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Inleiding
Onze Natuur presenteert Het Grote Winterboek. Met dit unieke e-book
dompelen we je graag onder in het winterwonderland van onze Belgische
natuur: van schattige winterslapers en onvermoeibare trekvogels tot het
fabriceren van vetbollen voor onze overwinteraars. Naast alle fauna- en
floraweetjes, ontdek je ook fijne winterse activiteiten die je zelfs in tijden
van corona kan uitproberen.

Ontdek al doende onze winterse natuur
In dit e-book vind je een verzameling van de meest uiteenlopende winterse bezigheden
voor jou en je bubbel. Voor de dierenvrienden: lees onze tips over hoe je egels kan
helpen overwinteren. Voor de creatieve geesten: wat dacht je van een zelfgemaakte
dennenappelvuurstarters als kerstcadeau? Voor de actievelingen: ontdek een winterse
wandeling in het vogelparadijs de Kalkense Meersen. En voor de allerkoudste dagen: 10
natuurdocumentaires die de natuur zo tot bij je thuis brengen.

Van winterslaap tot wulkorgie
Dieren brengen de winter door op de meest bizarre manieren. Daarom verzamelden
we de meest winterse wistjedatjes over onze Belgische fauna. Egels en vleermuizen zijn
fervente winterslapers, maar weet je ook wie de langste winterslaap houdt? En hoe zit dat
nu met roodborstjes: die verblijven toch het hele jaar bij ons, of niet?

Winterplanten houden de bladeren koel
Maar hoe zorgen ze ervoor dat ze die koude periode ook overleven? Om af te sluiten, een
vleugje nostalgie naar tijden waarin iedereen nog knuffelcontact kon zijn: lees alles over
het hoe, wat en waarom van maretak.
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Ontdek al doende
onze winterse natuur
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Vijf tips om egels de winter
door te helpen
Egels houden een winterslaap in de periode dat er weinig voedsel te vinden
is – ruwweg van oktober/november tot maart/april. Maar dat wil niet
zeggen dat je tijdens de herfst en winter niks voor hen kan doen. Meer nog:
jouw hulp kan het verschil maken! Met deze vijf tips wordt jouw tuin een
vijf-sterren overwinterplek.

Tip 1: Help de egel aansterken

Tip 2: Laat je tuin met rust

Hoewel een winterslaap de ultieme
vorm van energiebesparing is, raken
egels tijdens die periode tot 40% van
hun lichaamsgewicht kwijt. Daarom is het
belangrijk dat ze rond en gezond de winter
in gaan.

Nu het tuinseizoen voorbij is, lijkt het
aanlokkelijk om aan de grote winteropruim
te starten. Toch stel je die beter uit tot in de
lente. Egels overwinteren het liefst tussen
gevallen bladeren onder een haag, een
takkenbos of dode boom, wat snoeihout,
een houtstapel of zelfs de composthoop.
Soms vinden ze zelfs een plekje in een
rommelig tuinhok. Als ze verstoord worden
door een ijverige tuinier, moeten ze op
zoek naar een ander plekje en verbruiken
ze kostbare energie.

Zie je nu nog een wakkere egel in je tuin?
Schotel hem dan wat lekkers voor. In de
natuur eet hij insecten, slakken en wormen,
maar een hapje honden- of kattenvoer slaat
hij zeker niet af.
Opgelet: geef een egel nooit melk, want
daar krijgt hij diarree van. Dat veroorzaakt
uitdroging en hij kan er zelfs van sterven!
Geef liever een laag schaaltje water in
droge periodes.

Heb je toch per ongeluk een egel
verstoord? Probeer de verstopplek dan zo
goed mogelijk te herstellen en laat de egel
de rest van de winter met rust. Als dat écht
niet mogelijk is, richt dan een gelijkaardige
plek in, niet te ver van de oorspronkelijke
vindplaats. Denk trouwens niet te gauw
dat de egel overleden is, want tijdens de
winterslaap koelen dieren af en verstijven
ze, waardoor een vergissing snel gemaakt
is.
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Tip 3: Plaats een egelhuis
Is je tuin een toonbeeld van orde en
netheid? Ook dan kan je de egel welkom
heten, door hem een geschikt egelhuis aan
te bieden. Die zijn kant-en-klaar te koop
bij tuincentra of bij natuurhulporganisaties,
maar het is nog leuker om er zelf eentje te
bouwen. Gebruik ongeverfd, onbehandeld
hout en maak een ‘doos’ van minstens
30 cm breed, 40 cm diep en 30 cm
hoog. Voorzie aan de korte zijde een
inloopopening van 15 op 15 cm, liefst
met een gangetje eraan. Maak ook een
ventilatieopening, die verse lucht in het
huis brengt (let op dat het niet kan binnen
regenen!)

egels net weg. Met warm water en een
ruwe borstel kom je al een heel eind. Open
het dak niet tijdens de winter om verstoring
te voorkomen.

Tip 4: Panikeer niet als je toch
een egel tegenkomt
Egels gaan dan wel in winterslaap, af en
toe worden ze even wakker. Misschien is
zijn huidige schuilplaats niet warm genoeg
en wil hij een beter plekje zoeken (jouw
egelhotel!). Of de buitentemperatuur is
tijdelijk wat hoger, waardoor hij op zoek
gaat naar wat extra voedsel. Op dat moment
is het dus een goed idee om de egel wat
voer aan te bieden om aan te sterken. Bij
zachte winters komt het zelfs voor dat een
egel helemaal geen winterslaap houdt, ook
dan kan hij een extraatje gebruiken.
Is er toch meer aan de hand (verwondingen,
abnormaal gedrag, diarree, moeilijke
ademhaling, etterende ogen of extreem
veel parasieten), dan contacteer je best
een opvangcentrum. Daar kunnen ze de
verzwakte egel alle nodige hulp bieden,
zodat hij later weer de natuur in kan.

Tip 5: Verbind tuinen

Kies een plekje uit dat niet bereikbaar is
voor nieuwsgierige honden en katten.
Plaats het egelhuis met de opening naar
het noorden of noordoosten om tocht te
vermijden. Leg binnenin wat hooi, zacht
stro of droge blaadjes. Dek het huisje af
met een dikke laag zand en bladeren,
zodat het er natuurlijk uitziet. Leg ook
wat hooi naast het huisje, bijvoorbeeld in
een oude bloempot die je op z’n zij legt.
Egels houden ervan zelf hun slaapkamer
verder in te richten! Als je het dak niet
vast timmert, kan je het huis na de winter
makkelijk schoonmaken en het volgend
jaar opnieuw gebruiken. Gebruik geen
schoonmaakmiddelen, want dat houdt

Misschien is jouw tuin niet geschikt voor
egels, vinden ze er niet genoeg voedsel
of zijn de beste plekjes al ingenomen? Of
misschien is je tuin net een egelparadijs,
maar raken de stekelige dieren niet binnen
door de stevige omheining? Zorg daarom
altijd voor een aantal doorgangen in je
omheining. Die egelwegels hoeven niet
groter te zijn dan 15 x 15 cm, maar voor de
egel betekenen ze een wereld van verschil.
Zet ook je buren aan om egelwegels aan te
leggen: vanaf tien verbonden tuinen woon
je in een ‘egelstraat’. De egelpopulatie zal
je dan ook eeuwig dankbaar zijn, want hun
leefgebied wordt er ineens een pak groter
door! Als bonus kunnen ze zo makkelijk
de beste eet- en slaapplekken bereiken,
zonder gevaarlijk verkeer tegen te komen.
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Tien tips voor eekhoorns in de tuin
Wie een stel eekhoorns naar zijn tuin weet te lokken, hoeft haast geen
televisie meer. Dag in dag uit kan je voor het raam postvatten om te
genieten van hun waanzinnige stuntwerk. En wie weet kiezen ze jouw tuin
wel uit om in te nestelen!

