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   1. Inleiding1. Inleiding1. Inleiding   

Het tropisch regenwoud beslaat maar 6% van het aardoppervlak. 
Dat is maar een heel klein deel. Op dat kleine deel leeft en groeit  
wel 50% van alle dieren– en plantensoorten. 
Sommige van deze wouden zijn meer dan 100 miljoen jaar oud en 
stammen uit de tijd van de dinosauriërs. 
In dit boek leer je meer over het tropisch regenwoud.  
Je krijgt antwoord op de volgende vragen: 
 Wat zijn de tropen? 
 In welke gebieden vind je tropisch regenwoud? 
 Welke soorten tropisch regenwoud zijn er? 
 Welke lagen kun je onderscheiden in het woud? 
 Welke bijzondere dieren kun je er vinden? 
 Welke bijzondere planten kun je er vinden? 
 Waarom zijn tropische regenwouden zo belangrijk? 
 Op welke manieren worden tropische regenwouden bedreigd? 



   2. De tropen2. De tropen2. De tropen   

Het tropisch regenwoud ligt in de tropen. Je kunt 5 banden 
over de aarde leggen. In elke band vind je een bepaald 
klimaat. Het weer verloopt er volgens een vast ritme. 

Poolklimaat 
2 seizoenen 

Gematigd klimaat 
4 seizoenen 

de tropende tropende tropen   

Tropisch klimaat 
2 seizoenen 

Poolklimaat 
2 seizoenen 

Gematigd klimaat 
4 seizoenen 

pooldag, poolnacht 

pooldag, poolnacht 

zomer, herfst, winter 
en voorjaar 

zomer, herfst, winter 
en voorjaar 

evenaarevenaarevenaar   

Bij de tropen denken de meeste 
mensen aan groene oerwouden 
en veel regen. 
De landen die in de tropen liggen 
hebben niet allemaal hetzelfde 
klimaat.  
Wel hebben de tropen een 
overvloed aan zon, maar niet op 
alle plaatsen valt evenveel regen. 
Binnen de tropen zijn er grote 
verschillen. Je hebt gebieden 
met bergen met eeuwige 
sneeuw. Denk aan de Kilimanjaro 
(1) in Afrika  en je hebt ook  
woestijnen, zoals de Sahara (2) 
die ook in de tropen liggen. Het 
tropisch regenwoud (3) vormt 
dus maar een klein onderdeel 

van de tropen. 

de tropende tropende tropen   de tropende tropende tropen   

nat seizoen 
groog seizoen 
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   3. De ligging3. De ligging3. De ligging   

Op de kaart kun je zien dat het tropisch regenwoud maar 
in drie gebieden in de wereld te vinden is.  
Elk gebied heeft zo zijn eigen dieren– en plantensoorten. 

In Zuidoost-Azië vind je tropisch 
regenwoud in Indonesië (3), Viet-
nam, Cambodja Maleisië, en 
Thailand. In Zuid-Amerika vind je het 

grootst aaneengesloten regen-
woud in het gebied rond de 
rivier de Amazone (1).  
Het regenwoud ligt verspreid 
over 10 landen en beslaat 
ongeveer de oppervlakte die 
vergelijkbaar is met de helft 
van Europa. 

In het werelddeel Afrika vind 
je in het westelijk deel veel 
regenwoud langs de rivier de 
Congo (2). Meer noordelijk 
gaat het regenwoud over in 
woestijn. 
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   4. Soorten tropisch regenwoud4. Soorten tropisch regenwoud4. Soorten tropisch regenwoud   

Je kunt drie soorten tropisch regenwoud onderscheiden. 
Je vindt ze in alle drie de gebieden in de wereld. 

