
 

De Mollentelling 
 
 

De mol is een zoogdier dat niet vaak in de spotlight staat. Wat weten we eigenlijk over de mol?  
De mol komt (bijna) overal in Nederland voor, maar waar precies? We roepen iedereen op om op 
zaterdag 13 - zondag 21 februari 2021 te zoeken naar mollen(sporen). Waarnemingen kun je 
doorgeven via Tuintelling.nl. 
  
Wat kan je doen?  

• Ga op 13 -21 februari lekker naar buiten om te tellen! De 
molshopen vallen vaak goed op in weilanden, parken en 
tuinen, maar ze kunnen ook verscholen zijn in het bos! 

• Geef via www.tuintelling.nl waar, wanneer en hoeveel 
mol(shopen) je hebt gezien.  

 
Veel plezier met zoeken! 

 Een mol in een molshoop (bron: Dieder Plu, via Zoogdiervereniging) 

 
Wil je meer leren over het leven van de mol? Doe dan deze leuke doe-opdrachtjes! 
 
Zintuigen van een mol 
De mol is een zeer bijzonder dier, dat kun je nalezen op ons uitgebreid informatieblad van De 

Helderse Vallei over de mol. Hoe zou dat zijn, ondergronds leven? Eten, slapen, lopen, graven, alles in 

het donker. Even de zintuigen bij langs: 

• Zien: zijn oogjes zijn klein en een beetje verstopt onder zijn vacht; hij ziet niet goed 

• Horen: ook de oren zijn verstopt, maar mollen kunnen best goed horen. Dat komt vooral 

doordat hij hoort met zijn gevoelige voelharen. Geluid dringt heel goed in de grond: de 

trillingen van een kruipende worm kan hij horen!  

• Voelen: horen en voelen doet hij dus met zijn voelharen. Die zitten niet alleen op zijn spitsige 

neus, maar ook op de uiteinden van zijn pootjes. En in zijn snor natuurlijk.  

• Ruiken: Met zijn neus kan hij heel goed bewegen….! Met die snuitbewegingen kan hij zelf 

stilzitten (dat maakt immers geluid) en zo een reuk oppikken. Zeer goede neus dus! 

• Proeven: geen idee. Dat gaan we uitvogelen. Doe je mee?  

Wat ga je doen? 

Je gaat doen als mol, je gaat mollig doen! 

 

Wat heb je nodig? 

• Vriend/vriendin, broer/ zus, vader of 

moeder 

• Blinddoek (of bijvoorbeeld een theedoek) 

• Knijper of iets waarmee je je neus dicht 

kunt doen  

• Oordopjes of watten  

• Kleine schone bakjes (minimaal 5) 
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Hoe? 

Vraag aan je ouders of je verschillende eetbare dingen mag gebruiken voor deze opdracht.  

Je hebt maar een piepklein beetje nodig! Bijvoorbeeld: saus, kruiden (kaneel of zout), 

chocolademelk, boterklontje, jam, worteltje, mayonaise, gebakken ei.  

 

• Vul ongeveer 5 bakjes met de etenswaren. 

• Maak jezelf blind met de blinddoek, doof met de oordopjes of watjes en reukloos met de 

knijper! Hoe voelt dat? 

• Nu mag je vriend/vriendin de bakjes aangeven. Kan jij raden wat erin zit? Voel maar!! 

• Draai de rollen nu om. 

• Het is molspelen is voorbij als alle ‘hapjes’ zijn geraden.  

 

Vraag: Is het lekker als je niets ziet of ruikt?  

Kun je het beter raden als je alleen maar ruikt, zonder te proeven?  Veel mollig plezier! 

 

Handen als kolenschoppen. 
Iedereen heeft wel eens molshopen gezien. Toch zijn er maar weinig mensen die een echte levende 

mol hebben gezien. De molshopen geven aan waar een mol woont. In de grond heeft hij 

verschillende kamers gemaakt die verbonden zijn met graafgangetjes. In de kamers bewaard hij zijn 

eten zoals stukjes insecten of 

wormen. De molshopen graaft hij 

omdat hij ook zuurstof uit de lucht 

nodig heeft.  

De mol heeft hele grote graafpoten 

voor zijn lengte. De voorpoten zijn 

breed en de nagels zijn zeer lang! Zou 

jij ook zo kunnen graven als een mol? 

 

Wat heb je nodig? 

• Twee washandjes die stuk mogen 

• Schaar   

• Grote emmer  

• Aarde 

 

Wat ga je doen? 

• Spreid je hand in een washandje markeer met een stift waar er 5 openingen gemaakt kunnen 

worden. 

• Haal je hand uit het washandje en knip voorzichtig deze 5 openingen. Maak de openingen niet te 

groot, maar zo dat het washandje strak om je vingers zit. 

• Ga naar buiten en probeer in 30 tellen de emmer vol te scheppen zonder washandje en daarna 

30 tellen met jouw mollengraafhanden. Wat ging sneller?  

• Maak er een wedstrijdje van samen met een vriend of vriendin. Wie kan er zo goed graven  

als een mol? 


