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WINTER IN  
HET LAND…  
SLAPEN, RUSTEN  
OF VERTREKKEN?
In de winter is het voor heel wat dieren te koud bij ons. Sommigen 
vinden onvoldoende voedsel. Ze moeten dus een oplossing zoeken.  
Een mogelijkheid is wegtrekken naar een warmer land. Verschillende 
vogels doen dit. Neem een kijkje op het bord van de vogels en ontdek 
welke koesterbuur van Tienen een lange reis maakt.

Omgekeerd zijn er dieren die ’s winters bij ons te gast zijn.  
Denk maar aan bepaalde soorten eenden en ganzen. Wist je dat 
sommige roodborstjes wintergasten uit Scandinavië zijn? 

De dieren die bij ons blijven maar onvoldoende voedsel vinden,  
kunnen twee zaken doen. Ofwel gaan ze in winterslaap ofwel  
nemen ze een rustperiode.

De eekhoorn zoekt een knus 
holletje op in een boom.  
Op mooie winterdagen kan 
je een glimp opvangen van 
zijn pluimstaart als hij op 

zoek gaat naar voedsel.

De kikker kruipt in de 
modder van een poel. 

Hij ademt enkel nog 
via de huid en slaapt 

ongeveer tot april.

De mol volgt insecten 
dieper de grond in. 

In uiterste nood legt 
hij een winter-

voorraadje aan.

In de herfst eet de egel zijn 
buikje rond met wormen, 

kevers en slakken, zodat hij 
een vetlaag heeft om op een 

beschutte plaats de winter 
lang door te slapen.

Wat denk 
jij dat de 
vleermuis 
en uil in 
de winter 

Padden zoeken  
een droog en 
beschut plekje  
om de winter  

door te komen.
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De vleermuis houdt een winterslaap. Ze zoekt een rustige plek waar ze de hele 
winter door kan slapen, bijvoorbeeld een spleet tussen muren. Het mag er niet te 
koud zijn, maar ook niet te warm. Het moet er vochtig zijn, zodat de vleermuis niet 
uitdroogt. Een grot of kelder is een goede overwinteringsplaats. Wanneer ze een  
plek gevonden hebben, hangen ze ondersteboven aan het plafond. Met de klauwen 
aan hun achterpoten hechten ze zich vast aan de wand. Vleermuizen blijven zo de 
hele winter hangen. Ze hebben heel wat aanpassingen om energie te besparen.  
De temperatuur van het lichaam daalt van 39°C tot ongeveer 6°C. De hartslag  
wordt veel lager. Van 600 keer naar enkele keren per minuut. Ze halen nog maar 
weinig adem. Zo besparen ze veel energie. Het wakker worden kost heel veel 
energie voor een vleermuis. Daarom mag je hem niet zomaar wakker maken in  
de winter. Als hij onvoldoende vetreserves heeft, kan hij het niet redden tot het  
eind van de winter. 

De uil Sommige uilen trekken weg in de winter. Zo zijn er ook soorten die naar  
ons trekken. Denk bijvoorbeeld aan de velduil die bij ons de winter door brengt. 
Andere uilen slapen, rusten, noch vertrekken.
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WATERDIERTJES
In en rond een poel of vijver bruist het van leven. Ken jij het 
bootsmannetje al? En de poelslak? Wist je dat een libellenlarve  
een echt roofdier is en de waterspin een duikersklok maakt?

Al deze waterdiertjes spelen een belangrijke rol. Samen vormen  
ze een voedselweb. Aan de oever zit de blauwe reiger.  
Deze staat aan de top van het web. In het water zie je een andere 
topjager: de snoek. Wist je dat de snoek een eendenbek heeft?  
Vind je hem terug op de tekening?

Op de afbeelding zie je 
de alpenwatersalamander. 

Zie je zijn oranjerode buik?
 Hij zwemt hier vlakbij 
kikkerdril. Daar lust hij 

wel een hapje van.

De muggenlarven hangen 
gezellig bij elkaar. Ze hangen 
ondersteboven aan het 
wateroppervlak. Zie je de 
buisjes waarmee ze ademen?De poelslak legt 

haar eitjes aan 
de onderkant van 
de bladeren van 
waterplanten. 

De waterspin maakt een duikersklok. 
Ze verzamelt luchtbelletjes tussen 
de haartjes op haar achterlijf en 
brengt ze onder water samen aan 
een waterplant. Zo heeft ze een 

voorraadje lucht om te ademen.

Deze mooie rode libel 
heeft vier vleugels. Ze 

ziet er helemaal anders 
uit dan de libellenlarve. 

