
10.PARLEMENT DER DINGEN - GELUK

4.VERANKERING
Laat de kinderen hun beest natekenen en 
een verhaal erbij schrijven over wanneer 
het beest gelukkig is. Laat dit schrijven in 
de ik-vorm. 

DENKEXPERIMENT
Wat als je dieren kon verstaan?

1.INSPIREREN
Ga in een kring zitten en vertel de kinderen dat je 
een boswandeling hebt gemaakt en dat je je 
gelukkig voelde. Vertel dat je verschillende 
dieren, bomen, planten en insecten tegenkwam. 
Al wandelend en genietend kwam er een vraag 
bij je naar boven: "Wanneer zijn de dieren 
gelukkig?"

3.FILOSOFEREN

Ben je gelukkig als je kunt eten?
Kun je in in je eentje gelukkig zijn?
Op welke plek ben je het gelukkigst?
Maken mensen je gelukkig?
Worden alle dieren van hetzelfde gelukkig?

Kies één van onderstaande vragen om kritisch 
denken te stimuleren en om het gesprek een 
nieuw impuls te geven. En kijk ook bij  
denkexperiment.

GROEP 
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TIP: PODCAST

2.VERWONDEREN
Geef elk kind een kaartje van een bosdier (bijlage 
A) of laat ze zelf een dier bedenken en dit op een 
kaartje schrijven. Vertel de kinderen dat zij het 
dier op het kaartje zijn, zij geven de dieren een 
stem. Wanneer is een dier gelukkig? Ga hierover 
met elkaar in gesprek.

5.PRESENTEREN
Laat de kinderen hun verhaal voorlezen 
terwijl ze hun tekening laten zien.

DENKKADER
"De dieren die het minst op de mens lijken, 
zijn het meest gelukkig." 
(Erasmus filosoof 1469-1536)
"Ge ziet toch dat alleen de dieren het 
gelukkigst zijn die niet door de mens is 
gedresseerd maar die slechts bij de natuur 
ter schole gingen?"
(Erasmus filosoof 1469-1536)
"Alle dieren, behalve de mens, weten dat de 
voornaamste bezigheid van het leven erin 
bestaat ervan te genieten."
(Samuel Butler-Engels schrijver 1835-190)
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Ik ben de Eekhoorn. In de herfst leg ik een 
voedselvoorraad aan voor de winter. De zaden, eikels, 

dennenappels en noten verberg ik onder blaadjes of wat 
aarde. Vaak vergeet ik een verstopplek, maar dat is niet 
erg want uit deze  zaden groeien dan in het voorjaareen 

nieuwe plant of boom. Zo help ik aan het verspreiden 
van bomen en planten in het bos. Soms eten gaaien, 

eksters of muizen mijn eten op. Ik hou vooral van 
naald-, loof- en gemengde bossen. Maar ik ben ook wel 
in parken en tuinen. Twee tot zes kinderen krijg ik per 

jaar. Ik ben altijd actief, het hele jaar door.

Ik ben de Rosse Vleermuis en ben één van de 
grootste in Europa. Grote insecten en 

nachtvlinders vang ik langs de bosrand. In holtes 
van bomen is mijn slaapplek. Deze holtes jat ik 

van spechten. In het voorjaar, na de winterslaap, 
krijg ik één kind. Samen met maximaal 70 andere 

vrouwtjes hebben we een kraamgroep. 
 
 
 

Ik ben de Zwarte Specht. Met mijn snavel hak ik 
elk jaar een nieuw nest in een dikke boom. 

Bijvoorbeeld in een oude beuk, Amerikaanse eik, 
grove den of lariks. Die oude dikke bomen zijn 
vooral in natuurlijke bossen te vinden. Daarom 

ben ik daar dan ook het liefst. Ik ben dol op 
houtmieren en larven van kevers. Een keer per 

jaar leg ik 3 tot 5 eieren. 
 