1. Bomen, bomen, bomen

2. Maak een eekhoornbrug

Om het eekhoorns naar hun zin te
maken, heb je eerst en vooral bomen
nodig. In je eigen tuin, maar zeker ook
daarrond. Ze kunnen dan op een veilige
manier, van boom tot boom, tot in jouw
eekhoornparadijs geraken.

Staat de eerstvolgende boom op jouw
perceel te ver van de rand? Bekijk dan
met de buren of je een touw kan spannen
als ‘eekhoornbrug’. Hou het wel veilig:
een touw boven de openbare weg is
waarschijnlijk niet zo’n goed idee.
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3. Kies voor een smakelijke tuin

6. Voederbak voor eekhoorns

Eekhoorns zijn vooral daar waar voedsel
te vinden is. Een tuin met zaaddragende
bomen, zoals beuk, hazelaar, tamme
kastanje, walnoot of inlandse eik, heeft een
streepje voor. Wanneer ze weten dat er
een rijkelijk buffet op hen staat te wachten,
maken ze vast wel een omweg langs jouw
tuin.

Eekhoorns hebben het wel eens gemunt
op jouw vogelvoer en andersom. Met
een speciale voederbak kan je ervoor
zorgen dat de eekhoorn minder interesse
heeft in je vogelvoer en dat vogels niet
gaan vliegen met de noten die je voor de
eekhoorn hebt klaargelegd. De behendige
stuntmannen tillen het deksel op en komen
zo bij hun exclusieve voorraad.

4. Wild trekt wild aan
Een wilde tuin, met ruige hoekjes en
onopgeruimde rommel, is aantrekkelijk voor
allerlei wild. Eekhoorns eten ‘s zomers ook
insecten en die vinden ze in overvloed in
niet-te-strakke tuinen.

5. Voorzie een extraatje
Ook onder het dak, in dakruimtes of
‘s Winters kan je eekhoorns perfect
bijvoederen, net zoals vogels. Ze vinden
hun eigen voedselvoorraden niet altijd
terug. Een makkelijke voedselbron met
noten, zaden en bijvoorbeeld wat fruit
zullen ze niet afslaan. Eekhoorns zijn verzot
op pinda’s, maar het is belangrijk dat ze
gevarieerd eten. In dierenspeciaalzaken
kan je mengelingen kopen die het heel
goed doen bij eekhoorns.

7. Bij een hapje hoort een drankje
Vergeet niet om ook wat drinkwater aan te
bieden, zeker in droge of extreem koude
periodes. Zet een waterschaaltje op de
grond, vlakbij een boom die bezocht wordt
door eekhoorns, en ververs het water
dagelijks. Nog beter is het om een structuur
te bouwen op hoogte, die onbereikbaar is
voor roofdieren.
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8. Hang een nestkast
Wil je nog een stapje verder gaan in het
creëren van de perfecte eekhoorntuin,
hang dan een eekhoornkast op. Normaal
gezien nestelen eekhoorns hoog
in dichtbegroeide bomen of in een
boomholte. In jouw kast hoeven ze enkel
nog zacht materiaal aan te dragen om
een veilig plekje te creëren. Net zoals bij
vogelnestkastjes, zorg je ervoor dat de
opening niet naar het (zuid-)westen wijst.
Let wel op: elke zichzelf respecterende
eekhoorn heeft meerdere nesten in
gebruik, vooral om in te slapen. Panikeer
dus niet als ‘jouw’ eekhoorn af en toe van
het toneel verdwijnt. Als je een eekhoorn
ervan kan overtuigen om bij jou haar jongen
te werpen, is dat pas echt een overwinning!

nestplaats zelfs minstens 4 meter) of voorzie
een omgekeerde trechter die klimmende
katten tegenhoudt.

10. Eekhoorn in nood
Als je een eekhoorn kan aanraken, is er
iets mis. Zo’n dier heeft hulp nodig en
breng je best zo snel mogelijk naar een
opvangcentrum. Leg de eekhoorn in
tussentijd in een donkere doos met een
handdoek en geef hem geen eten of
drinken. Als het nog een erg jong dier is of
wanneer het koud aanvoelt, voorzie dan
wat extra warmte met een warmwaterkruik
of een broedlamp.

9. Hou katten uit de buurt
Woon je in een bosrijke omgeving, maar
vinden de eekhoorns toch de weg naar
jouw tuin niet? Misschien zit de kat daar
voor iets tussen. Voedsel is belangrijk
voor eekhoorns, maar veiligheid is nog
belangrijker. Zorg ervoor dat jouw kat
of de kat van de buren niet tot bij de
voederplek of de nestplaats geraakt. Plaats
de structuren voldoende hoog (voor een
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Ga op zoek naar dit zeldzame
natuurfenomeen van de winter:
ijshaar
Winter wordt vaak geassocieerd met de natuur die even een pauze neemt,
maar schijn blijft duidelijk bedriegen. Tijdens het koude seizoen ontstaan
er een heleboel nieuwe natuurverschijnselen die tijdens de bloeiperiode niet
kunnen groeien. IJshaar is zo’n natuurfenomeen dat bij de ideale winterse
omstandigheden kan groeien. Trek je laarzen alvast aan, want ijshaar/
haarijs is het bewonderen waard.

Wat is ijshaar?
IJshaar, bijgenaamd ijsbaard of ‘de baard
van koning Winter’, is een soort van
ijsgroei dat zich vormt op dode, natte
stukken hout door aanwezigheid van de
schimmel ‘Exidiopsis effusa’ of ‘rozeblauwig
waskorstje’. Tijdens de stofwisseling scheidt
deze schimmel water uit. Dat water neemt
te veel plaats in en wordt bijgevolg via de
kleine houtopeningen naar buiten geperst.
Opdat het ijshaar zou kunnen groeien,
moeten de weersomstandigheden echter
ideaal zijn. Ten eerste moet het zachtjes
vriezen; niet te hard, anders stopt de
stofwisseling van de schimmel en maakt
hij geen water meer aan. Ten tweede
heeft ijshaar behoefte aan een hoge
luchtvochtigheid. Dat zorgt ervoor dat het
water niet kan verdampen. Wanneer de
noden van zijn bestaan zijn vervuld, kan het
ijshaar eigenlijk blijven groeien, maar dat is
zéér onwaarschijnlijk.

De harige ijsstructuur oogt heel verfijnd
en is daarom ook bijzonder gevoelig: bij
de minste aanraking of zonnestraal ‘smelt’
het witte haar weg. Door de delicate
structuur en de nood aan precieze
weersomstandigheden is het spotten van
ijshaar een unieke ervaring die weinigen
is gegeven. Je kan je kansen toch iets of
wat vergroten door vroeg op te staan en
je zoektocht te starten in schaduwrijke
bosgebieden met veel dood hout.
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Zelf vetbollen maken voor de vogels
in je tuin
De winter is hét moment bij uitstek om je tuinvogels te voederen. Dat kan
met kant-en-klare producten uit de winkel, zoals de klassieke vetbollen,
maar het is zoveel leuker om zelf de handen uit de mouwen te steken!
Met deze handleiding maak je zelf een ‘potteke met vet’ mét handig
landingsstokje. Een blikvanger voor alle mezen in je buurt!

