
LESBESCHRIJVING DE HAAS: 

CHEETAH 
VAN DE POLDER  

LESBESCHRIJVING DE HAAS: 

  

Onderwerpen

De haas in open weidelandschap, lichaamskenmerken 

van de haas in relatie tot zijn leefgebied, jonge hazen 

(nestvlieders), plek van de haas in voedselketen, 

ooievaars in de polder. 

Doelen

• Leerlingen weten waarom de haas zich thuis voelt 

in open, vlak landschap. 

• Leerlingen weten dankzij welke lichaamskenmerken

de haas goed kan overleven in de polder.  

• Leerlingen weten dat de haas een nestvlieder is.

• Leerlingen weten waarom polders aantrekkelijk zijn 

voor een ooievaar. 

• Leerlingen weten dat de ooievaar een trekvogel is. 

Nodig

De volgende onderdelen op www.deltaindeklas.nl:

• Foto haas

• Clip De haas, cheetah van de polder

• Clip Leven van de haas in de polder

• Clip Hazenkinderen

• Clip De ooievaar

Introductie

Laat de foto van de haas zien en bespreek een of meer van 

de volgende vragen:

• Wat is dit voor dier? 

• Met welk dier wordt hij vaak verward? (konijn) Wat zijn 

de verschillen met een konijn? (een haas heeft grotere 

oren, ander leefgebied, konijn leeft in groepen, haas 

alleen, konijn woont op vaste plek in holen, haas slaapt 

in legers, enzovoorts).

• Waarom wordt de haas vaak het stoerste beest van de 

polder genoemd? (Een haas leeft zonder hol, in ruige 

omstandigheden).

• Kan een haas eigenlijk zwemmen? (Jazeker, dat kunnen 

ze heel goed). 

In deze les maken de leerlingen nader kennis met de haas 

en zijn leefgebied in Nederland. 

Kern 

De leerlingen maken zelfstandig de opdrachten op 

het werkblad. 
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Afsluiting 

Bespreek de opdrachten na en bespreek eventueel de onderzoeksopdracht voor. Laat tot slot de making of clip zien.  

In hoofdstuk 4 van de algemene handleiding staan vragen die u hierbij kunt bespreken.

ONDERZOEKSOPDRACHT
Bij de onderzoeksopdracht gaan de kinderen op zoek naar 

hazen in hun buurt. Daarnaast is er een opdracht waarbij 

de kinderen ervaren hoe sportief de haas is. Deze opdracht 

kunt u tijdens de gymles uitvoeren. 

ANTWOORDEN WERKBLAD

1. Cheetah van de polder 

A. De cheetah en de haas kunnen allebei superhard  

rennen, een haas haalt wel 75 kilometer per uur,  

de cheetah is het snelste landdier ter wereld met  

110 kilometer per uur. 

B. Een haas leeft graag in open weidelandschap,  

vaak in een polder.

C. Een polder is een stuk land dat vroeger water is ge-

weest. Het water is er uit gepompt. Door middel van 

waterkeringen en gemalen wordt voorkomen dat het 

water weer terugkomt. Het water buiten de polder staat 

hoger dan het water in de polder. Een polder bestaat 

uit open, vlak weiland, omgeven door sloten. Naast de 

sloten groeit hoog gras en soms ruige oevers.

D. Het is een geschikte plek om zich te verschuilen en 

doordat het open is heeft de haas goed zicht naar alle 

kanten. Hij kan het gevaar aan zien komen. 

E. Hazen graven geen hol. Ze rusten boven de grond.

F. De rustplaats van een haas heet een leger. 

G. De haas maakt in een etmaal verschillende legers. 

2. Als een haas er van door

A. Lange, krachtige poten, vooral zijn achterpoten,  

atletische bouw.

B. Het wereldrecord bij de 100 meter sprint staat sinds 

2009 op naam van Usain Bolt: 9.58 seconden. Bij de 

vrouwen staat het record op 10,49 seconden. Deze  

tijd is van Florence Griffith Joyner en stamt uit 1988.  

In augustus 2015 liep de Utrechtse Dafne Schippers 

de 100 meter in 10.83 seconden. Een haas doet 4.8 

seconden over 100 meter (3.600sec : factor 750) = 

4,8 sec. Bespreek eventueel dat de vergelijking niet 

helemaal eerlijk is.  

De haas is niet meteen op topsnelheid.

C. Ontsnappingstrucs: in volle vaart een scherpe hoek 

maken, het water in duiken en oversteken, plotseling 

hoog op springen, over eigen sporen terugrennen. 

D.  

E. Het haasje zijn – de pineut zijn 

Er als een haas vandoor gaan / Zo snel als een haas: 

heel snel zijn.

Neus Hij heeft een heel goed 
reukvermogen en ruikt elk luchtje  
dat de wind meevoert. 

Ogen Blikveld van 360 graden, kan alles 
aan zien komen in open landschap.

Oren Kan zijn oren alle kanten op draaien, 
zelfs los van elkaar.

Vacht Door zijn schutkleur kun je hem niet 
goed zien in het gras.
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3. Hazenkinderen

A. Mannetjeshazen vechten met elkaar, maar de vrouwtjes 

vechten net zo goed met de mannetjes. Zo houdt ze 

de mannetjes van zich af en kiest ze een ‘goede’ vader 

voor haar kleintjes.  

B.  

 

 

 

C. Haas: nestvlieder, konijn: nestblijver. De haas heeft bij 

de geboorte een wollige vacht om zich zelf goed warm 

te houden en bij de haas zijn de ogen meteen open 

om te kunnen zien en vluchten. Het konijn is bij de 

geboorte nog hulpbehoevend (blind) en moet warm 

gehouden worden.

D. Nestblijvers: een baby kan zonder zijn moeder niet 

overleven.

E. Babyhaasjes drinken moedermelk, het zijn zoogdieren.

F. De moeder leidt roofdieren af door hard door het  

veld te rennen. 

G. Prooi voor veel dieren, jonge haasjes komen om door 

grasmaaiers. 

4. Eten met hazentanden

A. Roofdieren zoals vos, havik, buizerd, zeearend.

B. Achter de snijtanden zit nog een tweede paar mini- 

snijtanden. De haas heeft ook plooikiezen. Daarmee 

vermaalt de haas zijn voedsel. 

C. 

D. Tweede schakel, planteneter 

E. Door het grazen verbeteren ze de variatie en de  

verjonging van het groen in de weide.

5. Ooievaar 

A. De ooievaar stierf bijna uit door landbouwgif en er  

was steeds minder ruimte voor de ooievaar door de 

groei van de industrie, bijvoorbeeld de bouw van 

fabrieken. 

B. Een ooievaar houdt van een leefgebied dat schoon 

en drassig is en waar voldoende voedsel is. Dankzij 

zijn lange poten kan hij makkelijk door het gras 

stappen.

C. Nee, een ooievaar is een trekvogel en overwintert in 

warme gebieden. 

D. Bijvoorbeeld boerenzwaluw, tjiftjaf, nachtegaal, 

tuinfluiter.

E.  Ja, de rotgans, de kleine zwaan en de keep komen  

in de winter naar Nederland. 

F. Een standvogel: een vogel die in zijn broedgebied  

overwintert. 

Haas Konijn

ogen meteen open ogen dicht

volledig behaard met 
wollige vacht

kaal

vleeseter/
alleseter

planteneter

planten


