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✁

✁De dieren van de Hoge Veluwe hebben allemaal zo hun favoriete 
plekken. Sommigen zie je alleen in het bos, of op de heide en 
somigen zie je alleen op het stuifzand. Maar veel kom je ook op 
verschillende plekken tegen. 
In deze bijlage zijn vijf karakteristieke dieren uit Het Nationaal 
Park de Hoge Veluwe kort beschreven. Waar kun je deze tegen- 
komen? Soms laat de foto dat al zien, of verraadt de naam van 
het beest het al een beetje. Maar kun je ze ook op andere plekken 
tegenkomen?

WAAR WONEN DE DIEREN?
Informatie voor de leerkracht

AANPAK

De afbeeldingen worden door de leerlingen uitgeknipt.  
In kleine groepjes worden vervolgens de afbeeldingen  
van de dieren naast de bijbehorende landschappen uit 
BIJLAGE 2 gelegd. Leerlingen beargumenteren hun  
keuzes en overleggen met elkaar.

Het gaat niet om goed of fout maar om het bewust  
worden dat elk dier zijn favoriete plek heeft. 

http://www.edetoenennu.nl/downloads/Bijlage2_OB_Cultuurhistorie_Tijdlijn.pdf
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✁
Het korhoen is een echte heidebewoner, maar is ook 
dol op akkertjes en boompjes waar lekkere insecten en 
zaden zijn te halen. De bessen van rode bosbes zijn favo-
riet. Het korhoen is maar wat blij met de moeflon die de 
heide mooi open graast.
www.hogeveluwe.nl/korhoen

Moeflons zijn wilde schapen. Op de heide doen ze het 
werk wat vroeger de tamme schapen deden: het weg 
eten van het gras tussen de heidepollen. Je kunt ze ook 
in het bos vinden, als het bos niet te dicht is. 
www.hogeveluwe.nl/moeflon

Deze zandhagedis doet zijn naam eer aan en is te vinden 
op de stuifzanden, maar ook op de heide en op open 
plekken in het bos. Als het te koud wordt of te warm 
trekt de zandhagedis zich terug in haar holletje. Open 
zand heeft de zandhagedis nodig omdat ze haar eitjes 
hier ingraaft. De zon moet dan het werk doen en de 
eitjes uitbroeden.
www.hogeveluwe.nl/zandhagedis

De zwarte specht was lang weg uit Nederland. Dat is ook 
niet zo gek als je bedenkt dat we heel lang bijna geen 
bos hadden. De Zwarte specht is namelijk een echte 
bosbewoner en houdt vooral van oude bossen.
www.hogeveluwe.nl/zwarte-specht

De boommarter is een echte bosbewoner. Ze maakt 
dankbaar gebruik van holtes die spechten maken in 
bomen, maar ze gaan net zo makkelijk in het nest van 
een eekhoorn of in een nestkast wonen. 
www.hogeveluwe.nl/boommarter

https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/moeflon
https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/korhoen
https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/zandhagedis
https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/zwarte-specht
https://www.hogeveluwe.nl/nl/ontdek-het-park/natuur-en-landschap/boommarter