Wat heb je nodig?
➤
➤
➤
➤
➤
➤
➤

enkele oude kopjes (rommel je kast eens uit of breng een bezoekje aan de
Kringwinkel)
evenveel takjes van ongeveer 15 cm lang
een blok vet (het type dat weer hard wordt als je het laat afkoelen, bijvoorbeeld
vogelvet of frituurvet)
allerhande lekkers voor vogels (bijvoorbeeld zonnebloempitten, ongezouten
pinda’s en gedroogde meelwormen)
touw
een kookpot, kookvuur
en houten lepel
15 minuten van je tijd
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Stap 1: Maak de vulling voor je
DIY vetbollen
Smelt het vet in de kookpot. Dat gaat
sneller als je het vooraf reeds in stukken
prakt. Als al het vet vloeibaar is, voeg je het
vogelvoer toe. Wees gerust kwistig: zelfs
met een verhouding van 1 op 1 krijg je nog
een stevige vetbol! Roer alles door elkaar
tot je een homogene massa krijgt.

Stap 2: Vul de kopjes met het
vetbolmengsel
Giet je kooksel nu in de kopjes, dat mag
tot bijna aan de rand. Laat afkoelen op een
koele plaats. Ga na een half uurtje even
poolshoogte nemen en plaats het takje
in het kopje, aan de zijde tegenover het
oortje.

Stap 3: Hang je potteke met vet in
een boom
Wacht tot het kopje met vet helemaal
afgekoeld is en bevestig nu een touwtje
doorheen het oor van het kopje. Hang je
eigen mezenmagneet aan een stevige tak
en wacht tot de eerste gasten arriveren …

Wie komt erop af ?
Vooral koolmezen en pimpelmezen blijken
verlekkerd op een zelfgemaakte vetbol.
Af en toe komt er een troep acrobatische
staartmezen langs. De meelwormen deden
zelfs de roodborst overstag gaan! Die
slaagt er maar zelden in om te landen op
een winkel-mezenbol, maar maakt handig
gebruik van het landingstakje.
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Maak je eigen insectenhotel
Nu de bladeren van de bomen zijn gevallen wordt het eens tijd om de tuin
wat op te fleuren, en wel met een insectenhotel! Je verklaart ons misschien
voor gek, want er zijn toch helemaal geen insecten meer te bespeuren in
deze periode van het jaar? Dat klopt, maar wanneer de lente aanbreekt en er
al een paar vroege ‘vogels’ wakker zijn, komt zo’n hotel goed van pas.

Recycleer oude materialen
Misschien hoef je niet eens naar de winkel
en vind je nog wel wat restmateriaal.
Gelukkig zijn wij van die bijhouders, met
een schuur vol spullen ‘die we ooit eens
naar het recyclagepark moeten brengen’.
Dus vul ik een kruiwagen met alles wat
bruikbaar lijkt: oude wijnkistjes, enkele
houtblokken, dennenappels die we
onlangs verzamelden om de stoof aan te
maken, een paar oude snelbouwstenen
en dakpannen, een stuk regenpijp en wat
kippengaas.
Aangevuld met m’n gereedschap, ga
ik op zoek naar een geschikte locatie.
Insectenhotels doen het het best op
een zonnige plek, zuid- of zuidoostelijk
georiënteerd, in de buurt van bloemen. En
waar kan je bestuivers beter gebruiken dan
in de moestuin? Dus kies ik een paal van
de omheining uit, tussen de meidoornhaag.
Moest ik een insect zijn, ik stond al aan te
schuiven!

De kamers van het insectenhotel
Als eerste puzzel ik de contouren van
het insectenhotel in elkaar. De wijnkistjes
worden stevig in de paal gevezen, het
dikste kistje hang ik bovenaan. Zo heeft
regen het minste kans om insecten in het
onderste deel weg te spoelen.
Houtblokken met boorgaten zijn geliefde
‘kamers’ voor bijen en wespen. De
vrouwtjes vullen zo’n gang met stuifmeel en
leggen er een eitje bij. Ze sluiten hun
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‘cel’ af en vullen het volgende stukje – tot
de hele gang vol broed zit. Ik boor dan
ook lustig gaten in de houtblokken die ik
meegenomen heb, met boortjes van 3 tot
8 mm. Wil je zelf insectenkamers maken, let
dan op dat je niet doorheen het blok boort:
alleen als één kant dicht is, willen bijen er in
nestelen.
Omdat insecten zo fragiel zijn, moet de
gang binnenin zo glad mogelijk zijn.
Daarom gebruik je best harde houtsoorten
(eik, kastanje, beuk, es …) en boor je dwars
op de vezelrichting – iets waar ik in mijn
enthousiasme niet bij elk blok aan gedacht
heb … Wel schuurde ik de booringangen
lichtjes op met wat schuurpapier, om het
aangenamer te maken voor de toekomstige
bewoners.

Een eerste gast!
Dat knippen van takjes neemt meer tijd in
beslag dan ik dacht en m’n ietwat groot
uitgevallen hotel raakt maar traag gevuld.
Dus besluit ik om een deel van de vakjes
af te sluiten met kippengaas. Die vul ik
met houtsnippers en denappels. Volgens
sommige bronnen voegen ze weinig toe
aan een goed insectenhotel, maar het
oogt erg mooi én zou lieveheersbeestjes,
gaasvliegen en oorwurmen aantrekken
(welgekomen gasten in de moestuin omdat
ze jagen op bladluizen).

Vullen met natuurlijke
materialen
De blokken zijn nu helemaal klaar om
het insectenhotel te vullen. Ik voeg ook
nog enkele holle bakstenen toe en zoek
een plekje voor het stuk regenpijp. De
bedoeling is om nu de rest van het hotel op
te vullen met holle stengels, van o.a. riet en
bamboe. Ook daarbij is het belangrijk dat
er een gesloten achterkant is, dus zorg ik
ervoor dat er in elk strootje een ‘knoop’ zit.
Behalve holle stengels, ga ik op zoek
naar takken met een zachte binnenkant.
Sommige bijen houden ervan dat merg
eerst weg te halen en vervolgens in de
vrijgekomen holte te nestelen. In dat opzicht
zijn ook bessentakken (braam, framboos,
…) en vlier dankbare materialen voor je
insectenhotel.

Lang hoef ik niet te wachten op de eerste
gast van mijn hotel. Terwijl ik nog volop
verse kamers aan het maken ben, komt
er al een eerste insect op prospectie!
Wanneer alle vakjes gevuld zijn, rest
alleen het dak nog: enkele dakpannen die
een beetje uitsteken, zullen mijn gasten
beschermen tegen de regen.
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Cadeautip: zelfgemaakte
dennenappelvuurstarters
Het staat al vast dat we deze winter bij uitstek vele gezellige avonden
rond de vuurkorf zullen doorbrengen. We hebben dan ook het
perfecte cadeau bedacht om deze momenten nog specialer te maken:
dennenappelvuurstarters. Heel gemakkelijk en snel om zelf te maken en
bovendien met materiaal dat je waarschijnlijk al in huis hebt liggen. De
dennenappels kan je rapen op één van die vele mooie natuurwandelingen.