1. Tropisch laagland regenwoud.  
Dit regenwoud vind je op een hoogte tussen 0 en 1200 meter.  
De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 25 en 30° C.   
Er valt per jaar tussen de twee en vier meter regen. In Nederland valt 
ongeveer 80 cm regen per jaar. In het laagland regenwoud groeien de 
hoogste bomen, waarvan sommigen wel 50 meter hoog kunnen 
worden. Op de bodem groeit niet veel door een gebrek aan zonlicht   
Verder is de bodem ook niet erg vruchtbaar.  
Dieren in dit gebied zijn de bosolifant (1), de luiaard (2), de toekan (3) 
en  de gibbon (4). 

2. Het tropisch bergregenwoud.  
Dit regenwoud bevindt zich op een hoogte van 1200 tot 
2500 meter en de temperatuur is er daardoor een stuk 

lager: 15 tot 25° C. Er valt ongeveer twee tot vier 
meter regen per jaar. De bomen zijn er minder hoog 
(30 tot 40 meter).  

Er groeien iets meer planten op de 
meestal rotsachtige bodem. Dieren in 
dit gebied zijn de nevelpanter (5) en 
de berggorilla (6).  
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Het tropisch nevelwoud 
Dit nevelwoud vind je op een hoogte boven de 2500 
meter en de temperatuur ligt tussen de 0 en 15° C. Verder 
valt er tussen de anderhalve en drie meter neerslag per 
jaar. De bomen worden ongeveer twee tot tien meter 
hoog. De bodemgroei is daardoor dicht  en on-
doordringbaar. Je vindt er veel varens en 
mossen. In het nevelwoud leven o.a.  
de paradijsvogel (1) en de honingbeer (2). 
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   5. De lagen in het regenwoud5. De lagen in het regenwoud5. De lagen in het regenwoud   

In het regenwoud kun je vier “etages” of  “verdiepingen”onderscheiden. 

de toplaag 

het hoofdkronendak 

de lage boomlaag 

het bostapijt 

50 meter 

40 meter 

30 meter 

20 meter 

10 meter 



De toplaag (A) en het hoofdkronendak (B) 
zijn het rijkst aan dieren. Het is het minst 
vochtige deel van het woud. Ook zijn er in 
dit deel veel vruchten, zaden en bladeren te 
vinden. De bladeren zijn meestal klein, omdat er 
veel zonlicht is. 
Een veel voorkomende plant is de liaan (1).  
De liaan is een houtige klimplant, die bomen 
nodig heeft om tegen aan te kunnen groeien. 
Dieren gebruiken vaak lianen om zich van de ene 
boom naar de andere boom te verplaatsen.  
Dat is een veiligere manier dan je via de grond te 
verplaatsen. Planten, zoals varens (2) en orchi-
deeën (3) groeien tegen boomstammen in de 
bovenlaag. In de bovenste laag vind je vlinders 
(4) orang oetans (5) in Indonesië, toekans (6), 
luiaards (7) en gibbons (8). Ook wemelt het er 
van de insecten. 
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De lage boomlaag (C). 
Deze lagere laag krijgt weinig zonlicht.  
Daardoor zijn de bomen een stuk 
kleiner, maar ze hebben wel 
grotere bladen om daarmee nog 
zoveel mogelijk zonlicht op te kunnen vangen. 
Zodra één van de grote woudreuzen uit een hogere 
laag sterft en omvalt, krijgt een kleinere boom meer 
licht en ruimte. De boom gaat dan sneller groeien en 
neemt de plaats in van de gevallen boom. 
Ook hier groeien volop lianen (1). Op de boomtakken 
groeien verschillende bromelia’s (2). 
Dieren in deze laag zijn boomkikkers (3), 
nevelpanters (4) boomslangen (5) en verschillende 
soorten vleer-muizen (6). Ook in de lage boomlaag is 
het een gekrioel van insecten. 
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Het bostapijt (D) 
Het zonlicht bereikt het bostapijt niet.  
Op de bodem is het daarom donker en 
vochtig.  
Er groeien nauwelijks planten.  
De afgevallen bladeren verrotten binnen zes 
weken.  
Het bostapijt is rijk aan schimmels en padden-
stoelen (1) die meehelpen de afgevallen bladeren 
en dood hout op te ruimen.  
Ook termieten (2) en kevers, zoals de girafkever (3) 
voeden zich met afgevallen takken en omgevallen 
bomen. Het wemelt er van andere insecten, zoals 
de parasolmier (4). 
Zoogdieren op het bostapijt zijn de tijger (5) in 
Azië, de miereneter (6) 
en de tapir (7) in Zuid-
Amerika en de gorilla (8) 
in Afrika. 
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6.Bijzondere dieren6.Bijzondere dieren6.Bijzondere dieren   

