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MET MIJ VALT 
ER ALTIJD WAT 
TE BELEVEN!

Golvend 
haar

Precies 
genoeg 
stoppels

Een stevige, 
praktische 
spijkerbroek

Mouwloos vest 
met heel veel 

zakken voor 
lekkernijen 

voor de dino’s

Maak kennis met Owen Grady
    Owen Grady is dinosaurustrainer en   

   onderzoeker bij Jurassic World. Hij is een  
  expert in het gedrag van dino’s en weet  

 precies hoe hij met de dieren moet   
 omgaan. Owen is dapper en zelfverzekerd  
 en wordt vaak om hulp gevraagd als er  
 een noodgeval is in het park.

OWENS PARTNERS 
Owen leidt een speciaal project waarbij hij vier 
babyraptors traint. De meest intelligente van  
het stel is Blue. Owen neemt haar mee op zijn 
avonturen. Owen houdt van dieren en heeft  
ook een trouwe hond, Red. 
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Maak kennis met  
het team 
De dinosaurussen zijn de sterren van  
Jurassic World, maar achter de schermen  
werkt een heel team dag in dag uit om een  
bezoek aan het park onvergetelijk te maken.  
Zoek deze personages in dit boek!

ROARK!

CLAIRE DEARING
Claire is de assistent-manager Park-
activiteiten bij Jurassic World. Ze moet 
ervoor zorgen dat alles soepel verloopt  
in het park. Claire is slim, dapper en 
vastberaden. Als zij en Owen samen-
werken, kan niets hen nog tegenhouden!

DR WU 
Dr. Wu is de hoofdwetenschapper in het 
Hammond Wetenschapslab. Hij is verant-
woordelijk voor het project waarbij dino-eieren 
worden gemaakt met DNA uit de prehistorie. 
De dino’s die hij in zijn lab ontwikkelt, worden 
steeds groter en gevaarlijker!

DANNY NEDERMEYER 
Danny is de IT-expert. Hij moet de computers  
en de elektronische sloten van de dinosaurus-
verblijven beheren en allerlei kleine taakjes 
oplossen. Stiekem vindt Danny Jurassic World 
niet leuk en hij probeert dan ook overal in het 
park problemen te veroorzaken.

SIMON MASRANI 
Simon is de eigenaar van Jurassic World en wil 

niets liever dan dat het park succesvol is en 
nieuwe bezoekers trekt. Hij moedigt Dr. Wu aan 
steeds grotere en gevaarlijkere dinosaurussen 

te maken en wil indrukwekkende attracties in 
zijn park, zoals de nieuwe speeltuin.

VIC HOSKINS 
Als Hoofd Beveiliging moet Vic ervoor zorgen 

dat de dinosaurusverblijven veilig zijn! Hij is 
een beetje een pestkop en denkt dat hij de 

dinosaurussen de baas kan zijn, maar stiekem 
is hij bang voor de dieren en heeft hij nog veel 

te leren!

IK HEB EEN 
GEWELDIG  

IDEE!
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BOUW JE EIGEN 
AVONTUUR
Op de pagina’s van dit boek beleef je 
een spannend avontuur met LEGO® 
Jurassic World™. Je komt ook allerlei 
slimme voorbeelden tegen van 
modellen, waaruit je inspiratie kunt 
opdoen voor je eigen creaties. 
Vanuit je eigen fantasie LEGO 
modellen bouwen is superleuk.  
Er zijn geen grenzen aan wat je kunt 
bouwen. Dit is jouw avontuur, dus  
duik erin en ga aan de slag!

ZO GEBRUIK JE DIT BOEK

Uitleg over modellen 
met handige bouwtips

Het rondje ‘Wat ga jij 
bouwen?’ geeft je nog meer 
ideeën voor modellen die je 

kunt maken

Soms zie je 
verschillende kanten 
van hetzelfde model

Speciale eigenschappen  
of elementen staan 

beschreven

Dit boek laat niet zien hoe 
je de modellen precies 
moet bouwen, omdat je 
misschien niet dezelfde 
LEGO steentjes in je 
collectie hebt. Je vindt 
hier wel een heleboel 
ideeën en handige 
bouwtips en uitleg over 
modellen, die je helpen bij 
het bouwen van je eigen 
creaties. Hier zie je hoe 
het werkt.

