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Inleiding
In het kader van de ‘Nacht van de Nacht’ heeft het Pieter Vermeulen Museum in
2007 een lessenserie ontwikkeld die aansluit bij de onderwerpen die samenhangen
met de ‘Nacht van de Nacht’. De ontwikkeling van deze lessenserie werd destijds
mede mogelijk gemaakt door het fonds kleinere NME-projecten van de provincie Noord-Holland.
In 2008 heeft het Pieter Vermeulen Museum samen met Stichting Natuur en Milieu en de Provinciale
Milieufederaties de lessenserie aangepast en verbeterd met als doel de lessenserie in 2008 gratis aan
te bieden aan alle basisscholen in Nederland.
De lessenserie is opgedeeld in 4 delen. In het bestand ‘toelichting op de lessen’ wordt duidelijk
uitgelegd hoe de les(sen) uit de verschillende delen in de groep kunnen worden behandeld.
Wij hopen dat het gebruik van deze lessenserie leidt tot bewustwording van het belang van de
duisternis voor mens en natuur onder de bovenbouwleerlingen. Dit is ook de reden waarom wij de
lessenserie gratis ter beschikking stellen.
Stichting Pieter Vermeulen Museum
Stichting Natuur en Milieu
Provinciale Milieufederaties
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Deel 1: Discussieles:
‘Minder licht, meer donker’
Tijd: +/- 60 minuten
Inleiding: De kinderen maken kennis met het begrip lichthinder. Bij deze openingsles kunnen
de kinderen kennismaken met buitenverlichting, verschillende termen rond buitenverlichting en
verschillende lichtbronnen. De gevolgen van overdadige buitenverlichting komen in les 3 aan de orde.
Het gaat hier om de buitenverlichting an sich.
Leerdoelen:
De kinderen zijn bekend met het begrip lichthinder.
De kinderen kunnen een mening vormen over het inzetten van buitenverlichting.
De kinderen worden zich bewust van de intensiteit van de verschillende vormen van buitenverlichting.
De kinderen maken kennis met verschillende mogelijkheden om buitenverlichting te verminderen.
Nodig:
- Werkbladen deel 1 Minder licht, meer donker. Wat vind jij ervan?
- Kookwekker.
Voorbereiding:
Verdeel de kinderen in groepjes in groepjes van ongeveer 5 kinderen.
Kopieer voor elke leerling de 4 pagina’s bij deze les.
Lesuitvoering:
Lees samen met de kinderen de inleidende tekst op de eerst pagina van les 1.
Bespreek met de groep de vraag waarom mensen en dieren hinder zouden kunnen ondervinden van
het licht. Antwoorden kunnen zijn:
- ze worden verstoord in hun slaap/waak ritme door het licht,
- ze raken in de war, ze krijgen te weinig slaap of juist te veel,
- sommige dieren laten zich niet zien door het licht,
- de leefruimte van sommige dieren wordt beperkt omdat ze niet meer op de
plaatsen kunnen/willen komen waar veel licht is.
Lees samen met de kinderen de opdracht.
Daarna gaan de kinderen met hun groepje aan de slag. De kinderen lezen per keer het onderwerp en
bespreken de oplossingen. Vertel dat er straks een nabespreking volgt waarin ze mogen vertellen wat
hun groepje ervan vindt. Na 5-7 min gaat de kookwekker en gaan ze naar het volgende onderwerp.
Zo bespreken ze de 5 grootste lichtbronnen van de nacht.
Nabespreking per onderwerp:
Laat een paar groepjes vertellen welke oplossing zij goed vonden en waarom. Hebben ze zelf nog
oplossingen bedacht?
Sta bij elke lichtbron even stil bij alle begrippen die in de tekst zijn gebruikt, is alles duidelijk?
Minder verlichting zou dus helemaal niet zo slecht zijn voor de meeste mensen en dieren. Wat zou
nog meer een voordeel zijn van minder verlichting? Laat de kinderen noemen dat minder verlichting
ook minder energieverbruik oplevert.
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Werkblad 1.1

Minder licht, meer donker.
Wat vind jij ervan?
Nederland wordt ‘s nachts steeds lichter en steeds meer mensen en dieren hebben daar last van.
We spreken dan over lichthinder. Veel natuurorganisaties vinden dat donkere nachten belangrijk
zijn voor mensen en voor de natuur.
- Weet jij waarom al die verlichting ’s nachts vervelend is voor veel mensen en dieren?
Hoe komt het eigenlijk dat het ’s nachts steeds lichter wordt? En zouden er oplossingen zijn
om het overmatig lichtgebruik te beperken? Om dit duidelijk te krijgen gaan we de grootste
lichtbronnen van de nacht onderzoeken. Dat zijn:
1. kassen
2. sportvelden
3. openbare verlichting
4. lichtreclame
5. tuinverlichting
Opdracht: Kijk bij elk lichtbron voor welke oplossingen jij zou kiezen of welke oplossing je zelf
nog kunt bedenken. Bespreek het daarna in je groepje en leg uit waarom je voor een oplossing
kiest. Je juf of meester houdt de tijd bij en zegt wanneer jullie de volgende lichtbron kunnen
bespreken. Als alle lichtbronnen aan de beurt zijn geweest, gaan we klassikaal bespreken wat de
groepjes bij elke lichtbron de beste oplossing vonden.
		
