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THEMA 2	ALLES WAT LEEFT
LES 2 Exoten

in Nederland
Deze les gaat over:
• Exotische dieren die in Nederland leven

Bij dit thema horen ook:
• Les 1  Ecosystemen en voedselketens
• Les 3  Biodiversiteit
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LES 2 Exoten in Nederland
THEMA 2 ALLES WAT LEEFT

Tijdsduur
Kerndoelen
Lesdoelen

55 minuten (plus tijd voor presentaties gedurende de week)
2, 4, 39 en 40
De leerlingen leren:
- wat exoten zijn;
- hoe exoten in een nieuwe leefgebied terechtkomen;
- dat exoten een ecosysteem kunnen veranderen.
Benodigdheden 	Werkblad Exoten in Nederland
Fotoblad Exoten in Nederland
Computers met internet
Boeken over planten en dieren
filmpje België verklaart brulkikker de oorlog
Voorbereiding
Kopieer de werkbladen voor de leerlingen.
Zoek het filmpje en zet het klaar.

Inleiding nieuwe soorten exoten [10 minuten]
Introduceer de brulkikker in de klas. Bekijk het filmpje: België verklaart brulkikker
de oorlog.
Vertel de leerlingen meer over de brulkikker als inleiding op het onderwerp exoten.
Wat is een exoot? Weten de leerlingen nog wat een ecosysteem is en wat een voedselketen is?

Achtergrondinformatie
De Amerikaanse brulkikker komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. In België zijn ze
ontsnapt uit gevangenschap en kunnen
goed overleven in natuurgebieden. Brulkikkers eten alles en hebben geen vijanden.
Dus ze verspreiden zich snel en gemakkelijk.
Wat kan er in een natuurgebied gebeuren
als de brulkikker er voorkomt? Nu wordt de
brulkikker in België bestreden omdat hij veel
schade aanricht. Dieren uit andere landen
die goed kunnen overleven in de natuur van
hun nieuwe land noemen we exoten. Deze
dieren verstoren vaak de voedselketen en
daardoor ook het ecosysteem.

Werkblad Exoten in Nederland [40 minuten]
Ieder tweetal kiest een exoot. Ze zoeken informatie op over dit dier of deze plant.
De leerlingen gebruiken het werkblad.

Presentaties [5 minuten per presentatie]
Laat de leerlingen in de loop van de week korte presentaties van ongeveer 5 minuten houden over hun exoot.
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WERKBLAD
THEMA 2

Exoten in Nederland

LES 2 EXOTEN IN NEDERLAND

GROEP

NAAM

De nijlgans in het Nederlandse
weidegebied, Amerikaanse brulkikkers
in België en de halsbandparkiet in de
Randstad. Allemaal voorbeelden van
exoten, soorten die door de mens in een
nieuw leefgebied terecht zijn gekomen
en snel in aantal toenemen.
Sommige soorten zijn in Nederland
expres ingevoerd. Bijvoorbeeld het
Aziatische lieveheersbeestje om
bladluizen te bestrijden. Andere
kwamen hier per ongeluk terecht, zoals
de Chinese wolhandkrab die als larve in
het ballastwater van schepen
meekwam.

Wat leer je?
• Je leert wat een exoot is;
• Je leert wat er kan gebeuren als een exoot in een ander ecosysteem komt.

Wat heb je nodig?
• Computer met internet
• Boeken over planten en dieren

Aan de slag!
1	Kies samen met een maatje één exoot van het fotoblad Exoten in
Nederland.
2	
Zoek zo veel mogelijk informatie over deze exoot. Kijk op deze
websites.
• www.natuurinformatie.nl
• www.ecomare.nl/nl/ecomare-encyclopedie
• www.aviflevoland.nl
• www.vogelbescherming.nl
• www.wikipedia.nl
3 Maak samen een presentatie over de gekozen exoot.

GA VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA
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THEMA 2

LES 2

WERKBLAD ExOTEN IN NEDERLAND

4 Maak aantekeningen op dit werkblad.
Soort:

Komt oorspronkelijk uit:

Waar komt het dier voor in Nederland?

Hoe denk je dat het dier in Nederland terechtgekomen is?

	Wat is er door de komst van de exoot veranderd in het gebied waarin hij
nu leeft?

TIP

denk aan:
•
•
•
•
•

Veranderde het gebied?
Verdwenen er dieren uit het gebied?
Hebben er dieren last van de exoot?
Veranderde de voedselketen?
Veranderde het ecosysteem?

Hoe gaan jullie het aan de klas presenteren?

Spreek met de leerkracht af wanneer de presentatie wordt gehouden.
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Japanse oester

Nijlgans

Tijgermug

Wolhandkrab
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Reuzenberenklauw

Halsbandparkiet

Roodwangschildpad

Rode rivierkreeft
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