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Waar vind ik … 
Natuurlijk bos

Boormsoorten

Waar groeit een boom van

Wist je dat ...

Bos in de herfst

Elf of ridder zelf maken

... en vele opdrachten

2
3
4
5
6
7

Wat is precies een bos?

Wie wandelt er nou niet graag in het bos?

Wat gebeurt er in een bos

Hoe heten de bomen in het bos?

Welke dieren en planten leven er?

Het bos
Niet elke groep bomen is ook echt een bos. Je noemt een 
gebied met bomen pas een bos, als de boomkruinen elkaar 
raken en een gesloten geheel vormen. Dat betekent ook 
dat er op de bosgrond maar weinig zonlicht kan doordrin-
gen. Hoe groot een echt bos precies moet zijn, staat niet 
vast. Dus er zijn bossen en bosjes. Maar de meeste mensen 
vinden het pas echt een bos, als je er een flinke wandeling 
doorheen kan maken. 
Vraag 1 Wanneer noem jij het een bos? Heb je een bos bij 
je in de buurt? Wandel je er wel eens?

Oerwoud
In Nederland heb je geen oerwoud meer. Het laatste stukje 
oerbos werd in 1870 gekapt. Oerbos is eigenlijk een bos 
waar nog nooit een mens iets heeft gedaan of veranderd. 
Dus eigenlijk zijn er op de wereld geen echte oerbossen, 
want ook in de jungle in Zuid-Amerika leven Indianen, die 
paden maken in het woud, die er jagen en kleine veldjes 
kaal maken waar ze groenten telen. Nu heb je al een paar 
woorden geleerd, die allemaal voor bos worden gebruikt: 
bosje, bos, woud, oerbos, oerwoud en jungle. 
Vraag 2 Wat stel je je voor bij een oerwoud? En wat bij 
een jungle?

kruin

zijtakken

takken

bast 

wortels

Gezegden en spreuken 
met bomen en hout: (zoek de 
betekenissen eens op!)

Hoge bomen vangen veel 
wind. De appel valt niet ver 
van de boom. Hij is kern-
gezond. Boompje groot, 
plantertje dood. Een boom 
opzetten. Door de bomen 
het bos niet meer zien.

De kat uit de boom kijken. 
Waar gehakt wordt vallen 

spaanders. Hij is uit het 
goede hout gesneden.

Lang leve het bos



Natuurlijk bos
In Nederland heb je natuurlijk 
bos. Dat is een bos waar de natuur 
haar gang mag gaan. Als er bomen 
omvallen tijdens een storm, blij-
ven die liggen, als er een brandje 
woedt, bijvoorbeeld door bliksem-
inslag, worden er geen nieuwe 
bomen geplant, maar komen er 
vanzelf jonge boompjes uit de 
vruchten en zaden die er al 
lagen. 
In een natuurlijk bos zijn 
de bomen niet allemaal 
even oud en er groeien 
veel soorten bomen door 
elkaar. Er zijn open plek-
ken en soms kleine plas-
sen of meertjes. En er 
stromen ook wel beken 
door. In zo’n bos valt vaak 
heel veel te bele-
ven en te zien aan 
planten en dieren, 
die met elkaar en 
van elkaar leven. Dat 
noem je dan ook een 
leefgemeenschap. In 
dit natuurlijke bos wordt ook 
hout gekapt voor balken en papier.

Productiebos
Een ander type bos is een bos dat 
speciaal aangeplant is voor de 
houtproductie, dat noem je een 
productiebos. In Nederland is 
echt productiebos steeds minder 
te vinden, omdat die bossen op 
een  natuurlijker manier worden 
beheerd. Er wordt hout gekapt als 
dat echt nodig is en gebruikt voor 
de houtproductie, zonder dat de 
bomen zo stijf in rijtjes staan, ook 
bij het herplanten geen rijtjes meer. 