Zie je ook haar grote 
ogen? Ze zit lekker te 

zonnen aan de oever.

In april worden de kikkers 
wakker uit hun winterslaap. 
Ze zoeken een zonnig plekje 
op een steen of blad om 

lekker op te warmen.

Het bootsmannetje  
zwemt op zijn rug.  

Zijn grote poten  
lijken net roeispanen.  

Hij is een echte  
rover onder water.
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Snoek



Herken jij de vier silhouetten? 
Eén van deze vier vogels blijft niet bij ons 
in de winter. Jaarlijks legt hij, samen met 
vele anderen van zijn soort wel duizenden 
kilometers af. Ze blijven in de wintermaanden 
in Afrika en keren tegen de lente terug.  
Je kan hen herkennen aan hun wit met  
zwarte verenkleed en vrolijk gekwetter.  
Weet jij welke vogel het is?

Zwaluw - Duif - Eend - Reiger

VREEMDE VOGELS  
IN DE VIANDER…
Er wonen heel wat leuke tuinvogels in ons land. 
Hoorde je al eens een winterkoninkje van katoen geven op 
een vroege ochtend? Heb je gezien dat niet alleen de borst, 
maar ook een deel van de kop van een roodborstje rood is?  
Ken je de merel? Naast tuinen en parken tref je ook in 
bossen en velden interessante vogelsoorten aan.
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Zanglijster
© Karel Van Rompaey

Koolmees
© François Exelmans 

Pimpelmees
© François Exelmans

Merel
© Karel Van Rompaey

Boomklever
© Karel Van Rompaey

Winterkoninkje
© François Exelmans

Grote bonte specht
© François Exelmans

Huismus
© François Exelmans
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GROEN DOET LEVEN
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Boomgaard
Vanop deze heuvel heb je een mooi zicht op de 
boomgaard en de bloemenweide van de Viander. 
Kan jij vanaf hier alle hoogstamfruitbomen tellen?
In de lente staan ze in bloei zoals op deze foto.

Kersenbloesems © RLZH

Bloesems
In de lente dragen de fruitbomen bloesems.  
Deze geurige bloemen trekken insecten zoals 
bijen, vlinders en zweefvliegen aan.  
Deze diertjes zijn enorm belangrijk voor de 
bestuiving van de bomen. Weet jij waarom?  
Wat dragen deze bomen in de herfst?

© Shutterstock

Zaden
Als een bloem uitgebloeid is, ontwikkelen er  
zich zaden aan de plant. Welke plant zie je  
op onderstaande foto? Als je goed kijkt,  
zie je aan elke parachute een klein zaadje hangen. 
De zaden worden verspreid door de wind. 
Waarom is dit zo belangrijk?  
Zijn er andere manieren waarop de zaden van  
een plant verspreid kunnen worden? Welke?

© Shutterstock

Bloemenweide
In de Viander ligt er ook een bloemenweide. 
Bloemen zijn niet alleen mooi en fleurig. In een 
bloemenweide vind je heel wat kriebeldiertjes 
terug. Ze vinden er een thuis en smullen van  
de bloemen, planten en hun zaden. Bovendien 
gonst het er in de lente van de bedrijvigheid.  
Vlinders bezoeken massaal de bloemenweide en 
ook de bijen uit het insectenhotel komen er nectar 
zoeken. Zowel de rupsen als later de vlinders 
vinden er voedsel en een plekje om te zonnen.

© ThinkstockPhotos
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Bijen zijn enorm belangrijk voor het transport 
van stuifmeel. Hierdoor vindt bestuiving 

plaats. Neem ook eens een kijkje aan het 
insectenhotel en het bijenbord.

Insecten zoals bijen, vlinders en zweefvliegen 
zorgen ervoor dat de bloemen bevrucht worden. 
Bloemen die bevrucht zijn, worden later de 
vruchten van de boom. In de herfst dragen deze 
bomen kersen, pruimen, appels of peren. Al deze 
vruchten ontstaan dus uit de bloemen van de 
boom.

Uit elk zaadje kan een nieuwe plant groeien. De wind neemt de zaden mee, zodat ze op 
verschillende andere plekken terecht komen. Als de zaadjes op een plaats terecht komen, 
waar ze kunnen kiemen, groeien er nieuwe paardenbloemen uit. Zo kan de plant zich dus 
verspreiden en kunnen er ook op andere plaatsen paardenbloemen groeien. Niet alle planten 
hebben lichte zaden die door de wind verspreid kunnen worden. Zwaardere zaden worden 
vaak door vogels, zoogdieren en zelfs door de mens verspreid. Vruchten met zaden worden 
opgegeten en de zaden komen via uitwerpselen op een andere plek terecht. Zaden kunnen 
ook verspreid worden doordat ze blijven kleven aan de vacht van een dier of aan onze kledij. 
Een mooi voorbeeld is de maretak. Dit is een plant die op andere bomen groeit. Vogels eten 
de bessen van de maretak op en zorgen er op die manier voor dat de zaden, die niet verteerd 
worden, op andere bomen terecht komen. De bessen van de maretak zijn bovendien zeer 
kleverig, zodat ze ook makkelijk blijven plakken op nieuwe gastheer-planten.