BOUW  
JE MEE?

WAT GA JIJ 
BOUWEN?
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LEGO STENEN  
ZIJN HET DNA VAN... 

LEGO CREATIES!

DIT IS DE BOUWER
Rod Gillies is een LEGO fan en een meesterbouwer. Hij heeft 
inspirerende LEGO modellen gemaakt die je in dit boek kunt bekijken. 
Hiervoor heeft Rod samen-gewerkt met het team van LEGO Jurassic 
World en het LEGO hoofdkwartier in Billund, Denemarken. Laat je door 
Rods ideeën inspireren en maak je eigen creaties!

VOOR JE BEGINT
Hier zijn alvast vijf handige tips om rekening  
mee te houden als je iets gaat bouwen: 

Sorteer je steentjes
Je wint tijd door je 
steentjes op kleur en 
type te sorteren voordat 
je begint met bouwen.

Doe onderzoek
Zoek ter inspiratie op internet 
of in boeken naar plaatjes van 
wat je wilt bouwen.

Wees creatief
Zoek een creatieve 
oplossing als je het 
perfecte steentje niet 
hebt! Een ander steentje 
werkt vast ook.

Maak stabiele modellen
Maak een model dat stevig 
genoeg is om mee te spelen.  
In dit boek vind je handige tips 
om stabiele modellen te maken.

Geniet
Maak je niet druk als er iets 
misgaat. Maak er iets anders 
van of begin opnieuw. De lol 
zit in het bouwen! 



BOUWPRAATJES
Wist je dat LEGO® bouwers hun 
eigen taal hebben? De termen 
hieronder kom je veel tegen in  
dit boek. Hier lees je wat ze 
betekenen.

TEGEL
Als je een glad oppervlak wilt op 
je model, gebruik je een tegel. 
Bedrukte tegels geven je model 
extra detail.

MATEN
Bouwers gebruiken het aantal 
noppen om de maat van LEGO® 
steentjes aan te geven. Als een 
steentje 2 noppen in de breedte 
heeft en 3 in de lengte, dan is het 
een 2x3 steentje. Bij hoge 
steentjes wordt een derde cijfer 
gebruikt om de hoogte in 
standaard steentjes uit te drukken.

KLEM
Sommige onderdelen 
hebben klemmen. Hierop 
kun je andere onderdelen 
vastklikken. Ladders kun je 
bijvoorbeeld met klemmen 
vastmaken aan staafjes.

ZIJWAARTS BOUWEN
Soms moet je in twee richtingen 
bouwen. Dan heb je dit soort 
steentjes of plaatjes nodig,  
die aan meer dan één kant  
noppen hebben.

GAATJE
Steentjes en  
plaatjes met  
gaatjes zijn heel 
handig. Je kunt  
er staafjes in 
bevestigen, of pinnen 
of verbindingen van 
LEGO® Technic.

De ronde verhogingen op steentjes 
en plaatjes heten noppen. Een 
ketting heeft aan de uiteinden een 
enkele nop. Noppen passen in de 
‘uitsparingen’ aan de onderkant van 
steentjes en plaatjes.

2x2 tegel
1x6 tegel

2x2 tegel 
met pin

2x3 
schild-
tegel

NOP

2X2 hoek-
plaatje

1x1 rond 
plaatjeKetting

1x1x5 steentje2x3 steentje 

2

3

2x3 gebogen 
plaatje met 
gaatje

2x2 rond  
groeven- 
steentje  
met gaatje  
voor een  
gekruiste as

4x4 rond steentje met gaatje 
voor een gekruiste as

1x1 steentje 
met gaatje

1x1 steentje met 
twee zijnoppen

1x4 steentje met 
zijnoppen

1x2/2x2 
hoekplaatje

1x1 steentje  
met één zijnop

Ladder 
met twee 
klemmen

2x3  
tegel 
met 

klemmen

1x1 tegel met 
zijklem

1x1 tegel met 
topklem

Klein 
blaadje

1x1 tegel 
met staafje
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STEENTJE
Wat zou een bouwer moeten 
beginnen zonder steentjes?  
Het steentje is de basis van de 
meeste modellen en je vindt  
het in allerlei vormen en maten.