Dat is beter voor het bos en voor 
ons leuker om in te wandelen!
In oude productiebossen staan 
de bomen in rechte rijen en zijn 
allemaal van dezelfde soort en 
leeftijd. Na flink wat jaren worden 
de bomen gekapt die dan naar de 
houtzagerij of naar de papierfa-
briek gaan. Mensen gebruiken 
heel veel hout voor het bou-
wen van huizen en boten en 
voor het papier van kranten 
en boeken. Als je door zo’n 
bos wandelt ga je over rechte 
paden. Je komt steeds langs 
stukken waar de bomen zijn 

gekapt, een kapvlakte 
heet dat. Vaak staan 

er al weer jonge 
boompjes aan-
geplant. Op een 
kapvlakte staan 

vaak veel andere 
planten die bloeien 

en waar veel insecten 
leven. Op een kapvlak-
te staat vaak vinger-
hoedskruid en braam.

De bomen in het bos
Bossen worden ook wel genoemd 
naar de soort bomen die er groei-
en. Zo heb je dennenbos, eikenbos, 
beukenbos of naaldbos en loofbos. 
In naaldbos staan voornamelijk 
naaldbomen, zoals dennen en 
sparren. Hele grote gebieden vor-
men sparrenbos, daar worden de 
kerstbomen gekweekt en dat is 
nog wel productiebos. Ook den-
nenbos is meestal aangeplant. 
Dennen hebben een lange, rechte 
stam, goed om daar palen en plan-
ken van te maken. Die naaldbomen 
blijven ook in de winter groen 
(behalve de lariks, die verliest zijn 
naalden), ze hebben geen bladeren 
maar naalden en er vallen kegels 
uit of dennenappels.
Loofbossen bestaan uit bomen met 
bladeren die ’s winters afvallen. 

Daar kan je eikels en beukennoot-
jes vinden en tamme kastanjes.

Hoe groeit een boom?
Je vindt wel eens een eikeltje in 
de herfst of een kastanje. Wat is 
dat eigenlijk? Wel, dat is een zaad 
van een eikenboom of een kastan-
jeboom. Twee boomsoorten die 
flink grote zaden maken. Daarin zit 
veel reservevoedsel voor de jonge 
boom die er uit moet opgroeien. 
Het jonge boompje heeft eerst 
alleen een dun stammetje met een 

paar blaadjes. Pas 
het tweede of 
derde jaar wor-
den er een paar 
zijtakjes gevormd 
en wordt het 
stammetje 
dikker. En zo 
groeit de boom, hij wordt steeds 
hoger en ieder jaar vormen zich 
bovenin nieuwe takken en krijgen 
de oudere takken zijtakken en 
de stam wordt onderaan steeds 
dikker. Onder de grond zitten 
de wortels, die water met daarin 
opgeloste (voedings-) stoffen 
opnemen. Onder de bast zit een 
laag die zorgt dat de boom in de 
dikte groeit, in die groeilaag zit-

 Opdracht 3 
Noem eens een paar dieren die 
in het bos leven?

 Opdracht
Ga eens een lekkere boswande-
ling maken en zoek naar de 
boomsoorten uit deze lijst.



 Boomsoorten

Den
en kegel. 

Spar 
en kegel

Lariks 
en kegeltjes, 

Taxus 
en (schijn)bessen

Beuk 
en nootjes, 

Eik 
en eikels, 

Paardenkastanje 
en kastanjes, 

Tamme kastanje 
en kastanjes,  

(gewone) Esdoorn 
en vruchten, 

Berk 
en zaadjes, 

Linde 
en vruchtjes, 

Hulst 
en bessen, 

Wilg 
en katjes, 

Els 
en propjes, 

Populier 
en pluis. 