Aantal hoogstamfruitbomen: 19

Een paardenbloem



Wist je dat er rondom jou heel wat dieren en planten leven? Misschien heb 
 je ze nog niet allemaal ontdekt. Sommigen van hen hebben het moeilijk. 
 Ze kunnen best een handje hulp gebruiken. Als we deze buren niet leren 
 koesteren, komen ze waarschijnlijk nooit meer terug.

Maak kennis met de zeven koesterburen van Tienen!   
Kan jij zien waar ze wonen?
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KOESTERBUREN
Je hebt meer buren dan je denkt!
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Rippel stippel, wie kan  
al mijn stippels tellen?  
In tegenstelling tot wat  
veel mensen denken,  

vertellen ze niet  
hoe oud ik ben.

Alle andere 
kriebeldiertjes zijn bang 

van mij! Ik heb veel 
poten en zie er best  

eng uit. Ik kan  
bovendien flink  

bijten.

Ik ben het nachtdier van 
de kriebeldiertjes. Als het 
donker is, kom ik uit mijn 

schuilplaats en ga ik jagen. 
Maar wees gerust, in je oor 

kruip ik niet hoor. 

Je vindt me terug in alle 
maten, vormen en kleuren. 

We hebben ook mooie 
namen afhankelijk van de 

soort: mierenleeuw, boktor, 
soldaatje, … Wat vind je van 

mijn glimmend schild?

In de winter metsel  
ik mijn huisje dicht.  

Misschien denk je dan  
dat ik dood ben.  

Maar nee hoor, ik zit 
gezellig binnen.

Ik heb een heel 
speciale hobby.  

Bladluizen zijn voor 
mij een beetje zoals 

koeien voor een boer. 
Ik melk ze!

Weet jij bij welk kriebeldiertje de volgende kriebelige weetjes horen?

Ik ben de acrobaat  
van alle kriebeldiertjes. 

Ik tuimel en ik val,  
ik maak vlieglijnen  
en soms ga ik op  
en af als een jojo!

Mijn naam doet me alle  
eer aan. Vroeger dachten 

de mensen dat ik kon 
helpen tegen bedplassen.

KRIEBELDIERTJES
Als het kriebelt moet je…
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In de kolonie zwaait de koningin de scepter. Ze legt alle eitjes en zorgt 
ervoor dat de kolonie bij elkaar blijft. Uit de eitjes van de koningin kunnen 
mannetjes of vrouwtjes komen. Een mannelijke bij noemen we een dar.  
Een dar kan enkel zorgen voor de bevruchting van een koningin. Al het 
andere werk wordt gedaan door werksters. Dit zijn de vrouwelijke bijen. 

  De werksters zorgen voor het reilen en zeilen van het nest. De jongste 
werksters starten met eenvoudige taken zoals het schoonmaken van  
het nest. Naarmate ze ouder worden, veranderen ze van taak.

Kan je deze bijen herkennen in de tekeningen? 

SOLITAIRE BIJEN
Sommige bijen leven niet met z’n allen in een  kolonie.  
Ze zoeken op eigen houtje een nest en richten dit in.  
Ze leggen hierin meerdere eitjes achter elkaar en  
zorgen dat de larven nectar en stuifmeel hebben  
als ze in het volgende voorjaar uitkomen.  

Kijk maar eens in het insectenhotel hierlangs.  
In de lente kan je de bijtjes in en uit de gaatjes  
zien vliegen. Als je even blijft staan,  
kan je zien wat ze doen!
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De 
bloemenweide en 

fruitbomen zijn belangrijk 
voor de bijen en omgekeerd. Ontdek 

waarom op het plantenbord op de heuvel.

Hoeveel verschillende 
taken worden afgebeeld?

Wie voert ze uit?

HET LEVEN  
ZOALS HET IS …   
DE BIJENKOLONIE
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Haalbij

Dar
Koningin

Bewaker

Koningin: eitjes leggen 

Dar: bevrucht de koningin 

Werksters: nest bouwen en 
herstellen, nest schoon houden, 
bewaken, larven verzorgen en 
eten geven, voedsel zoeken
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