Wat heb je nodig?
➤
➤
➤
➤

Dennenappels
Satéprikkers
Bakpapier
Restjes van oude kaarsen

➤
➤
➤

Essentiële oliën (optioneel)
Grote kookpot
Kleinere kookpot om kaarsvet in te
smelten
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Hoe ga je te werk?
Kaarsvet smelt je best au bain marie;
hiervoor vul je een grote kookpot met
water en zet deze op een middelhoog vuur.
Plaats de kleinere kookpot met kaarsvet
in het water zodat de bodem van de pot
kan opwarmen. Laat de was rustig smelten
en spies ondertussen je dennenappels
langs de onderkant op een satéprikker.
Eens het kaarsvet gesmolten is, haal je
de kleine kookpot van het vuur. Laat het
mengsel een minuutje of twee afkoelen en
voeg eventueel een essentiële olie toe,
zoals bv. rozemarijn of lavendel. Dompel
je dennenappels helemaal onder in het
mengsel en laat even uitlekken boven
de kookpot. Nadien kan je ze verder
laten drogen op een stuk bakpapier. Je
zal merken dat de laag kaarsvet op de
dennenappels dikker wordt naarmate het
mengsel meer afkoelt. Als de eerste laag te
dun blijkt, kan je de dennenappels nog een
keer onderdompelen. Na enkele minuten
drogen zijn ze al helemaal klaar voor
gebruik. Met het overschot van het kaarsvet
kan je zelf gemakkelijk nieuwe kaarsen
gieten.
Heb je nog een oude glazen pot of andere
verpakking staan ? Top! Die kan perfect
dienen als cadeauverpakking. Hang er nog
een kaartje met ‘warme’ boodschap aan en
je bent helemaal klaar voor een gezellig
wintervuurtje.
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Wanneer kan je het best een boom
planten en hoe doe je dat precies?
Heb je plannen om je tuin (opnieuw) aan te leggen en wil je graag een
boom planten? Op deze pagina geven we je een antwoord op al je vragen
over bomen planten. Want de winter is dé periode bij uitstek om bomen te
planten. Hoe kies je de juiste bomen voor jouw tuin? Hoe plant je een boom
met succes?

Wanneer moet ik mijn boom
planten?

Hoe kies ik de juiste boom voor
mijn tuin?

Net zoals de groenten in je moestuin of
de bloemen langs je gazon is er ook voor
bomen een specifieke periode waarin
je ze het best plant. Voor bomen is dat
tijdens hun rustperiode in de winter, vanaf
november.

Het spreekt voor zich maar we herhalen
het graag: kies altijd voor inheemse
boomsoorten. Met streekeigen
boomsoorten van lokale kwekers zit je altijd
goed. Loof- en naaldbomen zoals linde,
zomer- en wintereik, ruwe berk, schietwilg,
boswilg, gewone esdoorn, gewone es,
zwarte els, beuk, notelaar, hazelaar, wilde
kers en grove den voelen zich helemaal
thuis in ons Belgisch klimaat. Ze hebben
een lokaal genoom (DNA) dat een goede
match vormt met de bodemsamenstelling
en het grondwaterpeil in onze regio.
Bovendien zijn ze ook gekend bij de wilde
dieren in je tuin.

Tijdens de herfst en wintermaanden vallen
de bladeren namelijk van de boom en valt
de sapstroom stil. De boom gaat in een
soort van winterslaap, en dat is het ideale
moment om de boom te verplanten. Je kan
nog bomen planten tot de vroege lente.
Na de maand maart laat je jonge bomen
beter met rust want dan komt het transport
van voeding en water richting de kruin en
bladeren weer op gang.
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Waarom is het goed om bomen te
planten?

Hoe ga ik concreet te werk als ik
een boom wil planten?

Eens volgroeid bieden bomen tal van
voordelen. Ze vormen een natuurlijke
barrière tussen jouw tuin en de omgeving,
ideaal als je wat privacy wil. Van sommige
bomen kan je dubbel genieten omdat ze
ook heel wat lekkers bieden zoals kersen,
noten, appelen en peren. Tijdens de warme
zomermaanden zorgen bomen ook voor
schaduw in je tuin. Daarnaast vormen
bomen een thuis voor heel wat wilde
dieren: vogels, insecten, eekhoorns, etc. Ze
maken er een nestje, vinden er voedsel en
kunnen er schuilen wanneer er gevaar is.

Een boom planten is niet moeilijk, maar het
vraagt wel net iets meer werk dan enkel
een put graven. Volg deze zes stappen en
extra tips om je boom succesvol te planten:

Daarnaast heeft elke boom z’n eigen,
unieke kenmerken. Lindebomen en
platanen zijn makkelijk in onderhoud en
eenvoudig te snoeien. Woon je in de buurt
van drassige bodems? Dan zijn wilgen
een goed idee omdat ze veel vocht uit
de bodem halen. Heb je in de zomer veel
last van muggen? Kies dan een notelaar
met muggenwerende werking. Met een
hazelaar lok je dan weer veel bezoekers
zoals de specht en de eekhoorn die
nootjes komen rapen. Ook vruchtdragende
bomen zoals de kerselaar trekken vogels
(in de herfst) en bestuivers (in de lente)
aan. Een boom is bovendien ook de ideale
plaats om een zelfgemaakt nestkastje of
vetbollen in op te hangen.

1. Meet je tuin

Bomen groeien uitbundig. Kies een
geschikte plek waar voldoende plaats is
en waar ze andere bomen of planten niet
kunnen verhinderen eens ze volgroeid zijn.

2. Check het weerbericht

Je kan geen bomen planten wanneer
het vriest. Check dus eerst de
weersvoorspellingen en plan je
boomplantmoment in bij positieve
temperaturen. Trouwens, een put graven in
een bevroren bodem is onbegonnen werk.

3. Graaf breed maar niet te diep

Bomen hebben een ruim en breed plantgat
nodig dat niet te diep is. Onze gouden
regel: graaf 2 keer zo diep en 3 keer zo
breed als de wortelkluit. Op die manier
staat je boom zeker niet té diep. Op de
stambasis van een boom kan je zien hoe
diep hij in de grond zat op de kwekerij.
Steek je boom bij het verplanten net iets
minder diep in de grond.

4. Draag zorg voor de wortels

Eens je boom in de put staat, is het tijd
om naar de boomwortels te kijken. Als ze
te diep onder de grond zitten komt de
zuurstofvoorziening van je boom in het
gedrang. Zorg dat de bovenste wortels van
de boom net onder de bovenste grondlaag
zitten, spreid ze mooi uit en verwijder
beschadigde wortels meteen.

16

5. Dicht het plantgat

Duw de grond rond de wortelkluit goed
aan, schud een paar keer met de boom en
stamp de grond nog eens aan. De aarde
rond de boom zal nog zo’n 10 à 15 cm
zakken.
Extra tip: Heb je een pas aangelegde tuin?
Wacht een jaar vooraleer je bomen gaat
planten zodat de bodem al gezakt is.

6. Geef je boom water

Je boom staat en kan beginnen groeien.
Geef je boom een goeie start met een
flinke scheut water.

Ik heb geen tuin. Kan ik ergens
anders bomen planten?

Heb je geen tuin of plaats om bomen te
planten maar wil je wel je steentje bijdragen
aan de biodiversiteit van onze natuur?
Dan kan je meedoen aan een van de vele
boomplantacties in ons land. Verschillende
organisaties en verenigingen houden in
het najaar, aan het begin van de winter,
een actie waarbij een stuk nieuw bos wordt
aangeplant.