1. Kassen

Kassen veroorzaken de meeste lichthinder. Tuinders gebruiken verlichting om planten in hun kassen
beter te laten groeien en of bloeien. Hierdoor kan de glastuinbouw beter concurreren met het
buitenland.
Op dit moment zijn veel van de kassen verlicht. Het aantal kassen wat ‘s nachts wordt verlicht, blijft
maar groeien. Men verwacht zelfs dat in de toekomst de helft van de kassen gebruik maken van deze
speciale nachtbelichting.
Oplossingen:
a -P
 lantenkwekers zijn verplicht om tussen zonsondergang en zonsopkomst lichtuitstoot via
zijkanten van kassen tegen te gaan.
b - Van 1 september tot 1 mei is tussen 20.00 en 24.00 uur is lichtuitstoot aan de bovenkant niet
toegestaan, tenzij de tuinder een scherm heeft.
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2. Sportvelden

Om ‘s avonds te sporten worden sportvelden uitgerust met verlichting. Er staan
ongeveer 60.000 lichtmasten in Nederland op sportvelden. Deze lichtmasten zijn
na de glastuinbouw de grootste bron van lichthinder. De hinder komt vooral door de hoogte van de
lichtmasten en de felheid van de lampen.
Oplossingen:
a -S
 peciaal voor sportvelden zijn er speciale kapjes ontwikkelt die om de lampen heen zitten of
waar de lampen aanhangen. Deze kapjes/armaturen zorgen ervoor dat het licht vooral op het
sportveld komt en veel minder uitstraalt naar de omgeving en naar boven.
b - na 23.00 uur de verlichting doven.
c - masten lager zetten.
d - niet meer sporten als het donker wordt.

3. Openbare verlichting
Nederland heeft na België de meeste verlichte snelwegen. In Nederland is 20% van de rijkswegen
verlicht, in België 90%. De Duitsers laten zien dat dit ook anders kan: hier is maar 5% van de
autosnelwegen verlicht.
Straten en viaducten worden verlicht om de veiligheid van het verkeer en gevoel van veiligheid op
straat te vergroten. Onderzoek laat echter zien dat meer licht niet automatisch tot meer veiligheid
leidt. Dit komt misschien omdat automobilisten sneller rijden bij extra verlichting. Daarnaast kan sterk
licht de automobilist verblinden. En je hebt geen lichtzee nodig om je veilig te voelen.
Oplossingen:
a - afgeschermde lampen (armaturen) gebruiken die alleen licht naar beneden stralen;
b - reflecterende stroken op het wegdek plaatsen;
c - reflectoren (kattenogen) langs de randen plaatsen;
d - geen verlichting in een park;
e - geen verlichting op fietspaden buiten een stad of dorp of alleen aan als er veel mensen rijden;
f - tijdstip van verlichting aanpassen: dimbare verlichting gebruiken bijvoorbeeld door het licht na
een bepaald tijdstip minder fel te laten schijnen;
g - dynamische verlichting (aanpassen verlichting aan omstandigheden)
toepassen; bijv. verlichting laten branden bij voldoende weggebruikers;
h - energiezuinige lampjes (LED’s) gebruiken, deze lampje zijn behalve energiezuinig ook veel
minder fel;
i
- geen verlichting in tunnels.
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4. Lichtreclame

Lichtreclames, vooral als ze aan en uit gaan, kunnen zeer hinderlijk zijn. Soms zijn ze ook overbodig.
De gemiddelde klant ligt immers ‘s nachts te slapen. Negen van de tien Nederlanders willen dat
reclameverlichting en sierverlichting voortaan na 12 uur ‘s nachts uitgaan, want is het echt nodig dat
bepaalde gebouwen, kerktorens etc. uitgebreid verlicht worden? Wat zal hier de bedoeling van zijn?
Kan het ook minder?
Oplossingen:
a - omvang en sterkte niet helderder dan de openbare verlichting;
b - geen witte borden met gekleurde letters gebruiken, maar juist andersom;
c - geen knipperende/flikkerende verlichting gebruiken;
d - reclameverlichting uitzetten als er geen mensen meer op straat lopen, zeker na middennacht.