In het tropisch regenwoud is een bonte 
verzameling aan dieren te vinden. Er worden 
nog steeds nieuwe soorten ontdekt.  
In dit hoofdstuk lees je meer over enkele 
bijzondere dieren. 

De pijlgifkikker 
Deze familie komt alleen voor in het tropisch 
regenwoud van Zuid-Amerika. De kleuren zijn 
opvallend en dienen als een waarschuwing voor 
andere dieren:”Pas op, ik ben giftig en niet om 
op te eten”!  Deze kleine kikkers voeden zich met 
insecten die leven van giftige planten. Door het 
eten van deze insecten nemen de kikkers het gif 

in hun huid op. Indianen in het 
oerwoud smeren hun pijlpunten 
voor de jacht in met dit gif. 

 

De orang-oetan  
Orang-oetan betekent letterlijk bosmens.  
Deze bijzondere apensoort  komt alleen voor in 
Zuidoost-Azië (Borneo en Sumatra). Orang-
oetans vallen vooral op door hun roodbruine 
kleur, hun lange haren en hun extreem lange 
armen. Ze leven voornamelijk in de bomen. 
Orang-oetans zijn een bedreigde diersoort.  
Door de snelle ontbossing in Indonesië verliezen 
ze steeds meer hun leefgebied. Ook worden 
moeders gedood en hun jongen verkocht als 
huisdier. 

De luiaard  
Luiaards eten hagedissen, insecten, maar 
het hoofdmenu bestaat uit bladeren.  
Het dier komt alleen in Zuid-Amerika voor. 
Opvallend is dat ze heel traag bewegen om 
energie te besparen.  
Met hun scherpe haakachtige klauwen bewegen ze 
zich ondersteboven voort. Luiaards komen ongeveer 
eens per week naar de grond om hun behoefte te 
doen. Op de grond zijn ze het meest kwetsbaar. 



Het spookdiertje 
Het spookdiertje komt in de Aziatische landen Indonesië 
en de Filipijnen voor. Het zijn kleine halfaapjes die 
ongeveer 12 cm groot worden. Hun staarten van 25 cm 
zijn naar verhouding erg lang. Deze nachtdieren zijn 

uitgerust met grote ogen. Het dier heeft 
 sterke achterpoten, waar het mee vanuit stand meters ver 

kan springen van boom naar boom. Het voedsel van het 
spookdiertje bestaat uit schorpioenen, spinnen, reptielen en insecten. 
 

 

De driehoornkameleon 
Het meest opvallend bij deze 
kameleonsoort zijn de drie 
hoorns op de kop van het 
mannetje. Ze zijn bedoeld om 
indruk te maken op ander 
dieren en niet zozeer om zich 
mee te verdedigen. 
Deze hagedissen komen voor 
op het Afrikaanse continent in 
de landen Kenia en Tanzania.  
Deze kameleon leeft van 
insecten, spinnen en slakken 
die met de lange uitschietende, 
kleverige tong gevangen 
worden. 
Het dier heeft een prima 
schutkleur die zich steeds aan-
past aan de omgeving. 