PLAATJE
Net als steentjes hebben 
plaatjes noppen aan  
de bovenkant en uit-
sparingen aan de 
onderkant. Een plaatje is 
dunner dan een steentje. 
Drie plaatjes op elkaar 
zijn net zo hoog als een 
standaard steentje.

SPECIALE 
STEENTJES
Deze speciale 
steentjes zijn 
ideaal om je eigen 
modellen van 
LEGO Jurassic 
World te maken.

STAAFJE
Staafjes zijn handig om 
een model lange, dunne 
onderdelen te geven, 
maar ook om hoeken en 
bewegende onderdelen 
te maken. Staafjes 
passen precies in de 
handen van minifiguren.

SCHUIN STEENTJE
Schuine steentjes zijn 
onderaan groter dan 
bovenaan. Voor  
omgekeerde steentjes  
is het precies andersom,  
die zijn onderaan  
juist kleiner dan  
bovenaan.

SCHARNIER
Als je een dak wilt 
maken dat open kan 
of een beest met 
een bewegende 
staart, heb je een 
scharnier nodig.  
Een kogelgewricht 
werkt ook.

Kort, wit 
bot

2x3 plaatje

1x8 plaatje 
met zijrails

1x2 jumperplaatje

2x2 rond 
plaatje

2x2 bedrukte tegel

BoorPlant-
steentje

Ei

1x1 rond  
plaatje

4x4 gebogen plaatje 4x4 rond plaatje

1x1 tandplaatje

1x2 plaatje 
met ring

3 plaatjes 1 steentje
2x4 hoek-
plaatje

=

1x1 
koplamp-

steentje

2x2 
steentje

1x2 
reliëf-

steentje
1x1 rond 
steentje

2x2 
koepel-
steentje

1x2 
groeven-
steentje

1x2 schuin 
steentje

1x2 
omgekeerd 

schuin 
steentje

1x2 scharnier-
steentje en 1x2 
scharnierplaatje

Scharnierplaatjes

1x2 scharnier-
steentje en 2x2 
scharnierplaatje

Scharnier-
cylinder

1x2 plaatje met 
klikscharnier

Kogelgewrichthouder
1x2 sleepsteentje 
met kogelgewricht

Staafje met 
zijnoppen

1x2 plaatje  
met handvat

1x2 plaatje met staafje
Staafje
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Kleine onderdelen en balletjes kunnen 
verstikking veroorzaken. Niet geschikt 
voor kinderen jonger dan 3 jaar.

!



HOOFDSTUK 1:
HET MYSTERIE VAN DE 
VRIENDELIJKE REUS

IK KAN  
NIET WACHTEN 
OM DINO’S TE  

ZIEN!

WELKE ZULLEN 
WE ALS EERSTE 

BEKIJKEN?
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EEN HEERLIJK 
RUSTIGE DAG IN 

HET PARK!
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jurassic World
Welkom in Jurassic World! Op  

Isla Nublar ligt het enige 
pretpark ter wereld waar 
bezoekers machtige 
dinosaurussen kunnen 
bekijken. Vandaag is een 
speciale dag: de nieuwe 
speeltuin wordt geopend en 
het is superdruk in het park. 
Owen, de dinotrainer, heeft 
een drukke dag voor de 
boeg!

DINO’S ZIJN 
GEWELDIG!

GROEN OP HET EILAND
De ontwerpers van Jurassic World hebben hard gewerkt 
aan een weelderig regenwoud waar de dinosaurussen zich 
thuis kunnen voelen. Bouw verschillende planten met 
puntige, gekrulde en gewone bladeren in alle kleuren groen.

OWENS JEEP
Owen rijdt heel Isla Nublar rond op zijn 4x4 
jeep. De auto heeft grote wielen zodat hij 
grip heeft op de ruwe aarde en een grille 
aan de voorkant waarmee hij door de dichte 
struiken kan rijden. 

Grijs 2x6 
plaatje als 
basis

Plaatje met 
houders  
als as

Wielen met  
dikke banden

VIER KEER  
ZO GAAF!

