
LOGBOEK - IK HOU VAN HOLLAND 
Stap 2 - Onderzoekslessen 

© Blink Wereld - geïntegreerd  Pagina 10 

 Les 2 Op safari 
 

 

Dit ga je doen: 
Je onderzoekt welke vijf wilde dieren typisch 
Nederlands zijn en waar ze leven. 
 
Daarmee ontdek je ... 
• wat de Grote Vijf van Nederland zijn; 
• in welke natuurgebieden die dieren 

voorkomen; 
• welke provincies Nederland heeft. 
 

 

ONDERZOEKSVRAAG 

 

1 Waar ga jij in Nederland naartoe om de Grote Vijf te zien?  
Waarom daar? 

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
 

ONDERZOEK 

 

2 Zoek de Grote Vijf op de kaart 
 
Kijk op de kaart op het digibord. Op deze kaart kun je 
zien waar de Grote Vijf zijn gezien in Nederland.  
 

Tip 
Bij een kaart hoort een legenda. Daarin lees je 
de betekenis van de tekens die op de kaart zijn 
gebruikt. 

 

 

Schrijf de namen van de Grote Vijf op:  ___________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Zoek je eigen provincie op de kaart. Welke dieren komen er voor?  ____________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  

Leg eens uit hoe je dat weet.  __________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________________________  
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3 Scoor de Grote Vijf 
 
Kijk naar de kaart op het digibord. Je gaat nu je eigen 
safarikaart maken op de kaart in je logboek.  
Je vindt de kaart op de volgende bladzijde. 

Tip 
Je leest meer over de Grote Vijf in het 
bronnenblad, maar ook over bijzondere dieren 
als de das, de vos en de bruinvis. 

 

 
Kleur eerst de legenda in. Gebruik dezelfde kleuren als op de Grote Vijf Kaart. 
 
Teken op de kaart 
- Blauw kruisje in de favoriete provincies van de zeehond.  
- Een rood kruisje in de provincies waar het wild zwijn zich thuis voelt. 
- Een oranje kruisje in de vier provincies waar reeën het meest gezien zijn. 
- In elke provincie waar het edelhert leeft een groen kruisje. 
- In de vier meest geliefde provincies van de bever een geel kruisje. 
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 De Safarikaart van Nederland 
 

 
 
 
 zeehond bever edelhert 
 
 
 
 wild zwijn ree 
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4 Wat is de beste provincie voor een safari? 
Je gaat nu uitzoeken wat jij de beste provincie voor een safari vindt. Gebruik jouw eigen Safarikaart. 
 
Welk dier vind jij het meest bijzonder? En welke het minst?  
Schrijf de dieren op: van meest bijzonder naar minst bijzonder. 
 

Dit dier wil ik het liefst zien:  ___________________________________________________________________  
 

Dan dit dier:  ________________________________________________________________________________  
 

Dan dit dier:  ________________________________________________________________________________  
 

In welke provincie leeft het dier wat je het liefst wilt zien?  ___________________________________________  
Dat is jouw beste safariprovincie! 
 
Je weet welke dieren je het liefst wilt zien en je weet waar ze leven in Nederland. 
 

 

Woordenboekje 
 
legenda – Op een legenda bij een kaart lees je wat de kleuren en tekens op de kaart 

betekenen. 
natuurgebied – Gebied waar (bijna) geen mensen wonen en de natuur veel ruimte heeft. 
provincie – Deel van een land. Nederland heeft twaalf provincies. 

 

VERDIEPEN 

 

T Dieren, landschappen en provincies 
Over welk dier dat in Nederland leeft, zou jij meer willen weten? 

 __________________________________________________________________________________________  
 
In welke provincies ben jij al geweest? 

 __________________________________________________________________________________________  
 
Over welke provincie zou je meer willen weten? 

 __________________________________________________________________________________________  
 
In welk Nederlands landschap voel jij je het fijnste? 

 __________________________________________________________________________________________  
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