Wil jij ook meer bos?
➤

Via Bos voor Iedereen geef je de
Belgische natuur een duwtje in de rug
door een eenvoudige sms te sturen naar
Natuurpunt. Met elke sms schenk je 4
euro voor 2m² extra bos, of € 40 voor
20m². Hiermee kunnen de vrijwilligers van
Natuurpunt overal in Vlaanderen extra bos
realiseren.

➤

Hoe verzorg ik mijn nieuw
aangeplante boom?

Plant je eigen bos is een initiatief van
o.a. het Agentschap voor Natuur & Bos,
BOS+, Inverde en Natuurpunt waarbij
je als organisatie je eigen stuk bos kan
planten. Zo wil de Vlaamse overheid 4.000
hectare bomen laten groeien tegen 2024.

Nieuwe, jonge bomen vragen extra
verzorging. De bodem rond de stam laat
je het best kaal. Hark rond de stam de
bladeren weg en voorzie een laag mulch
van compost of organische mest. Dit houdt
onkruid weg en voorkomt dat de bodem
te snel uitdroogt. Zie je beschadigde
takken? Snoei ze meteen weg want ze
slorpen alleen maar energie op. Geef je
jonge boom regelmatig extra water op drie
momenten: tijdens de eerste weken na het
aanplanten, wanneer de eerste blaadjes
tevoorschijn komen in het voorjaar en
tijdens periodes van droogte in de zomer.
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Wandelen in het hart van
de Hoge Venen
De winter heeft zijn intrede gedaan en dan klinkt bij menig wandelaar de
lokroep van de Hoge Venen. Onze redactie testte een wandeling uit in het
Domein van Bérinzenne, op zo’n vijf kilometer van Spa. Hoewel momenteel
niet alle troeven van de site beschikbaar zijn (bedankt, COVID-19), is een
bezoek aan de site de verre rit meer dan waard!

Onze natuur ontdekken
Op deze mooie winterdag zetten we
dan ook koers naar Spa, Bérinzenne.
We parkeren ons aan de ingang van het
domein en ontdekken een kaart met talrijke
mogelijkheden voor een wandeling: we
moeten keuzes maken. We gaan eerst
voor een educatieve route, vlakbij de
receptie en bij het Bos- en Watermuseum
die beide gesloten zijn ten gevolge van
de coronamaatregelen. In betere tijden
kan jong en oud hier even halt houden
om de plaatselijke fauna en flora onder de
loep te nemen. Langs interactieve route
staan infoborden met ludieke vragen voor
kinderen, over inheemse planten, de
levensnoodzakelijke rol van bijen en het
belang van hagen. Je ziet er eenvoudige
voorbeelden om de biodiversiteit in je
eigen tuin op te krikken. Geen paniek: alle
informatie is zowel in het Frans als in het
Nederlands beschikbaar.
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Rondom het museum worden verschillende
van die tips in de praktijk gebracht:
een bijenkorf (leeg in dit seizoen),
een voedertafel voor vogels en een
composthoop. De site vormt ook het
hart van het LIFE Ardenne Liège-project,
waarmee men het landschap van de Hoge
Venen wil herstellen in zijn oorspronkelijke
staat. Dit deel van de educatieve route is
gericht op schoolgangers van 10 tot 14 jaar
en focust op initiatieven die de typische
wetlands van de regio ondersteunen en
herstellen. Het veen in de ondergrond
wordt gevormd door een ophoping van
organisch materiaal, hier bestaande
uit veenmos, katoengras, veenbessen,
zonnedauw en zegge, waarvan het
onderste deel afsterft en ter plaatse
aanwezig blijft. Er ontstaat een zure (door
het veenmos), zuurstofarme (door de
aanwezigheid van water) bodemlaag die
voorkomt dat het organisch materiaal verder
afbreekt, waardoor veengebieden perfect
in stand gehouden worden. Het landgoed
wil ook de bekendheid van Natura
2000-gebieden vergroten en begeleidt je
langs verschillende interessante, inheemse
bomen.

Uitkijkpunt om U tegen te zeggen
We wandelen verder richting uitkijktoren,
die ons een ongeëvenaard uitzicht over de
regio belooft. Onderweg houden we halt bij
de grote iep van Bérinzenne, met z’n leeftijd
van 300 jaar een trotse boom, getekend
door de tand des tijds.

Het panorama vanop het 22 meter hoge
terras is in één woord magnifiek! Vanaf dit
punt, op 570 meter hoogte, zien we in de
verte zelfs de stad Luik liggen. We kijken uit
over een wijds landschap van oranjegroene
vegetatie die zich uitstrekt tot aan de einder.
Even later dalen we terug af, want we
hebben nog een lange wandeling voor de
boeg.

We vervolgens onze weg over een
knuppelpad dat ons veilig door het drassige
gebied loodst. Hou er rekening mee dat dit
deel niet toegankelijk is voor kinderwagens.
Aan beide kanten kunnen we nu van
dichtbij het veen bewonderen: het vormt
een waardevolle habitat voor amfibieën en
libellen en biedt plaats aan verscheidene
beschermde plantensoorten. Door er zelf
in rond te lopen, wordt de biologische
waarde van deze ecologische goudmijn
des te duidelijker. Aan het einde van de
weg wandelen we voorbij een monument
dat een Engelse bommenwerper herdenkt
die er tijdens de Tweede Wereldoorlog
werd neergehaald. Vanaf hier zien we
het landschap geleidelijk veranderen: de
venige moerassen maken plaats voor bos.
We komen aan bij het arboretum.

Een eindje verderop doemt de beroemde
toren voor ons op. We tellen zeven
reeksen trappen om ons helemaal tot
boven te brengen, maar zijn allesbehalve
teleurgesteld wanneer we de top bereiken.
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Een stukje Canada in België
Het pad dat naar het bos leidt, lijkt wel
magisch in het licht van de ondergaande
zon. We zien enkele verlaten nesten in de
berken langs het weggetje, van bewoners
die ondertussen in het warme zuiden
vertoeven. Na 2 km komen we bij een
hek dat een collectie bomen herbergt:
het arboretum van Tahanfagne, verdeeld
in enkele secties met telkens een andere
invalshoek. Aan de rechterkant staan
loofbomen die typisch zijn voor onze
streken. Aan de overkant van een beekje,
komen we bij een stel naaldbomen van
oostelijke oorsprong, zoals de Kaukasische
spar. In de daaropvolgende bocht lopen
we in de schaduw van enkele Engelmann’s
sparren en wanen we ons in de grote
wouden van het Noord-Amerikaanse
continent met woudreuzen die rechtstreeks
uit Vancouver komen. Iets verderop staan
naaldbomen met Aziatische oorsprong,
zoals de Noord-Japanse hemlock of
scheerlingsden. Al deze exotische

bomen groeien probleemloos op onze
breedtegraden: de klimatologische
omstandigheden in het oosten van ons
land voldoen perfect aan hun noden. Het
is heerlijk rustig wandelen, zo ver weg van
de stad, met enkel het ruisen van wind en
het avondlied van vogels die onze oren
verblijden.
Kortom: aarzel niet om deze mooie
wandeling zelf eens uit te proberen op een
zonnige winterdag. De hoogteverschillen
zijn minimaal, waardoor de route geschikt
is voor het ganse gezin. Denk er wel aan
om waterdichte schoenen of laarzen aan te
trekken, want het veen is grotendeels nat
en modderig.
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Met de veerpont naar stiltegebied de
Kalkense Meersen
‘s Winters komen er massaal veel watervogels overwinteren in het Belgische
landschap. Natuurgebied de Kalkense Meersen is zo’n trekpleister voor
watervogels. Voor wie houdt van rust, stilte, veel water én kunst is dit
laaggelegen overstromingsgebied beslist een bezoekje waard!