Iep 







ten kanaaltjes, de vaten genoemd. 
Door die vaten gaat het water met 
opgeloste stoffen van de wortels 
naar de takken en bladeren en 
weer van de bladeren helemaal 
naar de wortels. Die vaten vervoe-
ren de voedingsstoffen voor de 
groei van de boom. De bast (dat 
is de meestal ruwe buitenkant) 
wordt steeds vervangen door een 
nieuwe laag. Het binnenste van de 
boom, de kern of het kernhout 
is eigenlijk dood materiaal. Ieder 
jaar groeit het kernhout weer dik-
ker rondom en vormt zo de jaar-
ringen in het hout. Daaraan kan 
je zien hoe oud een boom is. Van 
dat binnenste, dus de kern worden 
planken, balken en allerlei houten 
producten gemaakt. Noem eens 
wat producten van hout?

Vraag 4 als je je naam in een 
boomstam kerft wat gebeurt er 
dan mee: a. worden de letters gro-
ter. b. komt je naam steeds hoger 
te zitten of  c. is je naam na een 
aantal jaren verdwenen

Waar groeit een boom van?
Een boom groeit met behulp van het zon-
licht. Het zonlicht levert de energie 
in de bladeren, die groen zijn, 
voor de vorming van groei-
stoffen. Hoe gaat dat dan? 
Wel, in de bladeren zitten 
bladgroenkorrels, met 
het blote oog niet te zien, 
ze geven de bladeren hun 
groene kleur. Die bladgroen-
korrels zijn kleine energiecentra-
les. Die vangen het koolzuurgas (ook 
wel broeikasgas genoemd) uit de lucht. 
En met het water uit de grond, waarin 
voedingsstoffen zitten opgelost, dat 
door de wortels van de boom 
wordt opgenomen en de 
zon als brandstof worden 
daar suikers, zetmeel, vetten en eiwit-
ten van gemaakt. Hiermee wordt het 
hout van de boom gevormd en ieder jaar weer nieuwe bladeren om weer 
verder te groeien. En dan te bedenken dat een boom honderden jaren oud 
kan worden. 
Vraag 5 hoe oud is de oudste boom van Nederland?

schors 

bast

groeiweefsel 

spinthout

kernhout 

merg

jaarring

Broeikasgas
Je hebt zeker wel eens gehoord 
van broeikasgas en het probleem 
van de opwarming van de aarde. 
Dat komt door het verbranden van 
hout en olie en kolen. De bomen 
die het hout en in de verre oer-
tijd ook de kolen en olie hebben 
gevormd, hebben koolzuurgas (dat 
gas geeft de prik aan limonade!) 
toen in het hout vastgelegd, zoals 
je hierboven kan lezen. Als je hout 
(en olie en kolen, dat noem je 
fossiele brandstof) dus weer gaat 
verbranden, krijg je de energie 
die de zon er ooit in stopte, wel 
weer terug in de vorm van warmte, 
maar ook het koolzuurgas komt 
daarbij dan weer vrij in de lucht 
(ook wel de atmosfeer genoemd). 
Te veel van dat gas in de atmos-
feer vormt als het ware een deken 
die de warmte vasthoudt. Als wij 
mensen dus veel hout en zo ver-
branden, moeten we weer veel 

bomen planten om het evenwicht 
te bewaren, zodat de wereld niet 
te veel wordt opgewarmd. Dit 
is natuurlijk een ingewikkeld 
probleem, waar de belangrijke 
wereldleiders, de presidenten, veel 
over vergaderen!
Vraag 6 welke energiebron-
nen worden de laatste tijd 
steeds meer gebruikt?
Vraag 7 ken je nog andere 
manieren om energie te winnen 
met natuurlijke bronnen?

 Opdracht 8 
Maak eens een lijstje van de 
vruchten en zaden om te eten 
die je hier kunt kopen en die aan 
een boom groeien?



Wist je dat...

