
Snelle weetjes
Naam:         Dinosaurus
Woonplaats:     Over de hele wereld
Voedsel:        Planten of vlees
Leeftijd:        Onbekend
Gewicht:        Tussen de 10 en 30.000 kilogram
Status in het wild:Status in het wild:  Uitgestorven

Spreekbeurt over 
de dinosaurus



Waar woont de 
dinosaurus?
Miljoenen jaren geleden zag de wereld er nog Miljoenen jaren geleden zag de wereld er nog 

niet zo uit als de dag van vandaag.  Alle stukken 

land zaten aan elkaar vast als één geheel. In de 

periode van de dinosauriërs begon het land in 

stukken uit elkaar te drijven door bijvoorbeeld 

zeebevingen. Daardoor worden resten van dino-

sauriërs over de hele wereld worden terugge-

vonden. 

Wist je dat er tot nu toe bijna 1100 dinosaurussoorten 

zijn ontdekt?

Van een aantal dinosauriërs zijn zelfs 
stukken huid gevonden. Hierdoor 
weten de onderzoekers of de huid 
glad of korrelig is of dat de 
dinosaurus schubben heeft. De kleur 
is vaak al weggevaagd. De 
dinosauriërs in het Dinopark hebben dinosauriërs in het Dinopark hebben 
dezelfde kleuren als reptielen. De 
gekozen kleuren blijven natuurlijk 
verzonnen. Hierdoor kan een 
dinosaurus van kleur verschillen.

Hoe ziet de dinosaurus er uit?
Eigenlijk weten de onderzoekers niet precies hoe de dinosauriërs eruit zien. 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 wel bekend. Zo weten de onderzoekers dat de 
Tyrannosaurus rex korte voorpootjes heeft en de Brachiosaurus een lange nek. De meeste dinosau-
riërs hebben vier poten. Sommige hebben vleugels en kunnen vliegen.



Dinosaurus en de familie
Sommige dinosauriërs leven in groepen en andere alleen. We

l leggen zij 
Sommige dinosauriërs leven in groepen en andere alleen. We

l leggen zij 

allemaal eieren, net zoals reptielen en vogels. De eieren van d
inosauriërs 

zijn erg groot, wel tien tot dertig centimeter lang. De meeste
 eieren die 

tegenwoordig worden gevonden zijn kapot. Dit komt door d
e plaats 

waar het ei jarenlang lag of dat er al een jong uit het ei was g
ekropen. 

Hoe lang een kleine dinosauriër in een ei zit, kunnen wij niet 
aan de over-

blijfselen zien. Wel denken de onderzoekers dat planteneten
de dinosau-

riërs langer in het ei zitten. De kleintjes moesten waarschijnlij
k direct 

meelopen met hun ouders om niet in gevaar te komen. 

Eitje hoort erbij
De dinosauriërs leggen hun eieren in een nest op de grond. E

en nest is 

handig om de eieren bij elkaar te houden, te beschermen en 
droog te 

houden. Sommige kleine dinosauriërs zitten op de eieren om
 deze uit te 

broeden, net als een kip. Veel grote dinosauriërs doen dat nie
t (krak!), 

maar blijven wel in de buurt om de eieren in de gaten te hou
den. De 

eieren worden dan uitgebroed door de warmte van de zon, b
laderen en 

grond. 

Wist je dat dinosauriërs nesten vaak dichtbij elkaar maken? 
Zo kunnen de dinosauriërs samen de eieren bewaken.

Wat eet de dinosaurus?
Er zijn twee groepen binnen de dinosauriërs, de planteneters en 
de vleeseters. Beide zijn makkelijk uit elkaar te houden. De vlees-
eters hebben grote achterpoten en kleine voorpootjes. De zware 
planteneters hebben vier dikke poten en vaak een kleine kop.

Bek vol tanden
Nog een verschil tussen planteneters en vleeseters is het gebit. 
Planteneters hebben platte tanden, waarmee ze takken en blade-
ren 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 Tyranosaurus zijn zo hard, dat zij zelfs door botten heen 
kunnen bijten.