Zwarte 
bumper

Transparant plaatje 
als voorruit

Grote groene 
struik

Puntig zwaardblad 
met klem

Rond, rood plaatje lijkt 
op een zwaailicht

Twee groene 
platen vormen 
de basis

Blad zit vast 
op plaatje 
met handvat

4X4 AS EN WIELEN 
De Jurassic World jeep kan echt rijden als je 
eenvoudige assen aan het chassis maakt en 
de wielen daarop vastmaakt.
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HOOFDPOORT
Bezoekers kijken altijd uit naar het moment waarop ze bij 
de enorme hoofdpoort van Jurassic World aankomen. Ze 
weten dat het vanaf dat moment niet lang meer duurt 
voordat ze voor het eerst levende dinosaurussen zullen 
zien! Ze gaan naar binnen door een grote boog met fakkels.

ACHTERKANT

Bruin 
pilaarsteentje 

als boomstam

Schuin 
steentje 
lijkt op 
massieve 
steen

Tegel zit vast aan 
hoekplaatjes

Steentje met 
halve boog

Steentjes van 
verschillende 

vormen en 
maten

Scharnier- 
steentje om  
de boom  
schuin te  
zetten

Puntige bladeren 
als palmboom

Steentje met 
klem houdt 
fakkel vast

Fakkel

Blauwe plaatjes 
als overgang

4x4 plaatje als 
stevige basis

Groene planten 
op de grond
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RAPTORVERBLIJF
Owen is jonge raptors aan het 

trainen als Claire Dearing, de 
assistent-manager, contact 
opneemt. “Er is een 
babytriceratops ontsnapt uit 
de Vriendelijke Reuzen 
kinderboerderij! Kom je me 
helpen?” Owen zegt dat hij 
eraan komt. De speeltuin 
wordt later vandaag officieel 
geopend, dus er mag 
vandaag niets misgaan!

ER IS  
EEN DINO 

ONTSNAPT!

WAT GA

 Obstakelparcours

 Etensbakje met 

verschillende vakken

JIJ
 BOUWEN?

WIPWAP-SCHARNIER 
Gebruik pinnen van LEGO®  
Technic om plaatjes met gaatjes en 
verbindingen aan elkaar te maken  
en een wipwap te maken. Nu kunnen  
de raptors samen wipwappen!

LEGO Technic 
pinverbindingPlaatje met 

pingaatjes

SPEELSE RAPTORS
Raptors zijn snelle, nieuwsgierige 
dinosaurussen die ook wel eens 
ondeugend zijn. Owen zorgt ervoor dat ze 
leuke dingen te doen hebben, zodat ze 
geen herrie gaan schoppen. Blue speelt 
graag op de wipwap met haar vriendjes.

RARK!!

Blue heeft haar naam 
te danken aan de 

blauwe markeringen 
op haar rug.

Lang 12x2 plaatje 
als wipwap

Lang gras

Twee 6x2 
platen vormen 
de basis

Raptors zitten op 
1x2 jumperplaatjes
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SLALOMPARCOURS
Jonge raptors rennen graag, daarom 
heeft Owen een slalomparcours 
gebouwd. Links, rechts en weer links, 
om de palen heen. De snelste raptor 
krijgt een beloning! Bouw obstakels om 
toe te voegen aan het trainingshok.

3x6 heksteentjes, 
vastgezet met 
klemmen

Lange tegels 
om de muren 

te verstevigen

RAPTORTRAINING 
Het park zou in de problemen komen  
als de raptors voor de lol een bezoeker 
aanvallen! Om dit te voorkomen leert 
Owen ze dat ze moeten luisteren. Dit 
trainingshok heeft drie hekken, maar 
jouw eigen hok kan ook helemaal 
omheind zijn.

Jurassic 
World 

kleuren

Steentje met klem 
vastgemaakt aan 
steentje met staafje

Plaatje met 
klem houdt  
hek vast

Bruin 6x2 plaatje 
als basis

Licht gaat aan  
als de poort 

opengaatHÉ, CLAIRE... 
HOE GAAT-IE?