5. Tuinverlichting
Het verlichten van een terrein of tuin doet men vaak voor een beter zicht, veiligheid en de sfeer
(kerstverlichting). Het praten over lichthinder lijkt een taboe. Veel mensen vinden al dat licht wel
vervelend maar klagen hier liever niet over bij de buren. Verlichting blijkt niet altijd een goed middel
tegen inbrekers. Sterker nog; het is zelfs wel handig. Inbrekers hebben geen zaklantaarn meer nodig
en vallen zo minder op. Een bewegingsmelder, dus een lichtje wat aangaat als erbij bewogen wordt,
blijkt meer af te schrikken.
Oplossingen:
a - lamp zo afstellen dat je er niet in kijkt;
b - afscherming lamp, zodat er geen licht omhoog kan schijnen;
c - lamp met lager vermogen plaatsen, dit betekent dat de lamp minder fel schijnt;
d - geel, warmwit of oranje licht in plaats van blauw-wit TL-licht;
e - bewegingsmelder.
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Deel 2: Onderzoekslessen:
Is het te licht in mijn buurt?’
Tijd:

Les 1: Klassikaal: +/- 20 minuten
Huiswerk/thuisopdracht: +/- 30 minuten
Les 2: Nabespreking/afronding: +/- 45 minuten

Inleiding: De les is opgedeeld in 3 gedeeltes.
In het eerste deel wordt klassikaal aandacht besteed aan wat goede verlichting zou kunnen zijn en dat
er steeds meer initiatieven worden genomen tot betere verlichting. Vervolgens denken de kinderen na
over de verlichting in hun buurt en dit wordt klassikaal besproken.
In deel twee krijgen de kinderen een werkblad mee en kijken kritisch naar verlichting in hun eigen
woonomgeving. Het werkblad wordt thuis ingevuld.
In het derde deel van de les wordt de huiswerkopdracht besproken. Er wordt gekeken naar de
overeenkomsten/verschillen in waarnemingen en ideeën van de kinderen in/over de omgeving van de
kinderen. De kinderen maken een maantje voor hun nummer 1 van ‘goed verlicht’.
Leerdoelen:
De kinderen zijn zich ervan bewust dat er maatregelen/initiatieven worden genomen/ontwikkeld om
lichthinder te verminderen. De kinderen kunnen hier voorbeelden van noemen.
De kinderen realiseren zich dat er organisaties zijn die deze initiatieven ondersteunen en stimuleren.
De kinderen kunnen hier een voorbeeld van noemen.
De kinderen leren om zich een mening te vormen over de verlichting in hun eigen woonomgeving.

Nodig:
Les 1:

Huiswerk:
Les 2:

werkblad 2.1: ‘Goede voorbeelden’
werkblad 2.2: ‘Teveel licht of juist genoeg’
pen en papier
werkblad 2.2: ‘Teveel licht of juist genoeg’
werkblad 2.2: ‘Teveel licht of juist genoeg’ ingevuld door de leerlingen
werkblad 2.1: ‘Goede voorbeelden’ van de vorige les
Maantje maken:
kleurpotloden
scharen/geel papier voor het maken van maantjes

