
Nieuwkomers of Exoten - Dieren
Middenbouw, bovenbouw
De natuur in Nederland verandert. Er komen nieuwe dieren en planten 
binnen en andere soorten verdwijnen.

Sommige planten en dieren komen zelf naar ons land. De winters worden 
warmer, waardoor soorten uit het zuiden zich hier thuis voelen. Soorten die 
van koudere winters houden, verdwijnen. 

De planten en dieren die zich in ons land thuis gaan voelen, noemen we 
exoten. Een exoot is een plant of dier dat niet in een land voorkwam, maar 
er door de mens terecht is gekomen.

Eerst raden
Welke soorten komen in Nederland 
oorspronkelijk niet voor? Kies uit: mol, konijn, 
hamster, roodwangschildpad (het antwoord vind 
je onderaan dit blad).

Per (tafel)groepje krijg je 5 exoten
Bekijk ze samen. Speel daarna het ‘Wie ben ik?’ spel. Schud de kaarten. Neem 
een foto en hou deze voor je. Je mag niet kijken wie je bent. Je mag wél vragen 
stellen. Je groepsgenoten geven zo goed 
mogelijk antwoord. Heb je het geraden? Dan 
mag een ander. De vragen die je kunt stellen:
-  Hoe zie ik er uit?
-  Welk geluid maak ik?
-  Hoe beweeg ik me voort?
-  Waar kom ik vandaan? 
-  Hoe lang ben ik al in Nederland?
-  Hoe ben ik hier gekomen?
-  Leef ik in de zee, aan de kust of op het land?
-  Je kunt vast nog wel andere vragen verzinnen.

Maak een Plan
Deel je tafelgroepje in in verschillende rollen: een dierenbeschermer, een burger 
(bewoner, watersporter, vakantieganger), iemand van de gemeente (die moet 
zorgen dat de wegen en het water in orde zijn), een ondernemer (iemand die 
geld verdient met het verkopen van een product), een bioloog (iemand die de 
natuur bestudeert). Kies samen een exoot. Zoek eventueel meer informatie op 
internet over dit dier. 

Bespreek de huidige stand van zaken
Hebben planten, dieren of bewoners last van jullie dier? Waarom?
Zorgt het dier ook voor voordelen? (bijvoorbeeld: restaurants willen er geld 
voor betalen)
Wat moet er gebeuren om iedereen, mens en dier, een gezonde toekomst te 
bieden?
Iedereen denkt mee vanuit zijn of haar ‘beroep’. Maak dan een plan voor de 
toekomst: wat moet er met jullie dier gebeuren? Presenteer jullie plan voor de 
klas.

Zoek het dier
De Grote Trilspin komt je vast wel bekend voor. Heb je er ook een in je huis? 
Misschien zit er wel een in de school! Ga met je groepje op zoek naar een spin. 
Je hebt nodig: loepjes, een jampotje met deksel en 
gaatjes, plantenspuit, zoekkaartenboek. Je kunt alle 
materialen vinden in de BuitenBasisBox. Gebruik het 
werkblad ‘Spinnen’ dat hier bij hoort. Ga op zoek, kijk 
goed en beantwoord de vragen op het werkblad.

Antwoord: Het konijn en de schildpad. Het konijn werd hier 2000 jaar geleden door de Romeinen 
uitgezet en de Schildpad komt als losgelaten diersoort sinds kort in onze vijvers voor.



Nieuwkomers of Exoten - Planten
Middenbouw, bovenbouw
De natuur in Nederland verandert. Er komen nieuwe dieren en planten 
binnen en andere soorten verdwijnen.

Sommige planten en dieren komen zelf naar ons land. De winters worden 
warmer, waardoor soorten uit het zuiden zich hier thuis voelen. Soorten die 
van koudere winters houden, verdwijnen. 

De planten en dieren die zich in ons land thuis gaan voelen, noemen we 
exoten. Een exoot is een plant of dier dat niet in een land voorkwam, maar 
er door de mens terecht is gekomen.

Eerst raden 
Welke plant is altijd al in ons land geweest? Kies uit: 
madeliefje, paardenbloem, Drentse krent (antwoord staat 
onderaan dit blad).

Per (tafel)groepje krijg je 5 exoten 
Bekijk ze samen. Welke ken je al? Speel daarna het ‘Wie ben ik?’ spel. Schud 
de kaarten. Neem een foto en hou deze voor je. Je mag niet kijken wie je bent. 
Je mag wél vragen stellen. Je groepsgenoten geven zo goed mogelijk antwoord. 
Heb je het geraden? Dan mag een ander. Vragen die je kunt stellen zijn:
-  Hoe zie ik er uit? 
-  Leef ik in het water, in de tuin of op het land?
-  Waar kom ik vandaan?
-  Hoe ben ik hier gekomen?
-  Wat kan ik goed?
-  Hoe lang ben ik al in Nederland?
 Je kunt vast nog wel andere vragen   
 verzinnen.

Maak een plan
Deel je (tafel)groepje in in verschillende rollen: een natuurbeschermer 
(iemand die de verscheidenheid in de natuur beschermt), een burger (bewoner, 
watersporter, tuinder), iemand van de overheid (die moet zorgen dat de wegen 
en het water in orde zijn), een ondernemer (iemand die geld verdient met het 
verkopen van een product), een bioloog (iemand die de natuur bestudeert). Kies 
samen een exoot. Zoek eventueel op internet naar meer informatie over deze 
plant. Bespreek dan de huidige stand van zaken.
-  Hebben andere planten, dieren of bewoners last van jullie plant? Waarom?
-  Heeft jullie plant ook voordelen? (bijvoorbeeld: hij is eetbaar of    
 geneeskrachtig?)
-  Wat moet er gebeuren om mens en plant een gezonde toekomst te bieden?
-  Iedereen denkt mee vanuit zijn of haar ‘beroep’. Maak dan een plan voor de  
 toekomst: wat moet er met jullie plant gebeuren? Presenteer je plan voor de  
 klas.

Ga naar buiten. 
Verken het schoolplein en de directe omgeving. Kun je één van de planten op de 
kaarten vinden?
-  Hoe zien de bladeren eruit? Welke kleuren hebben ze? Voelen ze ruw, harig,  
 glad? (Bij reuzenberenklauw: niet aanraken, hij is immers giftig!)
-  Zie je bloemen of besjes? Wat voor kleur hebben ze?
-  Waar staat de plant dichtbij? Water, zand, andere   
 planten, een boom, 
   of ligt de plant in het water? Beschrijf de omgeving  
 nauwkeurig.
-  Wat vind je mooi of niet mooi aan de plant?
-  Maak een foto of teken de plant goed na.
-  Wat vind je mooi of niet mooi aan de plant?
-  Maak een foto of teken de plant goed na.

Per (tafel)groepje krijg je 5 exoten 

Antwoord: het madelie� e en de paardenbloem zijn hier altijd al geweest. De Drentse krent is, ondanks zijn 
naam, een ‘nieuwkomer’ uit Noord-Amerika. Hij is hier door mensen naartoe gebracht omdat ze dachten 
dat hij mooi zou staan in de tuin. 


