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Bomen van binnen 
Lesduur: 60 tot 90 minuten 
Bestemd voor groep 6 t/m 8 
Sluit aan bij kerndoelen: 37, 39, 40, 41 
 
 
Inleiding 
Korte omschrijving van de les: 
Lengtegroei en diktegroei, de lagen van een boom, bekijken van jaarringen van een 
op papier gekopieerde boomschijf en daaraan aflezen of de boom een leuk of een 
rotleven heeft gehad.  
 
Doelen van de les: 
Het door inzoomen op de opbouw van de boomstam krijgen de leerlingen inzicht in 
de invloed van buitenaf op de groei van een boom.. 
Aan het eind van de les: 
-kunnen de leerlingen de lagen van een boom benoemen en de functie ervan 
aangeven 
-kunnen de leerlingen ‘jaarringen lezen’ 
-hebben de leerlingen meer respect en waardering voor bomen gekregen 
-hebben de leerlingen kennis gemaakt met het begrip fotosynthese 
-begrijpen de leerlingen de wisselwerking tussen bomen en mensen mbt CO2 en 
zuurstof 
-zijn de kinderen zich bewust van de wederzijdse afhankelijkheid tussen bomen en 
mensen/planten en dieren 
 
 
Beginsituatie 
Praktijksituatie op school 
De les kan gegeven worden via powerpoint of hand-outs met pag 1-4 (zie bijlage) 
 
Welke vaardigheden worden van de leerlingen gevraagd? 
Enig ruimtelijk inzicht 
 
Welke kennis wordt van de leerlingen gevraagd? 
Benodigheden voor groei in de natuur –water/lucht/licht 
Kennen van het begrip koolstofdioxide/CO2 
 
 
 
 
NB  Deze les mag vrij gekopieerd en gebruikt worden, de dia’s in deze 
les kunnen worden opgevraagd bij   walter.tuerlings@scalascholen.nl 
coördinator Duurzaamheid-, Natuur- en Milieu-educatie 
 
 
 
 



________________________________________________________________ 
DuNaMis  -  Lesnr  5019             groep 6,7,8   Bomen van binnen                             versie  06-04-2014 

2 

 
Lesschema  
TIJD INHOUD WERKV. MATERIALEN 

Zelf                  DuNaMis 
0-10 Introductie Bomen van 

binnen, checken 
beginsituatie 

Dialoog  Enkele 
boomschijven 
laten zien 

11-25 Intro-dia, groeigrapje en 
stamopbouw (blad 1-3). 
De lln de stamlagen er bij 
laten schrijven 

Vraag-
antwoord 

Kopie-setjes 
pag 2-6 
(uitdelen) 
Potlood/pen 

Powerpoint 
(voorkeur) 

26-60 Blad 4 – Hoe was het 
leven van deze boom? 

Vraag-
antwoord 

Potlood/pen Powerpoint 
(voorkeur) 

61-75 Even naar buiten, enkele 
bomen beoordelen op 
goed/slecht leven. 
Kun je dat aan buitenkant 
ook zien? Waaraan dan? 

Dialoog   

     
     
 
 
 
Evaluatie 
Voor de leerkracht: 
Kunnen de leerlingen zich inleven? 
Inzicht controleren met dia 7 en evtl extra vragen. 
 
Voor de kinderen: 
Het verschil voor en na de les:  Wie vindt bomen interessant?  
 
Extra 
-Laat de kinderen eventueel op internet zoeken naar gezonde en ongezonde bomen 
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Dia 1 
 
 
Interessante extra informatie: 
http://weetjes.plazilla.com/page/4295020244/jaarringen-van-bomen-wat-vertellen-ze-
ons 
 
 
 

http://weetjes.plazilla.com/page/4295020244/jaarringen-van-bomen-wat-vertellen-ze-ons�
http://weetjes.plazilla.com/page/4295020244/jaarringen-van-bomen-wat-vertellen-ze-ons�
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Dia 2 
 
 
 
Wat is er fout in deze tekening? 
 