Vierkant 
plaatje als 
basisZet de raptors 

tussen de 
obstakels

Met rode 1x1 ronde 
steentjes is het obstakel 
goed zichtbaar

ROARK!
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HOOFDSTRAAT
Owen en zijn hond, Red, gaan  

op onderzoek uit. Onderweg 
naar de Vriendelijke Reuzen 
kinderboerderij komen ze 
door de hoofdstraat. Hier is 
het druk en overal zijn winkels 
en kraampjes. De verkoper 
van de Dinobakkerij vertelt 
Owen dat er die nacht een 
doos donuts is verdwenen. 
Wie kan de donuts hebben 
gestolen?

WIE IS DE 
DONUTDIEF?

BALLONNEN TE KOOP
Maak een kraampje waar bezoekers kleurrijke ballonnen 
kunnen kopen. Maar pas op: als er een ballon een 
dinoverblijf in zweeft, krijg je hem nooit meer terug.

Maak ballonnen door 
koepelsteentjes te 
combineren met 

omgekeerde 
koepelsteentjes.

Ballon is op een staafje 
met klem geklikt zodat 
hij kan bewegen

Staafje met stopper

Rode koepel-
steentjes vormen 
samen een bol

Schuin steentje 
met kassaprint

Bruine steentjes 
voor de houten 

kraam

De kegels 
bestaan uit 
ijssteentjes 
bovenop een 
staafje

Plaatje met  
rails als la

STRAATARTIEST
Dat is geen dinosaurus... het is  
een straatartiest, verkleed als 
dinosaurus. Echte dinosaurussen 
jongleren niet met kegels terwijl 
ze liedjes fluiten!
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De bek kan wijd 
open door het 
scharnier

1x1 tegel

Scherpe 
tanden

DINO-DECO
Bouw een kleurrijke 
dinosaurus om klanten 
naar je kraam te 
trekken. Gebruik 
tandplaatjes en 
scharnierplaatjes om 
grote, dichtklappende 
kaken te maken.

WAT GA

 Een koffiekraampje 

 Kraampje met 

hoeden en andere 

souvenirs

JIJ
 BOUWEN?

BAKKERSKRAAM
Bij de bakkerskraam kun je cupcakes,  
koekjes, taart en donuts kopen. Er zullen  
vandaag wel teleurgestelde klanten zijn  
omdat een deel van de voorraad is gestolen!

Schuin steentje 
voor de achterkant 

van de kraam

Groot oog dat 
de aandacht 

trekt

Het hoofd van de 
dinosaurus zit vast 

aan een steentje 
met zijnoppen

Taart en koekjes 
te koop

IEMAND IS 
‘VERGETEN’ TE 

BETALEN... ER IS  
EEN DOOS 
DONUTS 

GESTOLEN!
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BEZOEKERSCENTRUM
Als ze de hoofdstraat weer uit 

zijn, gaan Owen en Red naar 
het bezoekerscentrum van 
Jurassic World. Zou de 
kleine Triceratops hier 
misschien zitten? Ze wringen 
zich door de menigte en 
kijken rond tussen de 
fossielen en interactieve 
tentoonstellingen. Maar ze is 
er niet. Dit is moeilijker dan 
gedacht!

WAT IS  
HIER AAN DE 

HAND? Plaat met 
staafje

Verticaal 
tandplaatje

Koplamp- 
steentje op  
een jumper-
plaatje

DINOSCHEDEL
Deze enorme dinoschedel is een 
populaire tentoonstelling. Hij is 
van een volwassen Triceratops  
die heel lang geleden leefde.  
Die was veel groter dan  
de baby die we zoeken!

AFZETTING  
WACHTRIJ

Het is vaak druk in het bezoekers- 
centrum, daarom moeten mensen  

achter een afzetting wachten tot ze  
aan de beurt zijn. Bouw een afzetting met 

opgestapelde ronde steentjes en kettingen.

HÉ! NIET  
VOORDRINGEN!

GEEN ZORGEN, 
IK WERK HIER!

De schedel is 
zijwaarts 

gebouwd met 
kleine witte 
steentjes

Een jumperplaatje 
is een stevige 
basis

Interactief 
infoscherm 

over de 
Triceratops

LEGO 
Technic as 

als voetstuk

2x2 schuin 
steentje
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FOSSIELENMUUR
Een dinosaurusskelet ziet er heel indrukwekkend 
uit op een fossielenmuur. Dit is een grote 
carnivoor met scherpe tanden. Welke fossielen 
presenteer jij op je muur?