Schipper mag ik overvaren?
Parkeren doen we in de dorpskom van
Schellebelle, vanwaar we nog zo’n 100
meter moeten wandelen tot aan de
veerpont. Die vaart gratis over en weer naar
het gehucht Aard, waar het startpunt ligt van
verschillende bewegwijzerde wandelingen.
Om het veer op te roepen, luiden we een
imposante, blauwe bel.

We stappen uit het veer bij het eerste
knooppunt en volgen het jaagpad naar
links. Een beetje verderop slaan we
rechtsaf de natuur in. Het laaggelegen
gebied lijkt met de stap stiller te worden,
al is dat relatief. Je hoort in het stiltegebied
nauwelijks ‘menselijke’ geluiden, maar de
natuur is er op haar manier oorverdovend
luid.

De vaartocht over de Schelde duurt niet
meer dan enkele minuten, maar onderweg
voelen we ons al deel uitmaken van een
uniek stukje natuur. De kille wind suist om
onze oren en een troep ganzen vliegt druk
gakkend over ons heen.

De oorverdovende stilte van de
Kalkense Meersen
We besluiten de Meersenwandeling
van 8 km te doen. Omdat we op de
website van het natuurgebied worden
gewaarschuwd dat de bijbehorende
groene wegwijzers niet meer up-to-date
waren, schrijven we voor de zekerheid ook
de wandelknooppunten op.

Torenvalk op jacht

Het landschap is een rijke afwisseling van
lage, deels overstroomde weilanden, sloten
en rietkragen en landwegels omzoomd met
knotwilgen. Regelmatig komen we grote
groepen ganzen tegen,
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snaterend in het grasland op zoek naar
voedsel. Ook de reigerfamilie is hier goed
vertegenwoordigd: we tellen drie blauwe
reigers en twee grote zilverreigers.

In de verte zien we de contouren van een
roofvogel in een eenzame boom. Met
de verrekijker in de aanslag komen we
dichterbij. Plots vliegt de vogel op en begint
hij te bidden, vlak langs het verharde pad.
We komen dichter en dichter, maar daar
lijkt deze torenvalk zich niks van aan te
trekken. Nog nagenietend van dit spektakel
wandelen we verder doorheen nat hooiland
richting het dorpje Kalken.
Even leidt de wandeling doorheen de
dorpskern, maar al snel duiken we rechts
terug het natuurgebied in. Een deel van
de wandeling gaat opnieuw over hetzelfde
pad, waar de jagende torenvalk zich weer
laat zien.

nog twee exotische zwarte zwanen terwijl
een aalschover boven onze hoofden
passeert.
Aangekomen in Aard schuiven we nog
even de voeten onder tafel in een van de
weinige caféetjes langs de Schelde, waar
we ons weer opwarmen met een kop
warme chocolademelk. Dan is het tijd om
de bel weer te luiden, waarop de schipper
ons terugbrengt naar de bewoonde wereld.

Praktisch
➤
➤
➤

➤
➤
➤

Stel je GPS in op ‘Dorp, Schellebelle’ en
parkeer op de hoek van de straat Dorp
en de Stationsstraat.
Het station van Schellebelle is op
wandelafstand van het vertrekpunt.
De veerdienst is gratis en vaart van
oktober tot maart op werkdagen van
7u tot 18u en in het weekend en op
feestdagen van 9u tot 18u. In de rest
van het jaar vaart het veer ‘s avonds tot
21u. ‘s Middags houdt de schipper een
lunchpauze van 12u30 tot 13u.
Wandelknooppunten van de
Meersenwandeling: 2 – 22 – 23 – 26 –
25 – 27 – 28 – 26 – 23 – 2.
Trek stevige, waterdichte schoenen aan
om de natte hooilanden te trotseren.
Ook een verrekijker is in dit gebied een
grote plus.
Honden zijn toegelaten aan de leiband.

Kunst in de Kalkense Meersen
Als we bijna terug aan het startpunt zijn,
doemt aan de linkerkant een natuurlijk
kunstwerk op. Met zijn ‘Salicetum’ heeft
kunstenaar Will Beckers het vlechten van
wilgentenen tot een ware kunst verheven.
In het achterliggende weiland spotten we
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10 fascinerende natuurdocumentaires voor donkere winteravonden
Op de 7-delige natuurdocumentaire van Onze Natuur is het nog wachten tot
2022, maar fans van het genre komen ook nu al volop aan hun trekken via
allerlei internetdiensten. Haal je dekentje al maar boven, schenk een warme
chocolademelk - met of zonder rum - in en nestel je voor de televisie met
deze tips!

1. Great Places of the World
(vrt.nu)
De belofte die de makers van deze reeks
maken, is niet min: ze beloven je mee te
nemen naar de zes mooiste plekken op
onze aarde. Over smaak valt uiteraard te
twisten en sommige keuzes lijken op het
eerste gezicht misschien verrassend. Want
behalve de usual suspects Madagaskar
en Sri Lanka, houden ze ook halt in de
Vogezen en het Zwarte Woud. Maar is dat
niet wat we met Onze Natuur ook elke dag
hopen te bewijzen, dat de natuur aan deze
kant van de wereld minstens even straf is
als over de oceaan?
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2. A Life on our Planet
(Netflix)
In dit lijstje mag David Attenborough
natuurlijk niet ontbreken. Op 93-jarige
leeftijd staat hij op onnavolgbare wijze stil
bij de manier waarop hij de natuur heeft
zien veranderen door toedoen van de
mens. In deze film deelt de opper-bioloog
zijn hoopvolle visie voor de toekomst.
Daarbij roept hij wel op tot dringende
actie, want het is de mens die als enige
de biodiversiteit kan redden: “We zijn de
laatste generatie die het tij kan keren.”

3. De nieuwe wildernis
(NPO start)
In deze natuurfilm van onze
noorderburen wordt ingezoomd op de
Oostvaardersplassen, een gigantisch
natuurreservaat ten oosten van Amsterdam.
De ongerepte natuur is er paradijselijk
in de zomer, maar meedogenloos in de
winter. Een van de hoofdrolspelers in de
documentaire is de kudde konikpaarden,
de grootste groep wilde paarden van
Europa. Als dat nog niet genoeg reden is
om te kijken, weet dan dat Dick Harrewijn,
één van de cameramannen die deze film
draaide, momenteel door weer en wind aan
het filmen is voor Onze Natuur.

4. Megeti, Africa’s Lost Wolf
(Vimeo)
Heb je al gehoord van de Ethiopische
wolf, de meest bedreigde hondachtige
ter wereld? Als je hem voor het eerst ziet,
weet je niet of je nu naar een vos, een
jakhals of een wolf aan het kijken bent,
maar het dier-met-rode-vacht is wel degelijk
het nauwst verwant met de wolf. Ook
deze film heeft een link met Onze Natuur,
want onze cameraman Pim Niesten stond
mee aan de andere kant van de lens. De
docu vertelt het verhaal van Megeti, een
eenzame wolf op zoek naar een nieuwe
familie op de Ethiopische hoogvlakten. Je
kan de film tegen betaling bekijken, maar
de opbrengsten gaan naar de bescherming
van deze diersoort en hun leefgebied.
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5. My Octopus Teacher
(Netflix)
Dit is geen natuurdocumentaire zoals
je het gewoon bent, maar het intense
verhaal van een onverwachte vriendschap
die ontstaat tussen een mens en een
octopus. Regisseur Craig Foster gaat in de
zeewierbossen nabij Kaapstad op zoek
naar rust, uitgeblust na jarenlang de ene
na de andere documentaire te producen.
Zonder pak en zonder zuurstofflessen
daalt hij dagelijks af tot diep in de zee,
waar hij een bijzondere octopus leert
kennen. De unieke band die de twee
oh zo verschillende wezens met elkaar
opbouwen, is werkelijk adembenemend.