Voorbereiding:
Deel 1+2: Kopieer voor elk kind de werkbladen 2.1 en 2.2.
Deel 3: Zorg voor kleurpotloden voor alle leerlingen/ groepjes, leg de scharen en het papier voor het
maken van de maantjes klaar.
Oriënteer je wat betreft de lichtbronnen in de wijk/omgeving van de school. Welke bronnen zijn goed
verlicht en welke net te veel?
Vanaf 2009 kunnen scholen in Kennemerland kijken op site van het Pieter Vermeulen Museum
(www.pieter-vermeulen-museum.nl) welke lichtbronnen het voorgaande jaar als teveel of juist genoeg
belicht werden bestempeld in bepaalde wijken.
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Lesuitvoering:
Les 1: Werkblad 2.1 ‘Goede voorbeelden’
Neem van het werkblad ‘Goede voorbeelden’ de twee inleidende teksten samen
met de kinderen door. Je leest met de kinderen dat er organisaties zijn die goede
verlichting belangrijk vinden. Zij willen bedrijven/organisaties met goede ideeën
en verlichting in het maantje zetten. Bespreek met de kinderen waarom voor de
uitdrukking in het maantje zetten, gekozen is.
Opdracht A:
Bedenk samen met de kinderen waar goede verlichting aan zou moeten voldoen. Zo kan er bijvoorbeeld
gedacht worden aan dat de verlichting niet moet opvallen, dat de lichtbron geen geluid moet geven,
lichtbron moet niet knipperen, lichtbron moet energie zuinig zijn. Je kan met deze opdracht veel kanten
op: het gaat er om wat de kinderen belangrijk vinden. Vul samen met de kinderen opdracht A in.
Opdracht B:
Je leest met de kinderen opdracht B. De kinderen vullen deze opdracht alleen in en daarna wordt hij
klassikaal besproken. Na het bespreken van opdracht B, kunnen jullie gezamenlijk een antwoord bij
opdracht C invullen.
Huiswerk: Werkblad 2.2:
Hierna wordt werkblad 2.2 besproken die de kinderen straks meenemen. Je neemt met de kinderen
de opdrachten door zodat ze deze thuis kunnen maken.
De kinderen gaan met behulp van het werkblad de avondverlichting in hun eigen buurt/straat
onderzoeken. Spreek af wanneer ze het blad weer mee moeten nemen.
N.B. De kinderen gaan niet alleen naar buiten met het werkblad maar bekijken de buurt vanuit
hun eigen huis. Wanneer dit niet goed mogelijk is bekijken ze de buurt met hun ouders.
Les 2:
De volgende dag (of een ander moment) worden de werkbladen klassikaal besproken:
- Hoe was het om te doen, makkelijk/moeilijk? Leuk/ niet leuk?
- Kijk je nu anders als je ’s avonds buiten loopt?
- Wie heeft van jou een maantje gekregen en waarom?
- Zou je jullie eigen huis ook een maantje geven?
Hierna bespreken we opnieuw werkblad 1, opdracht B en C. Willen we wat aanpassen nu iedereen zelf
nog eens goed gekeken heeft en nu we de ‘nieuwe’ bevindingen van alle kinderen hebben besproken?
Top 5:
De leerkracht kan nu op het bord de top 5 van goed en minder goed verlicht van de groep noteren.
Er wordt dus klassikaal besloten hoe deze top 5 eruit komt te zien. Extra: De leerkracht mailt deze top
5 door naar de Stichting Natuur en Milieu (campagnes@natuurenmilieu.nl). Zij zorgen voor aandacht
van deze voorbeelden op de website www.nachtvandenacht.nl. Scholen in Kennermerland sturen deze
top 5 naar het Pieter Vermeulen Museum (info@pieter-vermeulen-museum.nl) o.v.v. ‘Top 5 goed en
minder goed verlicht’. Geef in deze mail ook aan om welke school en welke groep het gaat. Het Pieter
Vermeulen Museum of lokale NME-centrum kan contact zoeken met een groep/school om de top 5
onder de aandacht te brengen. Na inventarisatie van de gegevens bij het Pieter Vermeulen Museum
(NME centrum) kan het centrum hier actie op ondernemen. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
aanbieden van ‘de top 5 goed en minder goed verlicht’ van een stad/gemeente aan een wethouder.
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Het is ook leuk om een foto mee te sturen. De leerkracht kan zelf een foto nemen van
1 van de locaties en deze doorsturen. Leerlingen kunnen natuurlijk foto’s maken maar
dit is geheel op eigen initiatief. De bijgevoegde foto’s mogen maximaal 500 kb zijn.
Maantje maken:
De leerlingen mogen een maantje maken voor hun persoonlijke nummer 1 uit de lijst
‘goed verlicht’. Ze mogen uit het klaargelegde papier (formaat stelt leerkracht vast)
een maantje knippen en versieren. De leerling mag zelf weten hoe zijn maantje eruit komt te zien.
Aansluitend kunnen de kinderen de tekening, opdracht 3d van werkblad 2.2, maken/afmaken.
Nabespreking maantjes maken/tekening maken:
- Hoe ziet jouw maantje eruit/ voor wie is het maantje?
- Hoe ziet jouw tekening eruit?
De kinderen kunnen na schooltijd het maantje (met onderstaande tekst) meenemen en bij het
betreffende bedrijf/instelling in de bus gooien. NB, dit is geen opdracht, dit gebeurt op eigen
initiatief van de kinderen. De leerkracht kan er ook voor kiezen om de maantjes per post te sturen.
De kinderen zoeken de adressen van de instellingen/bedrijven op. Bij het maantje kan een kaartje
meegezonden woorden bijvoorbeeld:

In het kader van de Nacht van de Nacht, willen wij u,
een maantje uitreiken voor uw bescheiden en zuinige verlichting! 			
			
