’
 
  

Doen!

3a Verstoppertje?

Ga op zoek naar pissebedden. 
Zoek op een plekje waar het don-
ker is. En vochtig. 
Bijvoorbeeld onder een steen. 
Onder een hoop bladeren. 
Of onder een afgevallen tak. 

Kun jij eentje vinden? 
Doe de pissebed dan in het potje.



4 Slome slakken
Slakken wonen buiten. 
Tussen de planten. 
Velen hebben een huisje. 
Anderen hebben helemaal niks. 
Dat zijn de naaktslakken.

4b Blij dat ik glij

Slakken hebben maar 1 grote voet. 
Ze maken een glibberig nat spoor 
en knijpen hun voet samen. 
Zo glijden ze langzaam vooruit. 

Gebruik je beide wijsvingers. 
Stop 1 wijsvinger in je mond. 
Maak ‘m nat door eraan te likken. 
Druk dan beide vingers even 
hard op het plastic plaatje. 
En schuif de vingers van je af. 

Welk verschil voel je? 
Hoe komt dat denk je?

Doen!
Huisjes kijken4a

Veel slakken hebben een huisje. 
Die sjouwen ze mee op hun eigen 
rug. En als de slak groeit, groeit 
het huisje mee.  
Zo past de slak altijd in z’n eigen 
huisje! Dat is handig! 

Kijk eens of je een 
slakkenhuisje kunt vinden. 
Woont er nog een slak in?

Doen!

Waar: Betonpad [familiepad]

Nodig: - 6x plexiglas plaatje
 - 1x krijt
 - 1x vegertje
 - 8x raceslakken
 
  

4c Slakkenrace

Jullie hebben geleerd hoe een slak 
beweegt. Dan gaan we nu een 
slakkenrace houden.  

Zet met krijt twee strepen op het pad; 
een begin- en eindstreep.
Maak een snelle baan, eentje waarin 
jouw slak snel vooruit kan komen. 

Iedereen speelt met z’n eigen slak. 
Tel met elkaar af en laat je slak gaan. 
Wie wint er?

Doen!



5 Spin-in-het-web
Een spin is ook een bodemdier. 
En een echte rover. 
Sommigen rennen achter hun eten aan. 
Maar de meesten wachten rustig. 
Zij vangen hun eten met een web.

Waar: Beukenbos bij zandheuvel [bij poppentheater]

Nodig: - 1x plantenspuit
 - 1x touw
 
 
  

Doen!

5a Kunstwerkjes kijken

Veel spinnen bouwen een web. 
Daar zijn ze erg goed in. 
Het zijn echt kunstwerkjes! 

Ga op zoek naar een spinnenweb. 
Kijk goed om je heen. 
Kun jij er eentje vinden? 

Pak de plantenspuit erbij. 
Ga naar de plek waar je 
een spinnenweb zocht. 
Spuit met water op de planten. 
Lukt het nu makkelijker een 
web te vinden? 

Hebben jullie zo’n mooi kunstwerkje
kunnen vinden? Ja?
Wie durft het aan te raken? 
Hoe voelt dat?

Doen!
5b Spinnenweb

Iedere begeleider spant een touw 
tussen enkele bomen. 
Heen en weer, hoog en laag, 
schots en scheef. 

Zo ontstaat een wirwar van draden.
En dus een mooi spinnenweb. 
Als het touw goed vast zit, begint 
het spel. 

Lukt het jou om - tussen de draden 
door - naar de andere kant van het 
web te komen? 

Raak je het web aan? 
Dan moet je opnieuw beginnen. 
En sluit je achter de rij aan.



6 Regenworm? Poepworm!
Regenwormen zijn grote vuilnismannen. 
Ze eten graag dode planten. 
Zoals afgevallen blaadjes. 

Regenwormen zijn erg belangrijk. 
Want hun poep is eten voor de planten. 
Ook maken ze gangen in de grond. 
Dat geeft ruimte aan de wortels.

6a Regenwormdans

Merels lusten graag een wormpje. 
Om de wormen naar boven te 
lokken, stampen ze een poosje 
op dezelfde plek. 
Lukt ons dat hier ook? 

Doe de regenwormdans. 
Ga allemaal bij elkaar staan. 
En ga stampen, springen en 
dansen. 
Hou dat een minuutje vol. 

Minuut voorbij?  
Bekijk de bodem goed. 
Zie jij regenwormen boven de 
grond komen?

Doen!

Waar: Grasveld [speelweide]

Nodig: - 1x pincet
 - 1x potje met grond en wormen
 - [eventueel] stopwatchfunctie op telefoon begeleider
 
  

6b Lekker hapje

Veel vogels zijn dol op regenwormen. 
Ze zijn lastig te vinden en dan moet  
de vogel ze ook nog eens zien te 
pakken. En aan de jonkies voeren. 

Eentje speelt voor vogel. 
De rest van het groepje staat bij
elkaar. Dat zijn de jonkies in het nest. 

De vogel pakt in één hand de pincet.
Dit is je snavel. De andere hand 
hou je tijdens het lopen onder je 
wormpje, zodat je ‘m niet verliest. 

De kuikens in het nest hebben 
honger! Ze willen allemaal graag 
1 wormpje in de hand. 

De vogel zoekt naar een worm. 
Wroet met de pincet in het potje 
grond en pak een wormpje vast 
met je ‘snavel’. 

Hoe lang doet de vogel er over om 
alle jonkies 1 wormpje te voeren? 

 
 Vogels
  Niet alle vogels 
  eten regenwormen. 
  Er zijn veel 
  verschillende vogels. 
  Ze zien er allemaal 
  anders uit. 
  En ze eten niet 
  allemaal hetzelfde. 
  Daar ga je volgend 
  jaar meer over leren.

Doen!


