
Bos of stad?
Je leert dat het bouwen van 
een nieuwe stad gevolgen 
heeft voor de natuur.

Groep 5/6
Wat heb je 
nodig?
Pen of potlood,  
internet, 
Werkblad 
ansichtkaart,
stiften, schaar

Tijd
30 Minuten

Werkwijze
Alleen of met 
z’n tweeën

• Orang-oetan betekent: 
‘Mens van het bos’.

• Orang-oetans slapen in 
nesten die ze zelf bouwen, 
hoog in de bomen.

• In dit nest verwerken ze 
planten met een geurtje, 
die insecten tegenhouden.

• Een orang-oetan-mannetje 
kan zijn armen wel 2 meter 
uit elkaar spreiden.

• Het belangrijkste voedsel 
voor een orang-oetan is 
fruit.

• Orang-oetans hebben 
steeds minder ruimte om te 
leven, omdat mensen hun 
bos kappen.

• Op de plek van dat 
bos worden vaak 
palmolieplantages gebouwd.

Onderzoek
van Janouk
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Welk fruit 
vind jij het 
lekkerst? 

2

Favoriete plek
Mensen wonen in een stad of dorp, waar het 
bebouwd is. Veel dieren wonen in een bos, waar 
vaak niks gebouwd is. Waar ben jij liever en 
waarom? Schrijf het op. 

Mini-puzzel: Help de orang-oetan naar het fruit!

Ga naar                                        
www.wwf.nl/toekomstkunde-bronnen
1. Scroll naar beneden tot je ziet staan:          

‘Les 6: Bos of stad?’. 

2. Klik op het plaatje en lees het artikel.
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6 Toekomst-vraag 
van Janouk
Wat vind je ervan 
dat natuur verdwijnt 
omdat mensen er 
iets gaan bouwen?

Laat zien
Vraag aan je juf of meester of je jouw kaart mag 
ophangen in het klaslokaal of echt mag opsturen.

Als je nog niet klaar bent met de orang-oetan
Maak een stripverhaal over een orang-oetan-moeder met haar 
jong. Verwerk in je strip wat je weet over dit dier. 
Zoek eventueel meer informatie op de website: rangers.wwf.nl.
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Bijvoorbeeld: alle huizen moeten hun eigen
stroom opwekken. Denk er ook over na of 
er auto’s mogen rijden.

Mening
a. Je hebt het artikel bij 2 gelezen. 

Wat vind je ervan dat er een nieuwe 
stad komt in Indonesië? Op een 
plek waar nu nog natuur is en waar 
orang-oetans in de buurt leven?        
Schrijf hieronder jouw mening op. 
Doe het zo: Ik vind het goed / niet 
goed, want ...

1. fd
b. De nieuwe stad is nog niet klaar. 

Er moet nog bedacht worden hoe 
die eruit gaat zien! Wat kan jij 
verzinnen, zodat de stad goed 
voor de natuur is en dat dieren er 
geen last van hebben? Aan welke 
eisen moet de stad dan voldoen?                                  
Schrijf hieronder jouw eisen op.

Kaart van de nieuwe stad
Maak een ansichtkaart van de nieuwe stad. Teken of plak 
plaatjes op de kaart. De kaart laat zien hoe de nieuwe 
stad er volgens jou uit moet zien. 
Is er veel of weinig natuur? Welke gebouwen zijn er? 
En welke vervoermiddelen?  

Gebruik hiervoor het werkblad. 
Vul eerst de hulpvragen in en kijk naar je antwoorden 
bij 4b, die helpen om je kaart te maken.

http://rangers.wwf.nl


Werkblad
Ansichtkaart
Hulpvragen
1. Dit vind ik een goede naam voor de stad: 

2. De dieren, zoals de orang-oetan, leven hier: 

3. De huizen en gebouwen zien er zo uit: 
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