
Spoorzoeken
Inleiding

Dit seizoenpakket zit vol met natuurlijke materialen. 
Door ontdekkend leren in te zetten, kunnen de 
leerlingen op hun eigen niveau uitvinden wat ze aan 
deze materialen kunnen onderzoeken. Stimuleer het 
onderzoekende gedrag door open vragen te stellen 
en laat de kinderen onderzoeken met hun zintuigen. 
Wij wensen jullie heel veel plezier met dit nieuwe 
seizoenpakket van Natuurstad!

Materiaal: 

1. Zoekkaart braakballen uitpluizen
2. Zoekkaart sporen en pootafdrukken
3. Beukenbladeren met gallen
4. Elzenbladeren met vraatsporen
5. Schapenwol
6. 1 grote of 2 kleine braakballen  

(groot: zeearend en klein: bosuil of ransuil)
7. 4 verschillende veren  

(oa. van de bosuil, havik, oehoe en de pauw 
 en overige)

8. Konijnenkeutels
9. Verschillende soorten slakkenhuizen
10. Bonen met bonenkevers
11. Hazelnoten met vraatsporen
12. 1 sparrenappel met vraatsporen  

en 1 zonder vraatsporen
13. Zak met zand en walnoten 
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Let op; het volgende materiaal halen we op in de 
tweede week na de voorjaarsvakantie, de week van 14 
maart.

14. 2x pincet
15. 1x vergrootglas
16. Transporttas



Tips voor gebruik ‘Spoorzoeken’ 

Onderbouw 
• Sorteer alle materialen en leg van groot naar klein, 

op kleur of soort spoor. 
• Zoek de verschillen tussen de twee sparrenappels. 

Welk dier zou er gegeten hebben van die ene 
sparrenappel?

• Onderzoek de slakkenhuisjes, berkenbladeren met 
gallen, konijnenkeutels, schapenwol en veren. Bekijk, 
ruik en voel de verschillende sporen. Vind je het 
lekker ruiken, vind je het mooi en voelt het fijn? 
Weet je ook van welke dieren deze sporen zijn?

• Maak zelf sporen in zand. Kun je een hondenpoot 
namaken, of een hert? Kunnen andere raden wat 
voor spoor je nagemaakt hebt? 

Middenbouw 
Zie ook onderbouw.
• Zoek de verschillen tussen de slakkenhuisjes. 

Hoeveel linksdraaiende huisjes zijn er en 
rechtsdraaiende? Zoek buiten onder bladeren en in 
het gras naar nog meer lege slakkenhuisjes. Bekijk 
of de huisjes links- of rechtsdraaiend zijn.  
Lees dit artikel.

• Onderzoek de veren. Weet je ook van welke 
vogelsoorten de veren zijn? Waarvoor gebruikt 
de vogel deze veer? Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk!

• Pluis de braakbal(len) uit. Zoek uit met behulp van 
de bijgevoegde zoekkaart muizenschedelresten van 
welke muizensoorten de botjes zijn. 

Bovenbouw 
Zie ook onder- en middenbouw.
• Pluis de braakballen uit met de online handleiding. 

Zoek uit met behulp van de bijgevoegde zoekkaart 
muizenschedelresten van welke muizensoorten de 
botjes zijn. Wat zeggen de botjes over het gebied 
waar deze dieren leven?

• Welke diersporen kun je rond de school vinden? 
Waar herken je de sporen aan? Waarom zijn die 
sporen daar?

• Onderzoek de verschillende slakkenhuisjes. Welke 
kleuren zie je? Hoeveel strepen heeft het huisje? Is 
er een zwarte rand aan de opening van het huisje 
te zien? Zoek buiten onder bladeren en in het gras 
naar nog meer lege slakkenhuisjes met behulp van 
de zoekkaart. 

• Waarom hebben slakken zoveel verschillende 
kleuren?

• Op de bonen zitten ook sporen. Waar zijn deze 
sporen van en hoe zijn ze gemaakt. Kun je de boon 
nog eten? 

• Onderzoek de verschillende veren. Van welke vogels 
zijn de veren? Welke functie(s) heeft deze veer voor 
de vogel? Maak een verslag over veren. Zoek op 
welke 4 veersoorten er bij vogels voorkomen en wat 
de verschillende functies zijn.

• Onderzoek de gallen. Maak ze voorzichtig open, wat 
zie je?

Alle groepen
• Onderzoek de materialen met vraatsporen, de 

hazelnoten, elzenbladeren en droogbonen. Bekijk, 
voel en ruik om de vraatsporen te ontdekken. Welk 
dier heeft dit spoor gemaakt?

• Onderzoek de andere sporen zoals veren, wol, 
sparrenappels en konijnenkeutels. Wat zie je, wat 
voel je, gebruik je zintuigen om te onderzoeken. 
Waar zijn het sporen van?

• Pluis de braakbal(len) uit. Gebruik daarbij de  
digitale handleiding. Welke sporen kom je tegen? 
Waar zijn dit sporen van?

• Maak een sporenval. Bekijk de volgende dag welke 
sporen je ziet  en bedenk van welk dier deze sporen 
zijn. Gebruik hierbij de zoekkaart Pootafdrukken. 