 

 Ik ben de Appelvink. Met mijn dikke sterke snavel 
kraak ik grote pitten (zoete kers en vogelkers)en 

zaden van bomen (Spaanse aak, haagbeuk, es, iep 
en eik). Ik hou van oude bossen waar veel soorten 

bomen en struiken staan. Ik blijf in de winter 
meestal in Nederland en mijn familie uit het 

Noorden komt dan vaak eind september naar me 
toe. Ik leg 4 tot 5 eieren in een nest hoog tegen de 
stam van bomen, in klimop, of in de ondiepe holte 

van een gevorkte tak. 

Appelvink

Eekhoorn

Zwarte specht

Rosse vleermuis
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Ik ben de Das. Mijn noemt mij ook wel de panda van de 
lage landen door mijn beerachtige zwart-witte 

verschijning. Mijn ideale leefplek is een landschap met 
bos en weiland. In de nachtelijke uurtjes kom ik 

tevoorschijn uit mijn dassenburcht, mijn ondergrondse 
schuilplek. Dan ga ik in weilanden en open plekken op 
zoek naar regenwormen. Maar ook slakken en kevers 

gaan erin, eigenlijk alles wat ik maar tegenkomt op mijn 
zoektocht. In de late herfst prop ik me vol met eikels en 

paddenstoelen en leg ik wintervoorraden aan in mijn
burcht.

 

Ik ben het Wild Zwijn. Ik leef graag in bossen met 
beuken en eiken, waar ik in de herfst kan smullen van 

beukennootjes en eikels. Met mijn snuit woel ik de 
bosbodem om, op zoek naar lekkere hapjes zoals 

wortels, knollen, insectenlarven, muizen en 
salamanders. Ik hou van natte/moerassige plaatsen, 

zodat ik een moddebad kan nemen. Wij leven in 
groepen. Overdag rust ik in mijn gebouwde 

dagrustplaats of ‘ketel’. Dit is een uitholling in de bodem 
die ik in de bladlaag of in de kale grond uitschrap en 

soms bedek met takken. In de winter liggen we hierin 
vaak met meerdere bijeen.

 

Ik ben de Bosuil. Je ziet me vooral 's nachts, maar 
overdag kan je me wel horen. Wij leggen 2 tot 4 

eieren per jaar in mijn broedhol, een boomholte. We 
leven als een koppeltje in die gebieden waar 

voldoende (oude) bomen zijn, heel het jaar voedsel 
beschikbaar én bereikbaar is en er voldoende roest- 
en broedplaatsen aanwezig zijn. Ik eet allerlei kleine 

zoogdieren en vogels, zelfs jonge konijnen en 
duiven. Daarnaast eet ik kikkers en padden, kevers, 

regenwormen (jongen) en soms vis.

Ik ben de Boommarter en ik laat me zelden zien. Het 
liefst woon ik in oude en gevarieerde bossen, waar ik 
in holle bomen of oude spechtenholen een schuil- en 

nestplek kan maken. Met mijn 4 vlijmscherpe 
hoektanden en 20 snij- en maalkiezen kan ik vele 

prooidieren doden en opeten. Eekhoorns bijvoorbeeld, 
maar ook muizen, konijnen, hazen, reekalfjes, vogels 
en allerlei insecten. Ook aas en eieren staan op het 

menu, evenals paddenstoelen, allerlei bessen en 
vruchten. Ik leef het liefst alleen, behalve in de 

paartijd (juli-augustus). In mijn nestboom (meestal 
eik, beuk of den) worden 1 tot 5 jongen geboren.
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Boommarter
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Ik ben het Edelhert. We leven in verschillende 
landschaps-types: hooggebergten, moerassen, 

rivierdelta's, grasvlakten, boomloze heiden ... We 
hebben een voorkeur voor uitgestrekte jonge 
bossen met een vochtige voedselrijke grond. 

Daar eten we  grassen, kruiden en bladeren van 
loofbomen en in de herfst en de winter snoepen 
we ok van eikels en beukennootjes. Boomschors 

helpt ons bij de spijsvertering. We hebben een 
grote invloed op de bosontwikkeling.