De anaconda 
Volwassen anacondamannetjes kunnen wel een 
lengte van 9 meter bereiken. Deze wurgslangen 
leven in Zuid-Amerika rond de Amazonerivier. 
Een groot deel van de dag brengen ze door in 
traag stromend water. Deze anaconda eet alles, 
waar hij zijn krachtige lijf omheen kan slaan om 

daarna alle lucht uit het slachtoffer te persen. Ze eten vooral 
knaagdieren en vogels, maar soms vallen ook grotere dieren 
ten prooi, zoals zwijnen en kaaimannen. Jonge slangen jagen 

vanuit de takken, maar als ze volwassen zijn, 
zijn ze te zwaar. Dan gaan ze jagen vanaf de 
grond en in het water. 

 

 

 



   7. Bijzondere planten7. Bijzondere planten7. Bijzondere planten   

De bekerplant 
Er bestaan 85 verschillende soorten bekerplanten.  
Ze komen voornamelijk voor in Indonesië en de omrin-
gende landen. De bekerplant is een vleesetende plant die 
leeft van insecten. Boven de beker zit een soort deksel die 
werkt als een paraplu.  
Zo kan de beker niet overstromen met regenwater.  

Het blad trekt ook insecten aan die later de beker binnengaan.  
In de beker zit een sap dat helpt de insecten te verteren, zodat de 
plant de voedingsstoffen op kan nemen.  

De wonderboom 
De wonderboom (1) is een snel-
groeiende boom met vruchten 
(2) waarin zaden (3) zitten die 
wonderbonen genoemd worden. 
Deze wonderbonen zijn heel gif-
tig. Uit de bonen wordt wonder-
olie (4) geperst.  
De olie zelf is niet giftig, maar 
wel de pulp die overblijft.  
De olie wordt gebruikt als laxeer-
middel.  
Een laxeermiddel wordt gebruikt 
om een verstopt darmkanaal te 
ontstoppen.  
Verder wordt de olie gebruikt in 
verf, zeep, parfum en medicij-
nen. 
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De rafflesia 
De rafflesia is de grootste bloem die er bestaat.  
De kelk heeft een doorsnede van ruim 1 meter.  
De bloem is rood gespikkeld en lijkt op en ruikt naar 
rottend vlees. Door die geur worden bepaalde 
vliegen aangetrokken die daarmee de bloem 
helpen bij de bevruchting. De rafflesia heeft geen 

bladeren, geen stengel en geen echte wor-
tels.  Je vindt de bloemen in de Aziatische 
landen Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. 
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   8. Het belang van het woud8. Het belang van het woud8. Het belang van het woud   

De tropische regenwouden vormen maar 6 % van 

het totale aardoppervlak, maar ze spelen een 

belangrijkere rol dan je denkt: 

 1. De longen van de wereld 
De tropische regenwouden zorgen net als alle andere bossen voor 
onze zuurstof in de lucht. Bossen en alle andere planten zetten 
uitgeademde kooldioxide (koolzuurgas) samen met zonlicht en 
water om in hun voedsel (suikers). Daarbij ademen ze een afvalstof, 
zuurstof, uit. Daar maken mens en dier dankbaar gebruik van. 

kooldioxide 

water 

zonlicht 
suiker 

zuurstof 

 

 3. Het weer 
De tropische regenwouden spelen een grote rol bij het weer in 
de wereld. De bladeren ademen waterdamp (2) uit.  

Hieruit ontstaat later de broodnodige regen. 
Zonder de regenwouden zou het weer over 
de hele wereld erg gaan veranderen. 

2. Apotheek 
Het tropisch regenwoud is de grootste natuurlijke apotheek. Duizenden planten 
werken als een medicijn. De bladeren van de zuurzak (1) helpen tegen hoge bloeddruk. 
De vrucht helpt tegen borstkanker. Veel stammen in het regenwoud gebruiken de 
planten: 38 planten tegen diarree, 25 tegen hoofdpijn en 18 tegen spierpijn. 
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9. Bedreigd9. Bedreigd9. Bedreigd   

Elke minuut verdwijnen er 36 voetbalvelden  tropisch 
regenwoud in de wereld. Hiernaast zie je het 
Indonesische eiland Kalimantan. Nederland past 
ongeveer 18 keer in dit reusachtige eiland. In 1950 was 
het eiland een aan-eengesloten tropisch regenwoud.  
Je ziet hoeveel regen-woud er in 2010 nog over is. 
Waarom verdwijnt het regenwoud in een snel tempo? 

