
In DierenPark Amersfoort kun je ruim  
zeventig levensgrote dinosauriërs ontmoeten. 
Tijdens een wandeling door het Dinopark 
loop je langs de verschillende tijdperken.

HOE ZIET DE DINOSAURUS ERUIT? 
Eigenlijk weten de onderzoekers niet precies  
hoe de dinosauriërs eruitzagen. Alle gegevens 
die zijn verzameld, komen van gevonden  
botten en tanden. Bij veel dinosauriërs zijn deze 
vondsten niet compleet. De lichaamsbouw is 
van de meeste dino’s wel bekend. Zo weten de 
onderzoekers dat de Tyrannosaurus rex korte 

voorpootjes heeft en de brachiosaurus een lange 
nek. De meeste dinosauriërs hebben vier poten. 
Sommige hebben vleugels en kunnen vliegen. 
Van een aantal dinosauriërs zijn zelfs stukken 
huid gevonden. Hierdoor weten de onderzoekers 
of de huid glad of korrelig is of dat de dinosau-
rus schubben heeft. De kleur is vaak al weg- 
gevaagd. De dinosauriërs in het Dinopark hebben 
dezelfde kleuren als reptielen. De gekozen  
kleuren blijven natuurlijk verzonnen, hierdoor 
kan een dinosaurus van kleur verschillen.

WAAR WOONT DE DINOSAURUS?
Miljoenen jaren geleden zag de wereld er nog 
niet zo uit als nu. Alle stukken land zaten als 
één geheel aan elkaar vast. In de periode van 
de dinosauriërs begon het land in stukken uit 
elkaar te drijven, bijvoorbeeld door zeebevingen. 
Daardoor worden resten van dinosauriërs over 
de hele wereld teruggevonden. 

Spreekbeurt
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Wist je dat er bijna 
1100 verschillende soorten 

dino’s zijn ontdekt?

Dino’s

https://dierenparkamersfoort.nl/in-het-dierenpark/dinopark/


WAT EET DE DINOSAURUS?
Er zijn twee groepen binnen de dinosauriërs:  
de planteneters en de vleeseters. Deze zijn  
makkelijk uit elkaar te houden. De vleeseters 
hebben grote achterpoten en kleine voorpoten. 
De zwaardere planteneters hebben vier dikke 
poten en vaak een kleine kop. 

Nog een verschil tussen planteneters en vlees-
eters is het gebit. Planteneters hebben platte 
tanden waarmee zij takken en bladeren kunnen 
vermalen. Vleeseters hebben daarentegen 
enorm veel en grote tanden. De tanden zijn 
vlijmscherp, hiermee kunnen zij hun prooi pakken 
en het vlees in stukken scheuren. De tanden 
van de T-rex zijn zo hard dat deze vleeseter zelfs 
door botten kan bijten. 

HOE LEEFT DE DINOSAURUS?
Sommige dinosauriërs leefden in groepen en 
andere alleen. Wel legden zij allemaal eieren,  
net als reptielen en vogels. De eieren van de 

dinosauriërs waren erg groot, wel tien tot  
dertig centimeter lang. De meeste eieren die 
tegenwoordig worden gevonden zijn kapot. Dit 
komt door de plaats waar het ei jarenlang ligt 
of doordat er al een jong uit het ei is gekropen. 
Hoe lang een kleine dino in een ei zat, kunnen 
wij niet aan de overblijfselen zien. Wel denken 
de onderzoekers dat plantenetende dinosauriërs 
langer in het ei zaten dan vleesetende. De klein-
tjes moesten waarschijnlijk direct meelopen  
met hun ouders om niet in gevaar te komen. 

De dinosauriërs legden hun eieren in een nest 
op de grond. Een nest is handig om de eieren 
bij elkaar te houden, te beschermen en droog 
te houden. Sommige kleine dinosauriërs zaten 
op de eieren om deze uit te broeden, net als 
een kip. Veel grote dinosauriërs deden dat niet 
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Stegosaurus

De T-rex heeft 
vlijmscherpe tanden.

Wist je dat een mens 
twaalf tanden heeft en een 
allosaurus wel zeventig?

Allosaurus



(krak!) maar bleven wel in de buurt om de eieren 
in de gaten te houden. De eieren werden uit- 
gebroed door de warmte van de zon, bladeren 
en grond.

WAT KAN DE DINOSAURUS?
Er zijn verschillende soorten dinosauriërs met 
verschillende eigenschappen. Sommige dino’s 
kunnen zwemmen, vliegen of rennen. De grote 
planteneters kunnen vaker niet harder rennen 
dan vijf kilometer per uur. Zij hoeven ook geen 
tempo te maken, want planten lopen niet weg! 
Vleesetende dinosauriërs moeten juist wel een 
sprintje kunnen trekken om hun prooien te 
vangen. De dino’s op twee poten zijn het snelst. 
Zij kunnen een snelheid van wel zestig kilometer 
per uur halen.

WAAR IS DE DINOSAURUS NU?
Na 165 miljoen jaar kwam er een eind aan het 
bestaan van de enorme dinosauriërs. Wat er 
precies is gebeurd, weten wij na vele jaren nog 
steeds niet. Veel wetenschappers denken dat 
het verdwijnen van de dinosauriërs door een 
meteorietinslag kwam. Een enorme brok steen 
stortte uit de ruimte neer op het land. Door die 
enorme klap kwam er vermoedelijk zoveel stof 
vrij dat het zonlicht daar niet doorheen kon  
dringen. Hierdoor was het een lange tijd donker 
op aarde. Planten groeien niet in het donker en 
zo hadden de planteneters na een tijd niks meer 
te eten. Nadat de vleesetende dinosauriërs  
de laatste (magere) plantenetende dinosauriërs 
hadden opgegeten, verhongerden zij ook. 