Verhaaltje over de verliefde Joost en Monique. Hebben op de bank zitten zoenen… 
Het is belangrijk om te vertellen waarom het slecht is om in een boom te krassen; 
kans op bacterie/infecties met schimmels e.d. 
 
Vragen:  -kan de gravering in een week zo ver omhoog zijn gekomen? 
  -kan dat na een maand? Na een jaar? Na10 jaar? 
  (nee, de lengtegroei van alle planten zit in de top van de plant, niet onderaan….) 
  -blijft de gravering wel even breed? 
  (nee, de gravering groeit mee met de diktegroei) 
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Hoe zit een boom in elkaar? 
 

 
Dia 3 
 
Leerkrachtblad: 

 
Schors =  bescherming tegen weer/bacteriën/schimmels/div insecten 
Bast=  transport water en suikers van boven naar beneden 
Cambium  (zo dun als een appelschilletje!) =diktegroei. Maakt bastcellen naar buiten toe en 
  (spint)houtcellen naar binnen toe. Ook wel groeilaag genoemd. 
Spinthout= transport water en mineralen van beneden naar boven 
Kernhout= uitgehard spinthout, dat de ‘ruggegraat’ van de boom is. Daarom valt hij  
  niet om > vergelijk met de mens! 
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Dia 5 
 
Een jaarring is één zwarte (najaar/winter) + één witte ring (voorjaar/zomer) 
Wat valt de leerlingen op?  Inleiding: Je kunt aan de jaarringen van een 
omgezaagde boom zienof hij/zij een LEUK of een ROTleven heeft gehad….! 
Kijk maar eens bij de doorsnede van Riksie  (een Larix die is omgezaagd ihkv 
bosbeheer) 
Wie denkt dat deze boom een LEUK leven heeft gehad? En wie denkt een 
ROTleven? 
Allebei goed, hij heeft goede en slechte jaren gehad en er zijn ook een paar hele 
beroerde dingen met hem/haar gebeurd! Daar gaan we samen naar op zoek… 
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Dia 6 
 
Welke letters en cijfers horen bij elkaar? 
Wat zal er gebeurd zijn bij die verschillende details?? 
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Leerkrachtblad: 
A2 =  Vraag: Wie weet wat het middelste puntje is? 
 Antw: De eerste ontkieming/het eerste jaar 
 Vraag: Een zwarte+een witte ring zijn samen 1 jaar 
  Hoe oud is Riksie? Tel en schrijf het op de achterkant van je vel zonder het te laten 
   zien….dan kom ik langs bij iedereen, ik ben benieuwd wie een hele goed concentratie 
  heeft… 
 Antwoord: 59, 60 en 61 is allemaal juist, het is in sommige jaren namelijk gewoon NIET te 
  zien…  
 Vraag: Riksie is dus nu zeg maar 60. Hoe oud is hij/zij over 25 jaar? 
 Antw: Haha… nog steeds 60, want ik heb hem omgehakt…. 
 Vraag: Hoe komt het dat Zuid de jaarringen breed zijn en Noord zo smal? 
 Antw: Zuid veel licht, Noord weinig 
 Vraag: Op wat voor soort plek stond deze boom dan? 
 Antw: Hij staat Noord ergens tegen aan of er staat een boom vlak naast 
 
B5= Vraag: Waarom staan hier de jaarringen zo dicht op elkaar? 
 Antw: donkere, droge jaren 
 Vraag: Wie kan er tellen hoeveel jaren?   Antw: 9 
 Vraag: Hoe oud was Riksie toen de eerste droge periode begon en hoe oud toen die ophield?   
 Antw: 16 - 25 

C8= Vraag: Hoe lang duurde deze mooie, zonnige, 
 groeizame periode? 
 Antw: 7 jaar 
 
D1= Maar…. Ik zie iets raars in die mooieperiode….wat 
 zijn die v-tjes op een rijtje? 
 Antw: Dat is een takje dat in 7 jaar langzaam uit de 
 boom is gegroeid (ja daar doen ze ff over….) 
 