Gefeliciteerd!			
Afzender: ______________________________
De Provinciale Milieufederaties en Stichting Natuur en Milieu vragen tijdens de Nacht van de
Nacht aandacht voor het belang en de schoonheid van de donkere nacht. We doen dit om onnodige
verlichting en energieverspilling tegen te gaan en te laten zien hoe iedereen een bijdrage kan
leveren om het duister te behouden. Voor meer informatie: www.nachtvandenacht.nl

Extra: Het benaderen van de geïnventariseerde instellingen/bedrijven/plekken
De leerkracht kan er voor kiezen om n.a.v. deze les een extra les te besteden aan het benaderen van
de geïnventariseerde instellingen/bedrijven/plekken. Verzin dan samen met de kinderen een ludieke
actie om de lichtvervuiling bij de genoemde bedrijven/instellingen onder de aandacht te brengen. Zo
kan je denken aan het schrijven van een brief namens de dieren in de omgeving, het maken van een
collage die de hinder in de omgeving duidelijk maakt enz. Je kan ook met de klas een brief schrijven
naar de gemeente of een bedrijf en vragen of ze lampen uit willen zetten of slimmer willen verlichten.
Een brief sturen naar de pers om in de lokale krant te komen kan ook heel succesvol zijn aandacht te
krijgen voor de lichtvervuiling.
Wij vinden het leuk om op de hoogte te blijven van ludieke acties die u met uw klas organiseert.
Wanneer u zo’n activiteit organiseert kunt u ons op de hoogte stellen via
info@pieter-vermeulen-museum.nl.
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Werkblad 2.1

Goede Voorbeelden					

									
Elk jaar komt er licht bij in Nederland
Nieuwe wijken, maar vooral ook nieuwe reclameverlichting en gebouwen die in
het licht gezet worden, zorgen voor meer licht. De duisternis dus het donker wordt
steeds bijzonderder. Gelukkig zijn er steeds meer ideeën over hoe het anders kan. Verlichting langs
wegen wordt gedimd of zelfs gedoofd midden in de nacht. Een kerk wordt in plaats van met grote
schijnwerpers nu subtiel met een paar led lampjes verlicht. Een gemeente stopt met de nachtelijke
verlichting van kunstwerken. Stichting Natuur en Milieu, De Provinciale Milieufederaties en Platform
Lichthinder zijn organisaties die minder en goede verlichting belangrijk vinden. Ze willen dit soort
nieuwe initiatieven ondersteunen. Ze willen dus dat deze ideeën steeds vaker worden uitgevoerd.
Wie verdient een prijs voor goede verlichting?
Platform Lichthinder, Natuur en Milieu en De Provinciale Milieufederaties zijn op zoek naar
voorbeelden van goede buitenverlichting. Overheden, bedrijven of mensen die het goede voorbeeld
geven en zuinig en verantwoord omgaan met buitenverlichting, zetten zij graag eens in het ‘maantje’.
A. Wat zou verlichting die het goede voorbeeld geeft volgens jou moeten doen of juist niet
moeten doen?
1 _______________________________________________________________________________________
2 _______________________________________________________________________________________
3 _______________________________________________________________________________________
B. Hoe is het met de verlichting bij jou in de buurt?
Schrijf hieronder de gebouwen/plekken die in jou buurt goed en minder goed met hun verlichting
omgaan.
Goed							

Minder goed

1 ______________________________________

1 ______________________________________

2 ______________________________________

2 ______________________________________

3 ______________________________________

3 ______________________________________

4 ______________________________________

4 ______________________________________

5 ______________________________________

5 ______________________________________

C. Wat is in jullie dorp of wijk een goed voorbeeld van goede en zuinige verlichting ’s nachts?
_____________________________________________________________________________________
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Werkblad 2.2

Teveel licht of juist genoeg?
Overal is avondverlichting, ook in jouw buurt. Kijk maar eens naar buiten als het
donker is. Je gaat nu onderzoeken of er hier bij jou in de buurt teveel licht is, te
weinig licht of juist genoeg.
1. Maak hieronder een plattegrondje van de buurt waar je woont. Teken je huis in het
midden van het vierkant. Geef met een zonnetje aan waar veel te veel licht schijnt en
geef met een maantje aan waar precies genoeg verlichting is.