Naast een meteorietinslag zijn er nog veel meer 
ideeën waarom de dinosauriërs er niet meer zijn, 
zoals klimaatverandering of een overstroming. 
Tot op de dag van vandaag zijn de onderzoekers 
er nog niet precies uit.

3

Pterodactylus

Velociraptor

In de herfstvakantie beleef je spannende  

avonturen tussen de dino’s tijdens DinoAdventures.

Wist je dat in Nederland ook resten 
van dinosauriërs zijn gevonden? 

Op www.geologievannederland.nl kun 
je zien waar de resten zijn gevonden.
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BRACHIOSAURUS
Een bijnaam van de brachiosaurus is  
‘armhagedis’. Deze naam heeft hij gekre-
gen door zijn zeer lange voorpoten. De 
enorme planteneters zijn rond de vijftien 
meter hoog en ongeveer dertig meter lang. 
Hierdoor behoren zij tot de grootste land-
dieren die ooit op aarde hebben geleefd.  
Zij wogen ongeveer 50.000 kilo, evenveel 
als tien olifanten.

TYRANNOSAURUS REX
De bekendste dinosauriër moet wel de 
Tyrannosaurus rex zijn. Met zijn veertien 
meter is deze dinosaurus één van de 
grootste vleeseters die ooit op het land 
heeft geleefd. De dino weegt ongeveer 
8.000 kilo, bijna evenveel als twee  
olifanten. Zijn bek stond vol met wel  
zestig tanden. De tanden hadden een 
lengte van ongeveer 25 centimeter.

TRICERATOPS
De naam triceratops betekent ‘driehoornig 
gezicht’, naar de drie hoorns die op zijn 
kop staan. Twee hoorns boven zijn ogen 
en één op zijn neus. De tricera is echt 
een groepsdino en leeft in grote kuddes. 
De triceratops kon ongeveer negen meter 
lang worden.

Wist je dat dinosauriërs vaak  
hun nesten bij elkaar in de buurt 
maakten? Zo konden zij elkaars 

eieren in de gaten houden.



HOEVEEL SOORTEN DINO’S 
ZIJN ER ONTDEKT?
A.  Minder dan 100 soorten.
B.  575 soorten.
C.  Bijna 1100 soorten.

WELKE KLEUREN HADDEN 
DINO’S?
A.  Dat weten onderzoekers niet precies. 
B.   Zij hadden dezelfde kleuren  

als reptielen.
C.   Zij hadden alle kleuren van de  

regenboog.

HOEVEEL TANDEN HEEFT  
DE ALLOSAURUS?
A.  20 tanden.
B.  70 tanden.
C.  140 tanden.

WAT IS GEEN VERSCHIL  
TUSSEN PLANTENETERS  
EN VLEESETERS?
A.  Hun tanden.
B.  Hun brul.
C.  Hun poten.
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Wil je kijken of je alles goed hebt onthouden? 
Of vind je het leuk om je spreekbeurt af te sluiten met een leuke  

quiz om te testen of jouw klasgenootjes wel hebben opgelet? 
Dan vind je hier nog een paar vragen, die je kunt beantwoorden. 
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HOE WERDEN DINO’S  
GEBOREN?
A.  Net zoals mensen.
B.  Uit een ei, net als vogels.
C.  Dat is niet bekend.

WAARDOOR ZIJN DE  
DINO’S UITGESTORVEN?
A.  Door een meteorietinslag.
B.  Door een overstroming.
C.  Dat is niet bekend.

HOE ZWAAR IS EEN  
BRACHIOSAURUS?
A.  10.000 kilo.
B.  50.000 kilo.
C.  100.000 kilo.

Antwoorden: 1C, 2A, 3B, 4B, 5B, 6C, 7B.

Quiz



    Maak van alle informatie die je  

hebt verzameld zelf een goede  

tekst voor je spreekbeurt.

    Heb je nog een vraag waar  
je echt niet uit komt?  
Stuur je vraag naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

     Oefen je spreekbeurt eerst  
een paar keer hardop voor je  
papa, oma of lievelingsknuffel.

    Het kan fijn zijn om tijdens je 
spreekbeurt iets in je handen te 

hebben, bijvoorbeeld een pen.

     Koop een emmer neushoornpoep  

en laat je klasgenootjes een  
luchtje ruiken! Wil je een emmer?  

Stuur een mail naar dierenvraag 
@dierenparkamersfoort.nl. 

    Verzamel mooie plaatjes  
of filmpjes en laat die zien  
op het digibord.

    Zenuwachtig zijn is helemaal  
niet erg! De dierverzorgers  
zijn ook wel eens zenuwachtig.  

Blijf rustig in- en uitademen.

    Maak voor jezelf een spiekbriefje 

met de belangrijkste woorden. 
Schrijf niet te lange zinnen op.

     Staar niet te veel naar je  
spiekbriefje, maar kijk ook  
naar je klasgenootjes.

     Laat je klasgenootjes pas  
aan het einde vragen stellen. 
Anders raak je misschien  
de draad kwijt, of wordt hun  
vraag al beantwoord tijdens  
je verhaal.

    Gebruik de quiz op de vorige  
pagina aan het einde van je 
spreekbeurt om te testen of je 
klasgenootjes wel goed hebben 

opgelet.

Spreekbeurttips

Heel veel 
succes met je 
spreekbeurt!
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Deze video 
bijvoorbeeld!

https://youtu.be/6Vjbq2vjbhg
https://youtu.be/6Vjbq2vjbhg