 1. Landbouwgrond 
Landbouwgrond levert de mensheid meer op dan bos.  
Op landbouwgrond groeit ons voedsel of graast ons 
vee. In het Amazonegebied (1) wordt veel woud op-
geofferd voor weiland voor koeien.  
In Indonesië (2) wordt veel woud verbrand voor het 
maken van palmolieplantages. 
2. Houtindustrie 
Bomen in het regenwoud leveren duurzaam hout op. 
Soms worden alleen maar bepaald bomen gekapt. 

Hierdoor raakt het hele evenwicht weg in het 
gebied. Je weet dat het bos uit verdiepingen 

bestaat. Sommige dieren leven in 
de gekapte bomen.  
Ze verdwijnen met alle gevolgen 
voor ander leven in het gebied. 
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   10. De gevolgen10. De gevolgen10. De gevolgen   

 3. Wegen en kampen 
Om kapplekken te bereiken worden wegen en kampen aangelegd. 
Het verkeer en de vele mensen verstoren de rust in het gebied.  
Het regenwoud is door de wegen beter bereikbaar voor jagers.  
Hierdoor verdwijnen diersoorten sneller. 

 1. Evenwicht verstoord 
Een verstoord evenwicht is één van de belangrijkste 
gevolgen van het kappen van het tropisch regenwoud.  
Niet alleen planten en bomen verdwijnen, maar ook de 
dieren die afhankelijk zijn van de bomen en planten. 
Ook het leven van indianenstammen in het oerwoud raakt 
uit evenwicht. Zij leven van het oerwoud zonder dat ze er 
teveel van nemen. Ze nemen alleen wat ze nodig hebben. 

 2. Aardverschuiving 
De wortels van planten en bomen van het regenwoud 
houden de grond vast. Na de kap wordt de grond niet 
meer vastgehouden. Tijdens de hevige regens spoelt 
de grond weg in rivieren. Rivieren raken verstopt met 
overstromingen als gevolg. Aardverschuivingen en 
modderstromen zijn ook een gevolg. 



 3. Eens verdwenen, altijd verdwenen 
De tropische regenwouden hebben er miljoenen jaren over gedaan 
om te worden wat ze nu zijn. Een gekapt bos komt niet opeens meer 
terug. De grond spoelt weg en is niet echt vruchtbaar. Als een bos 
weg is, zijn daarmee ook alle dieren, groot en klein, weg. 

 4. Broeikas 
Veel regenwouden worden verbrand. Door dat verbranden raakt de 
aarde haar zonnewarmte niet meer kwijt. Ook zorgt de ontbossing 
ervoor dat er teveel koolzuurgas op aarde komt. 
Zo wordt het broeikaseffect steeds sterker. Temperaturen stijgen. 
Poolkappen smelten. Zeespiegels stijgen. De hele wereld heeft hier 
onder te lijden. 

 Deze mooie natuur 
moet blijven !! 



   11. Filmpje11. Filmpje11. Filmpje   

 

Het Klokhuis 

Jungle 
 

Bekijk het filmpje 
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-jungle/

#q=jungle 

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-jungle/#q=jungle
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-jungle/#q=jungle






   BronnenBronnenBronnen   

nl.wikipedia.org/wiki/Tropisch_regenwoud  
http://users.skynet.be/zoekheteensop/regenwoud.htm 

www.wwf.be/nl/juniors/doc/dossiers/dossier_tropische-bossen.htm  
en.wikipedia.org/wiki/Tropical_rainforest  

www.blueplanetbiomes.org/rainforest.htm  
kids.mongabay.com/  
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