2. Welke plek is ’s avonds het prettigst en op de beste manier verlicht?
Beschrijf in maximaal 4 regels deze plek.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Als je vanuit je slaapkamer kijkt wat zie je dan?
a. Welke verlichting is er? _________________________________________
b. Vind je dat prettig? ____________________________________________
c. Heb je er last van? _____________________________________________
d. Kijk nog eens goed uit het raam. Morgen mag je in de klas een tekening van dit uitzicht maken.
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Deel 3: Biologielessen:
‘Nachtdieren’
Dit deel bestaat uit 2 lessen:
Les 1 Wat is dat voor een nachtdier?
Les 2 ‘Uilen’ en ‘muizen met vleugels’
Les 1 ‘Wat is dat voor een nachtdier’
Kinderen zoeken de namen van de nachtdieren bij de juiste tekst.
Tijd: +/- 30 min
Leerdoel:
- De kinderen leren de verschillende nachtdieren kennen.
- De kinderen herkennen de eigenschappen van deze verschillende nachtdieren.
Nodig:
- Werkblad 3.1: ‘Nachtdieren’
- Zoekkaart: ‘Wat is dat voor een nachtdier’
Voorbereiding:
- Kopieer voor elke leerling een werkblad met een zoekkaart
- Neem de achtergrondinformatie door
Achtergrondinformatie:
Planten en dieren reageren op licht en donker. Denk aan de vogeltrek en het vallen van de bladeren
in de herfst dat alles te maken heeft met het korter worden van de dagen. Ook voor voortplanting,
broeden, trekken en voedsel reageren de dieren op licht en donker.
Kunstlicht brengt dieren in de war. Trekvogels raken de weg kwijt, vogels gaan eerder broeden en
zingen ‘s nachts, hanen kraaien de hele nacht, dieren worden gestoord in hun winterslaap, dieren
komen tevoorschijn terwijl ze niet veilig zijn etc.
Kortom: ook voor de dieren is naast het licht ook het donker van groot belang.
Voor sommige dieren is het donker speciaal van belang omdat ze nachtdieren zijn en dus ’s nachts
op pad gaan om bijvoorbeeld voedsel te zoeken. Deze dieren hebben zeer goed ontwikkelde
zintuigenvoor het leven in de nacht.
Lesuitvoering:
Nadat u iets vertelt uit de achtergrondinformatie over nachtdieren, maken de kinderen het werkblad
‘Nachtdieren’ met behulp van de zoekkaart ‘Wat is dat voor een nachtdier?’. Ze lossen de letterpuzzel
op.
U kijkt gezamenlijk na en bespreekt zo alle nachtdieren van de kaart. Er kan voor gekozen worden om
eerst alle dieren op de zoekkaart te bespreken alvorens het werkblad in te vullen.
Antwoorden: zie antwoordenblad
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Les 2 ‘Uilen’ en Muizen met vleugels’
Twee echte nachtdieren worden nader verkend middels 2 werkbladen met leestekst
en vragen.
Tijd: +/- 45 min.
Leerdoel:
- De kinderen kunnen specifieke kenmerken en eigenschappen van de uil en de
Vleermuis benoemen. Ze kunnen bijvoorbeeld benoemen wat ze eten, hoe ze leven, en welke
uiterlijke kenmerken ze hebben.
Nodig:

- Werkblad 3.2: ‘Uilen’
- Werkblad 3.3: ‘Muizen met vleugels’

Voorbereiding:
- Kopieer voor elk kind de 2 werkbladen.
- Verzamel eventueel wat boekjes uit de bibliotheek die de kinderen als uitloop
kunnen lezen.
Lesuitvoering:
Deel de werkbladen uit en laat de kinderen in tweetallen de werkbladen maken en kijk ze daarna
gezamenlijk na. Wie klaar is, kan lezen in boekjes over nachtdieren.
Antwoorden: zie antwoordenblad.
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Werkblad 3.1:

Nachtdieren
Pak de zoekkaart: ‘Wat is dat voor een NACHTDIER?’.
Hieronder zie je een paar uitspraken van nachtdieren, zoek het juiste dier bij de
uitspraak en schrijf de naam van het dier achter de uitspraak.
Neem nu van elk dier 1 letter. Welke letter je moet nemen,
zie je tussen de haakjes. Zet deze letter op de goede plek in de puzzel.
Als je alle letters hebt, zie je de wens van deze dieren.
1. Mij kun je goed horen met een bat-detector.

____________________

(letter 1)

2. Van mij vind je vaak vraatsporen en pootafdrukken

____________________

(letter 2)

3. Ik ben ook in de schemering actief en vaak roep ik mijn naam. ____________________

(letter 6)

4. Ik jaag op muizen en heb pluimpjes op mijn kop.

____________________

(letter 1)

5. Ik graaf graag in de grond.

____________________

(letter 4)

6. Ik piep echt!

____________________

(letter 4)

7. Ik ben 3,5 cm en eet graag groene blaadjes

____________________ (letter 10)

8. Ik zoek vaak mijn voedsel in de schemer.

____________________

(letter 3)

9. Mij zie je niet gauw, wel mijn graafsporen of plukjes haar.

____________________

(letter 2)

10. Ik ben vooral actief in oktober en november.

____________________

(laatste)

11. Van mij vind je keutels met een beetje haar op het uiteinde. ____________________

(letter 2)