WAT GA 
 Vleugel van een Pteranodon Kaken van een T. rex

 Fossiel van een nest

JIJ BOUWEN?

TENTOON-
STELLING 
Bouw een muur met 
steentjes met klemmen  
of steentjes met  
zijnoppen waarop  
je klemmen kunt  
klikken. Voeg daarna  
witte, bot-achtige  
steentjes toe om de  
vorm van een dinofossiel  
na te maken.

1x2 
steentje 

met klem

1x1 steentje 
met zijnop

1x2 
steentje 

met klem

De muur 
lijkt 
uitgehakt 
door 
schuine 
steentjes

Grijze ketting
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triceratops HOK
 Owen en Red onderzoeken de 

Vriendelijke Reuzen 
kinderboerderij. Hier 
kunnen kinderen jonge 
planteneters voeren. Owen 
ontdekt dat het hok van de 
Triceratops stevig dicht zit. 
Wat vreemd! De kleine 
Triceratops kan het hek 
niet dicht hebben gedaan 
nadat ze is ontsnapt. Wie 
heeft dat dan gedaan?

BOOM MET VOGELS
Onder de boom bij de  
kinderboerderij kunnen  
bezoekers wortels halen om  
de babydinosaurussen te  
voeren. Bouw een boom met  
veel bladeren zodat er vogels  
bovenop kunnen gaan zitten.

Schuine 
steentjes 

onderaan de 
stam lijken op 
boomwortels 

en zorgen 
voor stabiliteit.

Steentje 
met halve 
boog

2x2 
steentje

WAT GA 

 Wortelkruiwagen

 Dinosauruszadel zodat 

bezoekers op de dino’s 

kunnen rijden

 

JIJ
 BOUWEN?

Steentjes met halve 
boog als takken

6x5 bladeren 
met noppen

Wortels voor de 
kleine herbivoren

Krat met 
handvatten

6x6 rond 
plaatje

EEN ENORM 
MYSTERIE
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Basis voor poort

SORRY, RED,  
DAT IS VOOR DE 

DINO’S!

HOK VOOR BABYDINO’S 
De andere babytriceratops zit in elk geval nog in 
het hok! Bouw zelf een hok met veilige hekken, een 
slot, een gevarenteken en een waarschuwingslicht 
voor noodgevallen. Vergeet niet de dino eten  
te geven!

Van ladders met 
klemmen aan 

één kant kun je 
een heel mooi, 

rechthoekig hok 
maken.

Modderkleurige 
plaatjes

Digitaal 
vergrende- 
lingspaneel

CRRW!

Ladder met 
klemmen

Vogel bovenop 
een tak

2x2 steentje 
verbindt de 
bovenkant met 
de onderkant 
van de boom

GOEDEMORGEN, 
MEISJE!
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WIE HEEFT  
DE EIEREN 

VERPLAATST?

BUREAU VAN EEN 
WETENSCHAPPER
Dit bureau van een wetenschapper heeft een 
computer met informatie en potten waar embryo’s 
in worden bewaard voor onderzoek. Je kunt een 
kantelend computerscherm bouwen met een 
scharniersteentje.

DNA-EXTRACTOR
Het lab is naar John Hammond vernoemd, de 
bedenker van het park. Dr. Wu en hij hebben 
ontdekt hoe ze dinosaurussen kunnen maken uit 
DNA. Het DNA is uit prehistorische, bloedzuigende 
insecten gehaald die vast zaten in barnsteen.

DNA-extractor

Lampsteentje

Korte kegel

1x1 rond plaatje met gaatje

2x2 rond plaatje

Scherm met 
DNA-gegevens

Digitaal 
vergrendel-

systeem

Basis met  
scharnier- 

steentje zodat  
het scherm  
kan draaien

2x2 rond plaatje als 
basis voor de stoel

Steentje met 
computer-

scherm

Opgestapelde 
ronde plaatjes 
lijken op een 

draaiende 
machine die DNA 
uit weefsel haalt.