 

Ik ben het Vliegend Hert. Met mijn 9 centimeter  ik de 
grootste kever van Nederland. Het mannetje is 

gemakkelijk te herkennen aan de grote kaken die op 
een hertengewei lijken. De larven van ons leven diep 

weggestopt in rottende eikenstronken. Het duurt wel 4 
tot 8 jaar voordat de larve groot genoeg is om zich te 
verpoppen. Dat doen ze aan het begin van de herfst, 

maar pas in het voorjaar komen ze tevoorschijn uit hun 
overwinteringsplek. Ik smul het liefst van het sap van 
beuken of eiken. Ik ben het liefst in open bossen en 

bosranden, soms in parken, holle wegen en 
boomgaarden.

Ik ben de Wolf en het grootste roofdier van het land. 
Ik kan overleven in cultuurlandschappen met bossen, 
bosranden, velden en akkers. Bij voorkeur leef ik  in 

uitgestrekte open bossen en afgelegen 
moerasgebieden. En er moet voldoende drinkwater 
zijn omdat ik lange afstanden loop. Ik eet kleine en 

grotere dieren zijn eland, edelhert, wild zwijn, 
rendier, bever en ree. Wij leven in roedels en worden 
geleid door een alfa-paartje. Het nest van ons zit in 
een grot, onder boomwortels, tussen de rotsen of 

soms het hol van een ander dier. Ik krijg drie tot vijf 
welpjes per jaar. 

 Ik ben de Ree en leef op de overgang van loofbos en 
heide. Daar vind ik voedsel en een plek waar ik overdag 
kan rusten en herkauwen. Ons reekalf wordt in de lente 

geboren als er weer voldoende voedsel is zoals 
kruiden, grassen, scheuten, bladeren en knoppen van 

bomen en struiken. Maar ook bessen, 
landbouwgewassen, twijgen, eikels, beukennootjes en 

paddenstoelen en jonge blaadjes. Ik leef in het voorjaar 
en zomer min of meer solitair. De rest van het jaar 
leven we in groepjes, ook wel sprongen genoemd. 

 

Ree

Wolf

Vliegend hert

Edelhert
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Ik ben een Bosmier en eet zowat alles wat het bos 
schaft, vooral veel insecten. We zijn ook  vee-houders. 
Ons vee bestaat uit bladluizen, de honingdauw die ze 

uitscheiden zijn  onze lekkernij . Bos-mieren ‘melken’ de 
bladluizen door met hun voel-sprietjes te trommelen op 
het achterlijf van de luizen. Soms voeren we om voedsel 
oorlog met rivaliserende mierenkolonies. Zo ontstaan al 

eens gevechten die duizenden mierenlevens per dag 
kosten en soms een maand duurt. 

 
 

Ik ben een Egel en eet kevers, regenwormen, spinnen, 
slakken, duizendpoten, rupsen, muizen, amfibieën en 
vogels (en hun eieren) en soms reptielen (hagedissen, 
slangen). Af en toe eet ik ook paddenstoelen of kleine 
hoeveelheden plantaardig voedsel, zoals gevallen fruit 

of andere vruchten. Ik hou van gevarieerde, 
kleinschalige landschappen met veel dekking en 

voedsel. Bosranden, houtkanten, struweel, 
boomgaarden en (natuurlijke) tuinen en parken.

 

Ik ben de Wespenboktor en heb prachtige kleuren. 
waarmee ik vijanden probeer af te schrikken door 
een wesp na te doen. De larven van ons leven in 
dood hout, net zoals veel andere boktorren. Daar 

vreten ze zich in ongeveer twee jaar vol. Zo’n vette 
larve is een eiwitrijk hapje voor (de jongen van) de 

zwarte specht. 

Ik ben de Hazelworm, een hagedis zonder poten en  
leef in bossen waar veel planten en struiken onder 

de bomen groeien. Want daar zijn genoeg plekken te 
vinden waar ik me kan verbergen: tussen de planten, 

onder dood hout of in een hol onder de grond.  
Overdag kom ik alleen mijn schuilplek uit na een 

flinke regenbui. Dan ga ik op jacht naar slakken en 
regenwormen, die dan in grote getalen tevoorschijn 

komen.
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