12. Ik ren over de grond en maak een ritselend geluid.

____________________

(letter 7)

13. Ik eet ’s avonds groene maar ook dorre blaadjes.

____________________ (letter 14)

14. Ik maak meestal veel lawaai bij het eten zoeken.

____________________

(letter 3)

15. Ik kom vaak op het licht af.

____________________

(letter 5)

16. Ik maak geluid als klagend miauwen.

____________________

(letter 8)

17. Ik vlieg laat in de avond en ben de grootste in mijn soort.

____________________

(letter 9)

18. Mij hoor je aan een snerpend harde ratel.

____________________ (letter 12)

19. Ik ga vaak ’s avonds van voedselgebied naar rustgebied.

____________________

16

15

9

3

18

17

6

5

11

19

14

7

14

10

1

12

8

13

(letter 9)

2

4
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Werkblad 3.2

Uilen
De uil is een roofvogel die alleen ’s nachts jaagt. Om in het donker
te kunnen jagen heeft hij een speciale uitrusting nodig.
Zo kan hij geruisloos vliegen doordat zijn veren met een laagje
dons bedekt zijn dat het geluid dempt. Hij kan de tenen van zijn poten uitspreiden
waardoor hij zijn prooi stevig kan vastklemmen. Zijn oren zitten over de hele zijkant
van zijn kop en zie deze je niet. Er groeit een randje veren omheen dat de uil
rechtop kan zetten als hij scherp wil luisteren. Hij beweegt dan ook zijn kop heen en
weer. Zo hoort hij precies waar het geluid vandaan komt. Bij sommige uilen (ransuil,
oehoe) zie je oorpluimen, dit zijn gewoon veren en geen oren. Kijk maar naar het
plaatje hiernaast. De uil heeft zulke goede ogen dat hij ’s nachts net zo goed ziet
als andere vogels overdag. Doordat zijn ogen naar voren zijn gericht, kan de uil
goed afstand en diepte schatten. Zijn scherpe, kromme snavel gebruikt hij om de prooi snel te doden
en mee te nemen naar zijn nest. Uilen eten alleen levend voedsel, zoals vliegen, kevers, muggen,
wormen, muizen, ratten, kikkers, en kleine vogels. Soms vangen ze zelfs konijnen. Boeren die last
hebben van muizen proberen kerkuilen te lokken door nestkasten te plaatsen. Een uil kan niet kauwen
en hij slikt zijn prooi helemaal door. Alles wat de uil niet kan verteren zoals botjes, haren en tanden
braakt hij weer uit. Als je deze zogenaamde braakballen uitpluist, kan je zien wat een uil gegeten
heeft. Alle soorten uilen behoren tot de beschermde diersoorten. Daarom mag er niet op ze gejaagd
worden en mogen ze niet worden gevangen. Toch zijn er nog veel gevaren voor uilen zoals auto’s,
hoogspanningskabels die ’s nachts dodelijke valstrikken vormen, muizen die landbouwgif hebben
gegeten wat weer in de maag van de uil terecht komt maar ook het verdwijnen van steeds meer
nestplaatsen in oude gebouwen en holle bomen.
1. Een uil is een roofvogel waar zie je dat aan? ____________ en _________________
2. Noem eens 4 dieren die een uil eet.
_______________
________________
_________________
________________
3. Wat kun je vertellen over de oren van een uil?
_________________________________________________________________
4. Hoe komt het dat je een uil niet hoort vliegen?
_________________________________________________________________
5. De letters van de volgende uilen staan door elkaar.
Zet ze in de goede volgorde en schrijf de uilennamen bij de juiste plaatjes.
keulkir

_ __________________

eniusulew _ __________________
larusni

_ __________________

buolis

_ __________________

eeoho

_ __________________

leudvil

_ __________________
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Werkblad 3.3