HEB JE NOG 
NIEUWS?

IK ZIT OP EEN 
PLANNETJE TE 

BROEDEN!

BEZOEKJE AAN HET LAB
Bij het Hammond Wetenschaps-

lab ziet Owen Claire en de 
hoofdwetenschapper Dr. Wu. 
Het ziet ernaar uit dat er nog 
meer problemen zijn in het 
park. Danny Nedermeyer, de 
IT-specialist, was boos omdat 
hij gisteravond moest blijven  
om het computersysteem te 
repareren. Nu zijn er eieren 
verwisseld in de incubator.
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Ronde plaatjes 
met gaatjes 

verbinden tubes 
met de vriezer

DNA-VRIEZER
Het lab heeft een container waarin dino-DNA 
wordt bevroren. Eén van de wetenschappers, 
Allison Miles, gebruikt deze vandaag.

INCUBATOR
Dinosauruseieren worden 
geïncubeerd, warm gehouden 
dus, totdat ze klaar zijn om uit te 
komen. Bij deze incubator hangen 
er lampen boven de eieren.

WAAR HEB IK  
MIJN BOTERHAM 

GELATEN?

Gebruik 
pinnen die 

eruit zien als 
klinknagels 
rondom de 

vriezer.

LEGO Technic 
halve pin

Verfrolhouder

Schuifplaat

Rond steentje 
met gaatjes

Plaatje met 
klem

Halve 
cilinder

Transparante 
schuifplaten lijken op 
lampen. Kies een 
warme kleur, oranje of 
rood bijvoorbeeld.

De eieren 
staan  
op 2x2 
jumper-
plaatjes

Stevige basis in 
de kleuren van 
Jurassic World
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CONTROLEKAMER
 Zodra Owen en Claire de 

controlekamer van het park 
binnenlopen, worden ze 
begroet door Vic Hoskins, het 
beveiligingshoofd. ‘Zo te zien 
heeft de babydinosaurus haar 
tracker eraf gehaald,’ zegt Vic. 
Iemand heeft een donutspoor 
gezien van de Hoofdstraat 
naar de Voederarena van de 
Baryonyx. Hmm...

IK HEB DE 
CONTROLE!

DINOTRACKER
Het personeel in de Controlekamer  
kan dinosaurussen volgen op een groot 
scherm. Zolang de dino’s allemaal  
een tracker hebben!

WE MOETEN 
HAAR 

OPSPOREN!

ELEKTRICITEITSSCHAKELAARS 
De sloten op de hokken van de dinoverblijven  
gaan elektronisch open en dicht. Deze  
elektriciteitsunit heeft schakelaars, een  
gevarensymbool en meters met het voltage.

Waar-
schuwings- 

tegel  
elektriciteit

Scherm wordt vastgehouden  
door plaatje met klem

Tegel met 
toetsenbordprint

Raamsteentje 
met kaart van 
Jurassic World

Grote 
koffiemok

2x2 koepelsteentje als 
bovenkant van vat

Computer van 
Vic Hoskins

Schakelaars zijn 
klauwsteentjes

Grijs schuin 
steentje lijkt op 
glad metaal
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Zwaailichten voor 
noodgevallen

Staafhouder met 
handvat Grijs staafje

VEILIGHEIDSMONITOREN
Danny, de IT’er, heeft het computersysteem  
van het park gerepareerd. Bouw computermonitoren, 
toetsenborden en schermen voor de Controlekamer

ACHTERKANT

Ronde, gekleurde steentjes 
lijken op lampen. Maak ze 

vast op LEGO Technic halve 
pinnen in een steentje met 

gaatjes.

1x1 transparante 
ronde tegel

Steentje 
met gaten

Omgekeerde 
schotel

LEGO 
Technic 
pin met 
staafje

Staafhouder met  
klem vastgemaakt aan 

steentje met handvat

Walkie-talkie

1x8 steentje is een 
mooie bovenkant

Kaart van 
Jurassic World

Danny kan alle activiteiten in 
het park bekijken vanaf zijn 
werkplek

O, NEE... ER IS 
WÉÉR EEN DINO 

ONTSNAPT!