De dieren in het bos
In een bos leven heel veel dieren. 
Van veel dieren heb je wel eens 
gehoord, zoals edelherten, zwijnen 
en eekhoorns. Maar er leven ook 
heel veel heel kleine diertjes. 
In een bos vinden die diertjes 
veel te eten. Want ieder jaar vallen 
alle blaadjes van de bomen op de 
grond. Daar vormen ze een dikke 
laag, die gaat schimmelen en rot-
ten. Daar leven allerlei bodemdie-
ren van, zoals wormen, slakken, 
pissebedden, duizendpoten en mil-
joenpoten, kevers en ook spring-
staarten, kleine, kleurloze beestjes, 
die een soort onderstel hebben, 
waarmee ze kunnen springen. 

Het bos is gezond!
Ook grote dieren en vogels vinden in het bos veel te 
eten, zoals boomblaadjes en gras en veel bessen, eikels en 
beukennootjes, zaden van dennen en sparren. Bovendien 
zijn er in een bos veel schuilplaatsen en mogelijkheden om 
een nest te maken. Dus voor heel veel dieren is een bos onmisbaar! Maar 
ook voor mensen is een bos heel gezond. Als je snuift ruik je de bosgrond. 
Je ademt er frisse, schone lucht, je kan er lange wandelingen maken en 
van al die natuur om je heen word je vrolijk!

Er in Amerika bomen staan die meer dan duizend jaar oud zijn?
En er in Amerika bomen staan die meer dan 110 meter hoog zijn?
In de bergen bomen maar tot op een bepaalde hoogte groeien? (dat 

noem je de boomgrens)
In het tropische oerwoud er bomen bloemen hebben op de stam?
Voor elke eikel een bloemetje nodig was?
Wilgenkatjes ook bloemen zijn?
Het grootste zaad ter wereld afkomstig is van een zeldzame palm-

boom? Die zaden worden zeekokosnoot genoemd en wegen tussen de 15 
en 30 kg per stuk.(kijk op wikipedia: coco de mer)

Er in Engeland een holle boom staat met een kroegje onderin?
Er vroeger wel verteld werd dat de kindertjes in een holle boom wer-

den gevonden?
Grote wouden, zoals het regenwoud in het Amazonegebied, zorgen 

voor een gelijkmatiger temperatuur op aarde? 
Daar dus niet illegaal (=stiekem, zonder vergunning) bomen gekapt 

mogen worden?
Er een keurmerk op al het hout moet staan om zeker te weten dat het 

niet illegaal gekapt is? 
Dat het FSC keurmerk is? Forest Stewardship Council is de organisatie 

die oplet of er goed hout in de handel is. Dit stempel moet op al het hout 
dat verkocht wordt voorkomen. 

 Opdracht
Ga eens het bos in met een 
zoekkaart bodemdieren en pro-
beer zoveel mogelijk soorten te 
vinden! Je moet er wel een beet-
je voor wroeten in de bodem en 
tussen de bladeren! 

 Woning gezocht 
Vossen wonen in 

Spechten wonen in 

Eekhoorns wonen in 

Edelherten wonen in 

Wilde zwijnen wonen in 

Dassen wonen in 

Spinnen wonen in 

Mieren wonen in

 Puzzel 9 
Wie heeft hier 
gelopen? 

Wie heeft hier 
geknaagd/gegeten? 



 Rebus 

h=m                               h=r        min v               

       b=g       n=h

Paddestoelen, mos en varens
Echt dingen van het bos zijn paddestoelen. Vooral in de herfst kun je ze 
in het bos vinden. Maar vooral 
aan dood hout vind je het hele 
jaar door wel paddestoelen.
Mos vormt in het bos prach-
tige groene kussens op de 

bosgrond, Zo zacht, je zou er zo op gaan 
liggen! Mos heeft geen wortels, dus de grond moet altijd 

vochtig zijn anders gaan mossen dood, dus is het bos 
ook voor mossen een prima plek.
Ook vooral in het bos vind je varens. Die kunnen 
niet goed tegen de zon, dus op de beschaduwde 
bosgrond doen ze het erg goed. 