Muizen met vleugels
Vleermuizen zijn nachtdieren. Ze vliegen in het donker en ze zien daarbij bijna niets.
Ze gebruiken de echo van hun eigen geluidsignalen om zich te oriënteren tijdens hun
vlucht en om voedsel op te sporen.
De meest voorkomende vleermuis in ons land is de dwergvleermuis. Hij hangt graag in spouwmuren,
spleten en kieren. De lengte van
de kop tot de staart is ongeveer 4 cm en hij weegt ongeveer 5 gram. Hij is dus even groot als je duim
en zo zwaar als een dropje.
In de winter is er geen eten voor de vleermuis, er zijn geen insecten in de lucht daarom houdt hij een
winterslaap. Hij zoekt dan een donkere, vochtige en vorstvrije plaats. Hij houdt zijn winterslaap vaak in
kerken, oude huizen, grotten en holle bomen. En die kom je in Nederland overal tegen.
Vleermuizen zijn beschermde dieren. Ze mogen niet worden gestoord in hun winterslaap en je mag ze
niet vangen of doden. Zelfs een opgezette vleermuis in huis hebben is strafbaar.
Een vleermuis heeft weinig natuurlijke vijanden. Een uil pakt er wel eens eentje en katten en
ratten zijn er ook niet vies van. Maar de mens is de voornaamste vijand: de mens graaft grotten af,
isoleert spouwmuren, zaagt holle bomen om, restaureert kerkzolders, en vergiftigt insecten met
bestrijdingsmiddelen.
1. Wat is de meest voorkomende vleermuis in Nederland?
____________________________________________________________
2. Wat zou een vleermuis kunnen eten? Noem eens twee dieren.
____________________________________________________________
3. Hoe sporen vleermuizen hun prooi op?
____________________________________________________________
4. Noem eens drie plekken waar vleermuizen graag hangen.
Teken hiernaast een hangende vleermuis.
_____________________
_____________________
_____________________

5. Waarom houdt een vleermuis een winterslaap?
____________________________________________________________
6. Noem 3 dingen die bij een winterslaap-plek horen.
________________ _________________ _____________________
7. Noem 3 vijanden van de vleermuis.
____________________________________________________________
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Antwoorden:
Werkblad 3.1: ‘Nachtdieren’
Deze antwoorden zijn te vinden op de zoekkaart.
1. dwergvleermuis				
11. vos
2. ree						
12. rosse woelmuis
3. kievit					
13. gewone tuinslak
4. ransuil					
14 egel
5. wild zwijn					
15. gamma-uiltje
6. spitsmuis					
16. steenuil
7. segrijnslak					
17. rosse vleermuis
8. konijn					
18. sabelsprinkhaan
9. das						
19. grauwe gans
10. (grote) winter vlinder
Oplossing: LAAT HET DONKER DONKER

Werkblad 3.2: ‘Uilen’
1. snavel en poten
2. vliegen, kevers, muggen, wormen, ratten, muizen, kikkers, kleine vogels
3. Deze kun je niet zien, maar zijn wel heel groot. Ze zitten langs de hele zijkant van zijn kop.
Er groeit een randje veren omheen die de uil rechtop kan zetten.
4. Zijn veren zijn bedekt met een laagje dons.
5. ransuil , bosuil, kerkuil, velduil, oehoe, sneeuwuil

Werkblad 3.3: ‘Muizen met vleugels’
1. dwergvleermuis
2. vliegen, nachtvlinders, muggen, spinnen, kevers
3. Ze gebruiken de echo van hun eigen geluidssignalen dat weerkaatst
4. spouwmuren, spleten, kieren
5. Omdat er in de winter geen insecten in de lucht zijn
6. donker, vochtig, vorstvrij
7. uil, kat, rat, mens
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Deel 4: Extra Creatieve Suggesties
Hier staan wat creatieve lessuggesties die verband houden met het onderwerp.
U kunt hier zelf een keuze uit maken. En er valt natuurlijk genoeg zelf te verzinnen
samenhangend met de onderwerpen die de afgelopen lessen zijn besproken.
Omdat het slechts suggesties zijn, wordt er maar kort bij stilgestaan.
• Vleermuisschilderij:
Maak een achtergrond met wasco of ecoline van rood,
gele en oranje tinten.
Teken op zwart papier verschillende vormen van de
vleermuis, groot en klein en knip ze uit.
Plak de vleermuizen op je achtergrond en je hebt vliegende
vleermuizen in een lucht van een ondergaande zon.
Maak er eventueel een lijstje omheen en je schilderij is klaar!

• Uilen in de nacht:
Teken met wasco een vliegende uil met bruin, beige en wittinten.
Over de wasco doe je donkerblauwe/zwarte ecoline of verdunde plakkaatverf.
De uil vliegt dan door de donkere nacht.
Natuurlijk kan je hem ook laten zitten op een tak.

• Vleermuizen van papier:
(zie bijlage) 					

• Een vleermuislampion maken:
Een vierkant frame met in de vensters rood/oranje vliegerpapier en daarachter silhouetten van
vleermuizen. In plaats van vliegerpapier kun je ook rood/oranje ecoline op een wit vel schilderen en
met slaolie doorzichtig maken.

• Ontwerp een poster met het thema Nacht van de Nacht.

• Maak een nieuwsuitzending met als thema lichtvervuiling.
In de uitzending kan de boswachter geïnterviewd worden maar ook omwonenden (zowel mensen als
dieren)van een bepaald gebied, bedrijven/mensen die voor lichtoverlast zorgen etc.
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Vleermuis van Papier
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