
 

 
 
 
 

De vragen 
 
De vragen hebben betrekking op de plaats in de route. De 
nummers van de vraag staan dus ook op die plek in de route 
beschrijving. 
 
De herkenningskaart die je met de route beschrijving krijgt is een 
goede hulp.  Je vindt daarin niet alleen plaatjes maar in de oranje en 
blauwe tekstvlakken ook veel informatie.  
 
 
 
Naam :…………………………………………….. 
Leeftijd:………………………….. 
 
Naam van je school……………………………………………………….. 
Welke groep…………………….. 

 
Deze vragenlijst inleveren bij de IVN Promotiekraam. 
 
Wat gebeurt er met mijn lijst? 
IVN gidsen beoordelen de antwoorden en de tien beste 
inzendingen krijgen een prijs. 
IVN gidsen komen de prijs op school uitdelen! 
 
Heel veel plezier!!!!!!!!!! 
 
 
 
 

 



 
Vragenlijst 
 
Leeuwerikenveld: 
Hier is graan gezaaid. De leeuwerik vindt hier de zaden (voedsel) voor de 
winter en hij kan hier broeden . 
Vraag 1 

• Een leeuwerik is : 
o de sterkste vogel van allemaal 
o de vogel die het langste hoog in de lucht kan 

blijven zingen. 
o de vogel met de langste staart. 

 
Boomgaard: 
Vraag 2 

• Welk soort fruitboom staat hier?  
 
……………………………………………………………… 

• Zitten er één of meer pitten in de vrucht? 
 
………………………………………………………………. 

• Hoeveel bomen staan er? 
 
………………………………………………………………… 
 

Beschutting: 
Vraag 2a 

• De fruitbomen staan in een groen “hok”. Zijn dat bomen of 
struiken?  

……………………………………………………… 
 
a. Zitten er wel of geen priknaalden aan? 

 
…………………………………………………… 

b. Zou je hier graag doorheen kruipen?  
 
……………………………………………………… 

c. Voor welke dieren is dit een goede beschutting? 
 
……………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………… 

 
 



 
• Welke bodemdieren (kijk op je zoekkaart)kunnen er in en 

rond de boomgaard zitten denk je. 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………. 
 

Vlinderstroken: Hier komen planten waar vlinders van houden. 
Vraag 3 

• Je weet vast dat brandnetels prikken. Waarom denk je dat veel 
vlinders toch erg veel van brandnetels houden? 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 

• Vlinders houden ook heel veel van bloemen. Hoe heet het 
lekkers dat ze er komen halen? 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 

IJsvogelwand: Op het eiland is een ijsvogelwand aangelegd.  
Vraag 4       

• Een ijsvogel houdt van: 
o Vis 
o IJsblokjes 
o insecten 

 
Een huis als bunker: 
Vraag 5: 

• Welk dier van de zoekkaart woont hier. 
 
……………………………………………………. 
 

• Hoe komt hij/zij binnen 
 
………………………………………………… 

• Kun jij daar doorheen. 
 
………………………………………. 

  
• Het dier dat hier woont is: 

o een vogel 
o een zoogdier 
o knaagdier 



 
 
Libellen en juffers:  
Vraag 5a: 

• De glazenmaker is: 
o Een libel 
o Een juffer 

 
Energiebos: 
Vraag 6 

• Weet je wanneer deze boompjes zijn geplant. 
o In het voorjaar want dan moet je boompjes planten 
o Toen het gras gemaaid was 
o Ter ere van de boomfeestdag 2014 

Mossenveld: 
Vraag 7 

• Welk soort hoort er niet bij. 
o Rendiermos 
o Ijslandsmos 
o kosmos 

 
Waterpost 
Vraag 8 

• Welke dieren geven in de plas op een warme zomeravond een 
oorverdovend concert? 

o karpers 
o groene kikkers 
o nachtegalen 

 
Vraag 9  

Welke dieren van de herkenningskaart heb je gezien? 
 

Op het land en in de lucht In het water 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