Wat gebeurt er in de herfst?
In de herfst veranderen de boomblaadjes van kleur. Hoe komt 
dat eigenlijk? In de herfst wordt het kouder, ook de grond 
wordt koud waardoor de wortels niet voldoende water kun-
nen opnemen. Als dan de blaadjes bleven zitten zou de boom 
verdrogen dus die blaadjes moeten eraf. Maar in de groene 
blaadjes zit een stof die bladgroen heet, dat heb je al kun-
nen lezen. Die stof is voor een boom nogal kostbaar, dus 
als het kouder wordt en de watertoevoer neemt af, trekt de 
boom die stof uit de blaadjes terug om volgend jaar weer 
te gebruiken. De stoffen die overblijven in de blaadjes zijn 
dus anders van kleur en geven aan de blaadjes die mooie 
herfstkleuren. Dan vormt de boom een kurklaagje tussen tak 
en bladsteeltje en vallen de blaadjes bij een beetje wind al af. 
Lekker om doorheen te sloffen!
Ook in de herfst vallen de eikels, kastanjes en beuken-
nootjes uit de bomen. Die hebben heel de zomer de tijd 
gehad om te groeien en rijp te worden. Een geluk voor 
al die dieren die ervan leven, want die kunnen meteen 
een goeie wintervoorraad aanleggen. Eekhoorns (maar 
ook die mooie grote vogels met blauwe veren, de gaaien) 
verstoppen heel veel eikels en beukennootjes in de herfst, 
vaak onder de grond. Die vinden ze niet allemaal weer 
terug en die kunnen dan weer uitgroeien tot een boom!

In een bos gaat 
niets verloren
De dieren en diertjes en ook de 
schimmels leven allemaal van de 
vruchten, de blaadjes of van het 
dode hout en maken zo de bodem 
van het bos weer vruchtbaar voor 
de bomen om de voedingsstof-
fen weer op te nemen en van te 
groeien, dan leven er weer dieren 
en diertjes van en schimmels ....
Dit noem je een kringloop.



 Zelf maken
Leuk om te doen:  

Elf of ridder

Wat heb je nodig?
3 eikels, 1 kleine, 1 grotere en een heel grote, 
1 Huls van beukennootjes, 2 Beukennoten en 
2 Esdoornvleugels en 2 jeneverbessen (kleine 
bessen als Lijsterbes kunnen ook)
Verder Prikkers of satÈstokjes, grote en klei-
nere lucifers,lijm, schaar of scherp mes (pas 
op je vingers!),priem, watervaste viltstift

1 Snijd het puntje van de kleinste 
eikel, zo onstaat er een gaatje. Diep 
het uit met de priem of schaar. 
Snijd een stukje van een prikker en 
schuif het stompe eind in het kopje. 
Maak een gaatje in de middelste 
eikel )zie tekening) en schuif de 
punt in het gaatje. 
Doe hetzelfde bij deze tweede eikel, 
zodat je een kop en een romp krijgt. 
2 Maak gaatjes in de zijkanten van 

de middelste eikel en doe er lucifers 
in. prik de bessen aan het uiteinde.
3 Prik 3 gaatjes in de onderste 
eikel (ééntje aan de achterkant). 
Voor de benen gebruik je grote luci-
fers, voor het achterste steuntje een 
prikker. 
4 Maak een gaatje in de beukenno-
ten en schuif de beentjes eraan. 
Nu nog 2 spleetjes in de rug maken. 
Knip het bolletje van de esdoorn-

vleugels en schuif ze met lijm in de 
spleetjes.
5 Knip een stukje van de beu-
kennotenhuls af en zet de elf een 
hoedje op, en lijm hem vast. Maak 
een gezichtje met viltstift en hier is 
je elf! Wil je liever een ridder? Doe 
dan geen vleugels op de rug.
Natuurlijk kun je ook andere din-
gen maken, zoals paarden. 
Veel plezier met maken!