E9= Een rampjaar….(of 2 ??)  Let op: de jaarring is 
 rondom korrelig en overal even dik, dat betekent 
 dat er met de hele boom iets is gebeurd waardoor 
 hij hélemaal niet in dikte (en waarschijnlijk in lengte 
 ook niet) is kunnen groeien…Wat kan er gebeurd 
 zijn? 
 Antw:  Een rupsenplaag… alle blaadjes waren al 
 op vóórdat ze goed konden werken. Werken? Wat 
 doen blaadjes voor werk?? > fotosynthese>CO2 
 inademen en zuurstof uitademen… daarom zijn 
 het de beste vrienden van de mens: want wij 
 ademen die zuurstof in en geven weer CO2 
 terug… 
 

F9= Vraag: Toen Riksie 27 jaar jong was, is er iets héél  ergs met hem/haar gebeurd…. Dat 
 hebben mensen gedaan! Wat zou er gebeurd kunnen zijn? 
 Antw: Verhaaltje van vriendengroepje van 2  jongens en meisjes van 13/14 die op een dag 
 in het bos gingen avonturieren… het wass zó gezellig dat ze de tijd vergaten en vrij plotseling 
 werd het donker. Maar ze wilden nog niet naar huis al vonden ze het best eng in het donkere 
 bos. Toen kwaméén van hen op het idee om een vuurtje te maken…… en ja hoor…stom! 
 Vlakbij de stam van Riksie. En vóór ze het konden tegenhouden, stond de stam in brand (het 
 is een naaldboom (Larix), en de sapstroom (>hars) is erg brandbaar!). Maar gelukkig heeft 
 Riksie het overleefd. 
 Vraag:  Hoe veel  jaar heeft Riksie er over gedaan voordat hij/zij weer rondom  een 
 doorgaande jaarring kon maken?  
 Antw:  8 jaar (Riksie was toen dus 35…) 
 
G6= Dit kunnen jullie me nu dus wel vertellen…… >>  tweede droge periode (7 á 8 jaar) 
 
 



________________________________________________________________ 
DuNaMis  -  Lesnr  5019             groep 6,7,8   Bomen van binnen                             versie  06-04-2014 

9 

H4= Vraag: Wat zijn die twee strepen dwars door de jaaringen heen?  
 Antwoord: Krimpscheuren…. > omdat de boomschijf ging drogen, krimpt hij en gaat hij dus 
 scheuren… 
 
J9= De laatste 19 jaren zijn de jaarringen ongeveer even dik. Dat betekent natuurlijk dat Riksie 
 Nu een heel constant leven heeft met licht/vocht (alleen een lastige rupsenplaag gehad…) 
 Vraag: Maar hoe zag het er rondom Riksie uit in die jaren? Als je in die laatste jaren bij Riksie 
 was gaan staan, wat zag je dan om hem/haar heen?? 
 Antwoord: heel veel bomen die ongeveer even hoog waren als Riksie…. Je staat midden in 
 een ‘saai’ bos…(met allemaal dezelfde bomen en weinig planten en veel naalden op de 
 grond) 
 
 
 
Naar de laatste dia: 
V 
V 
V 
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Dia 7 
 
Evaluatie kennis…. Weten de leerlingen de letters nog te benoemen? 
B is wat ze nog niet uitgelegd hebben gekregen!!! (Voor wie erg geïnteresseerd 
is….hebben ze iets om uit te zoeken en te verdiepen…. Het zijn de mergstralen. 
 
A= Jaarringen 
B=  Mergstralen 
C= Kernhout 
D= Spinthout 
E= Cambium (groeilaag) 
F= Bast 
G= Schors 
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