
Basisonderwijs lesbrief ‘Als je goed kijkt’ in Het Nationale Park De Hoge 
Veluwe 
 

Speurvragen          
 

De boswachter 
Henk de boswachter zorgt er onder andere voor dat de bomen en de planten gezond zijn, en dat de 

natuur schoon blijft. Hij houdt toezicht op dat bezoekers geen afval weggooien, vuurtje stoken of 

andere dingen doen die slecht zijn voor de natuur. De boswachter is bijna de hele dag buiten bezig, 

en kent alle dieren en planten die hier leven.   

 

Speurvragen: 

 - Waarom is het belangrijk dat er een boswachter is? 

 - Lijkt het je leuk om boswachter te zijn? Waarom?  

 - Behalve de boswachter wonen er geen mensen in het park. Waarom is dat, denk je? 

 

Het landschap 
Het Park is heel erg groot, meer dan 5000 hectare. Dat zijn 8000 voetbalvelden bij elkaar! Je kunt hier 

uren, misschien wel dagen rondlopen. In de film vertelt Henk de boswachter over alle soorten 

landschappen die je hier kunt zien: bossen, grasvlaktes, heide en stuifzandgebied. Het lijkt soms wel 

een woestijn! 

 

Speurvragen: 

 - Waarom is het landschap in het Park afwisselend?  

 - Welk landschap vind jij het mooist, of het gekst? 

 - Wonen er andere dieren in het bos dan op de hei? 

 - Kijk als je door het bos loopt goed om je heen. Staan de bomen netjes op een rij, of juist 

 allemaal door elkaar? Hoe komt dat denk je? 

 

Hoe was het vroeger? 
Anton en Helene Kröller-Müller waren vroeger eigenaars van het park. Samen zorgden ze ervoor dat 

het park een paradijs werd. Anton hield van wilde dieren en kocht daarom edelherten, wilde zwijnen, 

reeën en moeflons. Hij jaagde op deze dieren. Helene was gek op mooie schilderijen. Ze verzamelde 

zo veel mogelijk kunstwerken van beroemde kunstenaars zoals Vincent van Gogh. Deze schilderijen 

kun je nu bekijken in het museum dat midden in het Park staat.  

 

Speurvragen: 



 - Hoe kan het zijn dat iemand van dieren houdt en er ook op kan jagen. Wat vind je er van 

 dat mensen op dieren jagen? En van een vos of uil die op muizen jaagt? 

 - Helene verzamelde kunstwerken, waarom deed ze dat denk je? 

- Wat zou jij met het Park doen als het jouw eigendom was? 

 

Wilde beesten 

De dieren die Anton naar het park bracht zijn de over-overgroot oma’s en opa’s van de dieren die nu 

in het park wonen. Herten, reeën, wild zwijnen en moeflons. En er wonen nu ook vosjes, konijnen, 

eekhoorns, muisjes, vogels, maar ook nog kleinere beestjes zoals wormpjes, spinnen en vlinders!  

Allemaal leven ze samen in het park. In de film vertelt Henk de boswachter dat het heel belangrijk is 

dat je iets groens aantrekt als je gaat wildspeuren. Dieren zijn dan wel kleurenblind, maar lichte 

kleuren zoals wit en geel kunnen ze toch goed zien. En dan verstoppen ze zich voor je! Dus wees 

voorzichtig, zorg dat de dieren je niet zien of horen als je door het Park fietst! 
 

Speurvragen:Geef handvaten waar ze naar toe moeten gaan, welke route nemen ze. Waar is de kans 

het grootst om wild te zien? Wildobservatie plekken noemen. 

 - De grote dieren, zoals de herten en de zwijnen, zijn vaak juist heel schuw. Heb jij er één 

kunnen vinden?  

 - Denk je dat de dieren het fijn vinden hier in het Park? En waarom denk je dat? 

 - Behalve de grote wilde dieren zijn er ook heel veel kleine beestjes te vinden! Kijk maar eens 

tussen de aarde en het gras op de grond of onder een steen of dood stuk hout. Wat zie je 

allemaal? 

 - Welke geluiden hoor je allemaal in het park? 

 - Herken je ook dieren die je in je eigen buurt wel eens hebt gezien?  

 

Spoorzoeken! 
Spoorzoeken is best moeilijk, want de dieren laten op de gekste plekken sporen achter in het park. 

Henk de boswachter heeft in de film heel veel tips gegeven hoe je kunt spoorzoeken, dus je bent nu 

ook een echte speurneus. Let goed op dode bomen die op de grond liggen, daar laten de hoeven van 

de zwijnen soms krassen achter. En op pootafdrukken van de dieren op de grond. Kleine poepjes 

kunnen laten zien dat er een muis in de buurt is. Of misschien zie je wel een konijnenholletje!  Zou hij 

thuis zijn? 

 

Speurvragen: 

 - Zie je ergens een holletje?  

 -Hoe weet je of het beestje thuis is? 

 -Zie je ergens dierenpoepjes liggen? Van welk dier zijn ze denk je? 

 -De hoeven van de dieren laten ook vaak sporen achter. Kun jij ze vinden? 

 -De brutale vos springt weleens over een hek en dan blijft er vaak een stukje van zijn vacht 

 achter. Kun jij een plukje vinden? 

 -Welke vogels laten sporen achter in de boom? Waarom doen ze dat? 

 

Opdracht: 

Maak een foto of een tekening van de allermooiste sporen, holletjes en poepjes die je tegenkomt in 

het Park en bedenk welk dier daar bij hoort.  