6. A Wild Year
(vrt.nu - Canvas)
Deze driedelige natuurdocumentaire
toont de invloed van de seizoenen op
de typische Britse landschappen. Elke
aflevering gaat over één gebied: The
Pembrokeshire Coast, The North York
Moors en The Fenlands. Hoewel we
geografisch gezien niet zo ver van elkaar
af liggen, komen er over het water heel
wat voor ons ‘exotisch’ aandoende
soorten voor, zoals de kraanvogel en de
papegaaiduiker die er tot broeden komen.

7. Earth at Night in Color
(AppleTV+)
Vergeet monotone nachtbeelden die
een tipje van de sluier lichten over het
leven in de natuur wanneer de zon achter
de horizon verdwijnt. In deze reeks krijg
je de ‘real experience’! Met behulp van
hoogstaande technologieën tonen de
filmmakers het nachtleven zoals het is: in
alle kleuren van de regenboog! Waarom
dat nodig is, kan je je afvragen, want
zonder licht krijgt alles sowieso een vaag
kleurtje - ook voor dieren die wél uitgerust
zijn met excellente nachtkijkers. Maar
de manier waarop diezelfde dieren zich
voortbewegen, op jacht gaan en elkaar het
hof maken, is gewoonweg zoveel mooier
wanneer het op deze manier in de verf
gezet wordt!
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8. Au royaume de la forêt
(YouTube)
Een film over het wonderbaarlijke leven in
de bossen van Europa, van prille lente tot
barre winter. Je krijgt er ongeziene beelden
voorgeschoteld van de kleinste bloemen tot
de grootste bomen, van de zachtaardigste
planteneters tot de meest meedogenloze
rovers.

9. Virunga
(Netflix)
Deze documentaire is er eentje die
gegarandeerd aan je hart blijft kleven. De
film volgt een groep natuurbeschermers
die hun leven wagen om de laatste
berggorilla’s ter wereld te redden, in het
Virungagebergte (Congo, Oeganda en
Rwanda). De beelden zijn afwisselend
prachtig en hard, net zoals de boodschap
die de documentaire uitdraagt. Je blijft
gegarandeerd achter met kippenvel - en
een grote liefde voor deze schattige,
kleinere ondersoort van de gorilla.

10. Realm of the Robber Christmas Island (Disney +)
Geven krabben je de kriebels? Wacht
tot je de exemplaren gezien hebt die
op Christmas Island in de Indische
Oceaan leven. In deze docu maak je
kennis met de kokoskrab of ‘giant robber
crab’, de grootste op het land levende
heremietkreeft ter wereld. Van pooteinde
tot pooteinde meet ze maar liefst een meter
en ze is in staat een kokosnoot te openen.
Bij het volgen van dit fantastische schepsel
passeren nog een heleboel andere
ongewone eilandbewoners de revue. Leuk
detail: ‘onze’ Pim Niesten stond achter de
camera!
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Bonus: Winterwoordzoeker
Streep onderstaande woorden weg in de woordzoeker. Maak met de
overblijvende letters een schuwe vogel die je deze winter misschien op je
voederplek kan bewonderen.

Ardennen
Eend
Hermelĳn
IJshaar
Kuifmees

Meer
Merel
Ondervacht
Rĳm
Ringmus

Roodborst
Sneeuw
Torpor
Trekvogel
Voedertafel

Vriesgans
Winterkoning
Wintertaling
Zevenslaper

27

Van winterslaap tot wulkorgie:
zo brengen dieren
de winter door

28

Een dikke trui of een wintervacht?
Als het koud is buiten, trekken wij gewoon een extra laagje aan. Onze dieren
moeten het met één vacht stellen, de ganse winter door. Hoe houden zij hun
interne thermostaat op peil, met temperaturen die in één seizoen kunnen
variëren van -10°C tot +15°C?

Strategieën om de winter door te
komen
Sommige dieren zetten hun leven ‘s winters
op een lager pitje, door in winterslaap
of winterrust te gaan. Andere nemen het
zekere voor het onzekere en trekken
naar het zuiden om daar te genieten van
warmere temperaturen. Maar vandaag
focussen we op dieren (met een vacht) die
in de winter wél gewoon bij ons blijven en
hun dagelijkse leven door weer en wind
verder zetten.

Wintervacht

Een warme luchtlaag
Behalve de soms afwijkende kleur, is een
wintervacht vooral langer en dikker dan een
zomervacht. Zo kan de lichaamswarmte
beter vastgehouden worden. Het zijn niet
de lange haren op zich die voor een warm
gevoel zorgen, maar de laag stilstaande
lucht die ze ‘gevangen’ houden. Hoe dikker
de vacht, hoe meer lucht erin past en
hoe hoger de isolatienormen die gehaald
worden. Witte haren isoleren beter, omdat
er door het gebrek aan pigment plaats
vrijkomt voor extra lucht. Soms zorgt een
wollige ‘ondervacht’ in de winter voor nog
meer isolatie.

In de herfst verharen zulke dieren. Ze
vervangen hun lichte zomervacht dan door
een dikke wintervacht. Soms is dat heel
opvallend, bijvoorbeeld bij de wezel en de
hermelijn. Die kleine roofdieren worden in
het hoge noorden (bijna) helemaal wit, maar
ook bij ons verkleuren ze deels.
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Holle haren zijn warmer

Een dikke trui aantrekken?

Niet alleen de dikte van de haren speelt
een rol, ook de structuur heeft impact
op de warmtehuishouding van een dier.
Bij sommige soorten, vooral hoefdieren
zoals reeën en edelherten, bestaat de
wintervacht holle haren over het ganse
lichaam. Het pigment blijft aanwezig,
maar toch komt er extra plaats vrij voor
lucht. Wolven hebben trouwens ook zulke
stevige, holle winterharen, die extreem
goed isoleren.

Maar krijgen dieren met die dikke vacht het
dan niet veel te warm in een zachte winter?
Gelukkig niet. Door hun haren rechtop te
zetten (vergelijk het met ons ‘kippenvel’
als we het koud hebben) verdikken ze hun
winterjas. Omgekeerd kunnen ze hun haren
iets dichter tegen het lichaam leggen als
ze minder warmte nodig hebben. Ze doen
dus niet aan méér laagjes, maar aan één
dikkere laag!
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De ene winterslaap is de andere niet
Zou het niet heerlijk zijn om ergens in een warm bed, diep onder de dekens,
enkele maanden lang knus weg te dutten, om pas bij de eerste lentezon fris
en monter weer op te staan? Voor sommige dieren is dat slaperige scenario
realiteit, maar romantisch is zo’n winterslaap allerminst.
In tegenstelling tot wat je zou denken,
draait een ‘winterslaap’ immers allesbehalve
om slapen. In plaats van heerlijk weg te
dromen terwijl hun lichaam op volle toeren
draait, verkeren winterslapende dieren
in een soort ‘stand-by-modus’. Daarbij
verstijft hun lichaam en herleiden ze hun
stofwisseling of metabolisme tot minder dan
5% van het normale niveau. Ze ademen
trager, hun hartslag vertraagt en hun
lichaamstemperatuur daalt.

periode. Maar ook het gebrek aan voedsel
verplicht sommige dieren om het tijdelijk
rustiger aan te doen. Insecten, vruchten,
nectar … zijn allemaal energierijke hapjes
die in de winter haast onvindbaar zijn.
Daarom komen winterslapers in de herfst
aan in gewicht. Met die reserves slaan ze
zich dan al rustend door de winter.