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



Help!
Na 165 miljoen jaar kwam er een eind aan het bestaan van de Na 165 miljoen jaar kwam er een eind aan het bestaan van de 

enorme dinosauriërs. Wat er precies is gebeurd, is na vele jaren nog 

steeds onbekend. 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 de enorme 

klap kwam er vermoedelijk zoveel stof vrij, dat het zonlicht niet 

door de dikke laag heen kon dringen. Hierdoor was het een lange 

tijd donker. Planten groeien niet in het donker en zo hadden de tijd donker. Planten groeien niet in het donker en zo hadden de 

plantenetende dinosauriërs na korte tijd niets meer te eten. Nadat 

de vleesetende dinosauriërs de laatste (magere!) plantenetende di-

nosauriërs hadden opgegeten, verhongerden zij ook. 

Geen idee!
Naast de meteorietinslag zijn er nog veel meer ideeën waarom de 

dinosauriërs er niet meer zijn, zoals door een klimaatverandering of 

door een overstroming. Tot op de dag van vandaag zijn de onder-

zoekers er nog niet precies uit. 

Wist je dat in Nederland ook resten van dinosauriërs zijn gevonden? Op www.geologievannederland.nl kan je zien waar de resten zijn gevonden.

Wat kan de dinosaurus?
Er zijn verschillende soorten dinosauriërs, met verschillende 
eigenschappen. Een aantal dinosauriërs kunnen zwemmen, 
vliegen of rennen. De grote planteneters kunnen meestal niet vliegen of rennen. De grote planteneters kunnen meestal niet 
harder rennen dan vijf kilometer per uur. Zij hoeven ook niet hard 
te rennen, want planten lopen niet weg. Vleesetende dinosauriërs 
moeten wel eens een sprintje trekken om een prooi te kunnen 
grijpen. De dinosauriërs op twee poten zijn het snelst. Zij kunnen 
wel een snelheid van zestig kilometer per uur halen. 

Wist je dat vijf kilometer per uur net zo snel is als een mens 
normaal wandelt?



Wist je dat in de herfstvakantie het Dinopark tot leven komt tijdens de 

DinoAdventures? Houd de website (dierenparkamersfoort.nl) in de gaten!

Ontmoet de dinosauriërs
In DierenPark Amersfoort kan je ruim zeventig levensgrote dinosauriërs ontmoeten. Tijdens een 
wandeling in het Dinopark, loop je langs de verschillende tijdperken. De volgende dinosauriërs kan je 
onder andere tegenkomen in het bos.

Brachiosaurus
Een bijnaam van de Brachiosaurus is de ‘armhagedis’. Deze naam heeft hij gekregen door zijn zeer lange Een bijnaam van de Brachiosaurus is de ‘armhagedis’. Deze naam heeft hij gekregen door zijn zeer lange 
voorpoten. De enorme planteneters zijn rond de 15 meter hoog en ongeveer 30 meter lang. Hierdoor 
behoren zij tot de grootste landdieren die ooit op aarde hebben geleefd. Hun gewicht was ook ink. 
Ongeveer 50.000 kilogram, wat evenveel is als ongeveer tien olifanten. 

Tyrannosaurus rex
De bekendste dinosauriër is wel de Tyrannosaurus rex. Met zijn 14 meter is deze dinosaurus één van de De bekendste dinosauriër is wel de Tyrannosaurus rex. Met zijn 14 meter is deze dinosaurus één van de 
grootste vleeseters die ooit op het land heeft geleefd. Hij woog ongeveer 8.000 kilogram, wat evenveel 
is als bijna twee olifanten. Zijn bek stond vol met wel 60 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 hoorn op zijn neus. Deze dinosauriër was een echte planteneter en 
leefden in groepen. De Triceratops kon ongeveer negen meter lang worden.leefden in groepen. De Triceratops kon ongeveer negen meter lang worden.
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