3 eekhoorn, edelhert, ree, wild zwijn, zwarte specht, grote bonte specht, bosmuis, mol, spin-
nen, bosmieren, roodborstje, goudhaantje, boomklever, boomkruiper, mezen, wormen, pissebedden, 
slakken, rupsen en vlinders 4 antwoord c.: je naam zal na een aantal jaren verdwenen zijn. 
Onderaan wordt de stam niet hoger, alleen dikker. Hoger wordt een boom alleen in de top. De 
letters zullen wel enigszins uitrekken, maar ze worden steeds vager doordat de bast ook op die 
plek ieder jaar voor een deel vervangen wordt 5 de oudste boom van Nederland is een eik, die 
is 450 jaar oud en staat in Laren in ‘t Gooi 6 windenergie (windmolens) en zonne-energie 
(zonnepanelen) 7 waterkracht, biomassa, dat is groenafval, maar ook mensen- en dierenpoep
8 appels, peren, pruimen, kersen, walnoten, hazelnoten, amandelen, perziken, nectarines, abri-
kozen, bananen, mandarijnen, sinaasappels, kokosnoten, mango, papaja, dadels, vijgen
9 Loopsporen (Ree) Knaagsporen (Bosmuis)  Vossen wonen in een hol. Spechten wonen in 
boomholtes die ze zelf uithakken, het lijkt wel of ze kunnen hameren. Eekhoorns wonen in nest 
van takken hoog in een boom. Edelherten wonen in het bos, ze verstoppen zich diep in het bos 
tussen de bomen. Wilde zwijnen wonen in het bos, in zelf gegraven kuiltjes in de zachte bos-
grond. Dassen wonen in een burcht, dat is een groot hol met veel uitgangen. Ze wonen er vaak 
al eeuwen met de hele familie. Spinnen wonen in een web. Mieren wonen in een mierenhoop. 
 Maak geen rommel in het bos.  Sprookjesbos

 Opdracht
Ga in de herfst lekker naar 
buiten en zoek eikels, beuken-
nootjes, kastanjes en dennenap-
pels. Kijk ook of je paddestoelen 
vindt. Die mag je niet plukken, 
maar goed bekijken mag wel. 
Dat doe je met een spiegeltje, 
zodat je ook de onderkant van 
de hoed kunt bekijken! 
Weer warm binnen kun je 
van je vondsten leuke dingen 
maken! (neusjes, giraf, brilletje 
van kastanje steel-
tjes, slingertje 
van een lin-
debolletje, 
enz?)

 Oplossingen en antwoorden



Dan kun je nog meer lezen 
in… Bomen in beeld, e 4,95. 
In dit boekje wordt het leven 
van de bomen uitgebreid 
beschreven, en het is voorzien 
van prachtige illustraties. Alle 
bomen op een uitklapkaart. 
Verkrijgbaar bij de boekhandel 
of via www.knnvuitgeverij.nl
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Woordpuzzel. Als je de puzzel oplost ontstaat er een bos waar we allemaal 
wel willen zijn!

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

  

  

  

 Puzzel 

Deze schoolkrant is 
mogelijk gemaakt 
door een bijdrage 
van De Koninklijke 
Nederlandse 
Bosbouw Vereniging, 
die in 2010 100 jaar 
bestaat! 

1 deze dieren 
wonen in een hol
2 dit dier kan 
hameren
3 dit diertje zit in 
een hoop 
4 dit ruik je als je 
in een bos loopt
5 dit is heel zacht
6 dit dier heeft een mooie pluim-
staart
7 die kleuren van groen naar 
bruin, rood en geel in de herfst
8 hiervan moeten we niet te 
veel in de atmosfeer krijgen.
9 deze dieren wonen met de hele 
familie in een burcht
 dit is een heel leuk vogeltje
 zonder … geen bos 
 kleine bodemdiertjes die kun-
nen springen

Dit krantje is gedrukt op FSC papier.