• Maak een wandeling buiten en ga op zoek naar 
sporen. Van welk dier is het spoor? Neem de 
zoekkaart Diersporen mee.  
Gebruik deze informatie als voorbereiding. 

https://www.ad.nl/buitenland/eenzame-linksdraaiende-slak-jeremy-vindt-alsnog-de-liefde-en-sterft~a6c1aa16/
https://www.nibi.nl/uploads/nibi/files/1d8291d712b0ca184a667b89e99be9581c4fbe3d.pdf
https://www.quest.nl/natuur/dieren/a29470421/waarom-hebben-slakken-allemaal-verschillende-kleuren/
https://www.quest.nl/natuur/dieren/a29470421/waarom-hebben-slakken-allemaal-verschillende-kleuren/
https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/kevers/stambonenkever/
https://www.kad.nl/kennisbank/dierplagen/kevers/stambonenkever/
https://www.zoogdiervereniging.nl/sites/default/files/imce/nieuwesite/0verigen/downloads/Handleiding_braakballen_pluizen.pdf
https://www.onzenatuur.be/artikel/nachtchallenge-2-spot-kleine-zoogdieren-met-een-diy-sporenval
https://www.onzenatuur.be/artikel/faunachallenge-3-ga-op-zoek-naar-deze-diersporen


Tips op internet: 

Onderbouw
• Sporen in de sneeuw. Liedje uit Koekeloere  

(2:10 min) 
• We zoeken in het bos. Liedjes met Ernst en Bobbie 

(3:18 min) 
• Schooltv: Speuren naar sporen met Flip de beer 

(4:10min)
• Compilatie van diverse dierengeluiden voor kinderen 

(1:30 min Loop)  
• Wie is hier geweest? Zoekkaart.  

Middenbouw
Zie ook onderbouw.
• Schooltv: Hoe vind je bewijs van wilde dieren in het 

bos? (3 min) 
• Klokhuis: Wilde zwijnen spotten. Welke sporen laten 

zwijnen achter in de natuur? (15 min) 
• Bladgallen. Wat zijn die bolletjes op de bladeren? 

(2.02 min)
• Tussen Kop en Staart, dierenpoep (25 min) 
• Schooltv: Sporen in de sneeuw (6:48 min) 

Bovenbouw
Zie ook onder- en middenbouw.
• Schooltv: Hoe vind je bewijs van wilde dieren in het 

bos? (3 min) 
• Willem Wever: Waarom zitten in sommige schelpen 

gaatjes? (4 min) 
• Klokhuis: Wilde zwijnen spotten. Welke sporen laten 

zwijnen achter in de natuur? (15 min) 
• Wol vilten, een oeroude techniek. 
• DNA van mensen kun je zichtbaar maken. 
• Dier en Natuur: Alles over vogelveren.  

Alle groepen
• Biologielessen: Braakballen pluizen (4:18min)
• Maak een gipsafdruk van een spoor 

https://schooltv.nl/video/sporen-in-de-sneeuw-liedje-uit-koekeloere/#q=sporen%20in%20de%20sneeuw
https://www.youtube.com/watch?v=CFD430otZcE
https://schooltv.nl/video/speuren-naar-sporen-met-flip-de-beer/#q=sporen%20
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2322&v=i04U89S2V0M&feature=emb_title
https://res.cloudinary.com/natuurmonumenten/raw/upload/v1543911658/2018-12/sporen.pdf
https://schooltv.nl/video/hoe-vind-je-bewijs-van-wilde-dieren-in-het-bos-spoorzoeken-in-de-ardennen/
https://schooltv.nl/video/hoe-vind-je-bewijs-van-wilde-dieren-in-het-bos-spoorzoeken-in-de-ardennen/
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4428/wild-zwijn
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4428/wild-zwijn
https://schooltv.nl/video/bladgallen-wat-zijn-die-bolletjes-op-bladeren/
https://schooltv.nl/video/tussen-kop-en-staart-aflevering-8/
https://schooltv.nl/video/sporen-in-de-sneeuw-op-zoek-naar-sporen-van-reeen-hazen-en-vossen/#q=sporen%20
https://schooltv.nl/video/hoe-vind-je-bewijs-van-wilde-dieren-in-het-bos-spoorzoeken-in-de-ardennen/
https://schooltv.nl/video/hoe-vind-je-bewijs-van-wilde-dieren-in-het-bos-spoorzoeken-in-de-ardennen/
https://www.youtube.com/watch?v=uBt9_7j97eo
https://www.youtube.com/watch?v=uBt9_7j97eo
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4428/wild-zwijn
https://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/4428/wild-zwijn
https://www.hunebednieuwscafe.nl/2016/12/wol-vilten-een-oeroude-techniek-deel-1/
https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/ontdek/doe-het-zelf/bekijk-je-DNA/
https://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/69240-veren-alles-over-vogelveren.html
https://www.youtube.com/watch?v=H4icfQ3slws
https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/zelf-spelen/gipsadruk-maken-van-voetsporen

