
Leer het van de boswachter
In Nederland hebben we geen oerbossen meer en dus ook geen eeu-
wenoude woudreuzen. Bomen van 15 meter vinden we in Nederland 
al hoog, maar eigenlijk moet een boom hoger dan 25 meter zijn om 
‘hoog’ genoemd te mogen worden. De hoogste boom van Nederland is 
een Douglasspar van 50,5 meter hoog en staat achter Paleis Het Loo in 
Apeldoorn.
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Groot-klein natuuropdracht 
Ga met de kleuters op onderzoek uit tot je de 
allergrootste boom in de omgeving hebt gevon-
den. Wow! Laat onder de boom omhoog kijken 
en ervaren hoe groot de boom is. Wat zijn wij 
mensen klein! Trek een grote cirkel onder deze 
reuzenboom. Laat door elk kind iets heel groots 
zoeken in de natuur en als cadeautje voor de 
reus in de cirkel leggen. Zijn alle voorwerpen 
even groot? Laat ze op volgorde van grootte 
leggen.

Zoek nu naar Kleinduimpje, een piepklein 
plantje niet groter dan je duim. Trek een cirkel 
op de grond rond Kleinduimpje. Voorzichtig dat 
je er niet op trapt. Nu lijken wij opeens heel 
groot. Zoek ieder een heel klein cadeautje uit 
de natuur en leg in de cirkel voor Kleinduimpje. 
Zijn alle voorwerpen in de cirkel even klein? 
Laat de voorwerpen op volgorde van grootte 
leggen. 

Dag Kleinduimpje. Dag reus. Veel plezier met de 
cadeautjes!

Er is een handig trucje om op te meten hoe hoog een boom is: loop van de boom weg net zo 

lang tot je tussen je benen door het topje van de boom kunt zien. Loop dan met grote stap-

pen van 1 meter recht naar de voet van de boom en tel je stappen. Het aantal stappen is de 

hoogte van de boom in meters. 
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