Waarom een winterslaap?
De allerbelangrijkste reden waarom dieren
in winterslaap gaan, is energiebesparing.
Je ziet het dan ook vooral bij erg kleine
dieren met een grote oppervlakte-volumeverhouding. Omdat dieren vooral via de
huid warmte verliezen, koelen zulke kleine
dieren veel sneller af dan grote exemplaren.
’s Winters hebben ze verhoudingsgewijs
veel meer energie nodig om hun
temperatuur op peil te houden. Door hun
lichaamsfuncties te vertragen of stil te
leggen, kunnen ze het met veel minder
doen. Tijdens de winterslaap verbruiken ze
maar nét genoeg energie om in leven te
blijven.
Vaak heeft de winterslaap dus te maken
met het overbruggen van een koude

Grote hoefijzerneuzen
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Tenslotte is de winterslaap ook een veilige
manier om de winter door te brengen.
Wie niet beweegt, geen geluiden maakt
en zelfs geen geuren afscheidt, wordt niet
opgemerkt door predatoren. Onderzoek
heeft aangetoond dat kleine dieren tot 5
keer meer kans hebben om te overleven
tijdens een maand winterslaap dan wanneer
ze diezelfde periode wakker blijven!

Welke dieren houden een
winterslaap?
Insecteneters zoals de egel en sommige
vleermuizen zijn notoire winterslapers.
Ze brengen zo goed als gans de winter
slapend door, hoewel ze af en toe ook
wakker kunnen worden. Daarnaast hebben
ook de minder bekende slaapmuizen hun
naam niet gestolen, zij houden eveneens
een echte winterslaap.
Veel mensen denken dat ook de eekhoorn
een winterslaap doet, maar die houdt er
een andere overlevingsstrategie op na. In
plaats van de winter door te slapen, zet de
eekhoorn zijn lichaam enkel bij bar weer
op een lager pitje. Op dat moment houdt hij
‘winterrust‘, waarbij zijn lichaamstemperatuur
slechts enkele graden daalt. Een dier in
winterrust kan veel makkelijker gewekt
worden en moet meer energie opnemen
tijdens wakkere momenten. Daarom leggen
eekhoorns in de herfst een wintervoorraad
aan. Een andere bekende winterruster uit
onze natuur is de das.

Strikt genomen, kunnen alleen
warmbloedige dieren een winterslaap
houden. Tenminste als je een winterslaap
definieert als het actief verlagen van
lichaamstemperatuur en metabolisme.
Maar als je het begrip ruimer interpreteert,
doen onze amfibieën het ook. Ze zijn
koudbloedig en kunnen niet zelfstandig
hun temperatuur regelen. In de winter
is het voor hen dus onmogelijk om een
temperatuur te bereiken waarin hun lichaam
kan functioneren, waardoor ze in een
slaapstand verzeilen.
Om dezelfde reden is het ook niet zo gek
dat er minder insecten zijn in de winter.
Want je raadt het al … ook zij houden
verplichte rust! Sommige vlinders brengen
bijvoorbeeld de winter al slapend door.
En misschien overwintert er wel een troep
lieveheersbeestjes in jouw huis?

Hazelmuis
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Welk dier houdt de langste
winterslaap?
De meeste winterslapers in onze natuur overbruggen de periode waarin
temperaturen onder 10°C duiken. Maar sommige dieren zijn échte
langslapers en vertoeven in uitzonderlijke omstandigheden bijna het jaar
rond in winterslaap!

En de prijs voor langste
winterslaap gaat naar …
De langste winterslaper is – dat klinkt
misschien niet eens zo gek – één van
de slaapmuizen. In België komen drie
soorten voor: de hazelmuis, de eikelmuis
en de relmuis. Die laatste wordt in
de volksmond ook wel ‘zevenslaper’
genoemd, omdat ze ‘s winters zeven (of
acht) maanden lang – van oktober tot mei
– in slaapstand doorbrengt. De overige
maanden spendeert ze aan twee zaken van
levensbelang: zich voortplanten én op zoek
gaan naar voedsel. Daar word je pas moe
van!
In uitzonderlijke gevallen kunnen relmuizen
zelfs bijna het jaar rond in winterslaap
verkeren. Ze zijn immers sterk afhankelijk
van de zaadproductie van beukenbomen.
In mastjaren (jaren met uitzonderlijk
veel vruchten aan de bomen) floreren
de zevenslapers. Maar in jaren dat de

Europese beuk zo goed als geen zaad
vormt, kunnen ze in de problemen komen.
In het Wienerwald volgden Oostenrijkse
onderzoekers zeventien relmuizen tijdens
zo’n slecht beukjaar. Tot grote verrassing
gingen sommige muizen al in juni of juli
terug in winterslaap, zonder zich dat jaar
voort te planten. Vijf van de onderzochte
slaapmuizen werden zelfs pas na meer dan
elf maanden weer wakker! Daarmee kapen
ze met gemak de eerste plaats van langste
winterslaap ter wereld weg!

Relmuis
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Winterliefde: deze dieren zijn
nu op vrijersvoeten
Het lijkt misschien wel zo dat de natuur in de winter even op de pauzeknop
drukt. Bomen verliezen hun bladeren, egels houden een winterslaap,
insecten verdwijnen op de achtergrond en trekvogels maken zich uit de
voeten. En toch … geven sommige soorten zich op dit eigenste moment,
midden in december, helemaal over aan het liefdesspel. De koude
temperaturen, korte dagen en het gebrek aan voedsel lijkt hen niet te deren.
Wat bezielt deze ‘wintervrijers’?

Kunst- en vliegwerk van verliefde
eekhoorns
Ook in de natuur geldt het spreekwoord
‘meisjes plagen is liefde vragen’ en voor
onze rode eekhoorns lijkt het bos ‘s
winters wel omgetoverd tot één grote
puberspeelplaats. Ze hoeven dan ook geen
energie te besparen dankzij hun (hopelijk
uitgebreide) wintervoorraad. De mannetjes
lopen hun - euh - ‘kleine pluimstaart’
achterna en hebben enkel oog voor hun
toekomstige bedgenotes. Ze achtervolgen
de vrouwtjes van boom tot boom tijdens
een soort alternatief verstoppertje, waarbij
de dieren elk aan één kant van een
boomstam ‘kiekeboe’ spelen en tussendoor
met waanzinnige sprongen doorheen het
bos suizen.

is slechts één dag vruchtbaar. Tot het
zover is, mag hij enkele dagen het bed
delen met zijn verovering. Wanneer zijn
missie volbracht is, verdwijnt hij met de
noorderzon, op zoek naar een nieuwe
deerne om te schaken. Dat er ondertussen
ook andere mannetjes op de loer liggen
om met de toekomstige moeder van zijn
kinderen te paren, lijkt hem niet te deren.

Vaak wagen meerdere mannetjes
tegelijkertijd hun kans, maar alleen het
mannetje dat het het langst volhoudt gaat
met de pluimen lopen. Hij moet nog wel
even geduld hebben, want het vrouwtje
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Winterse wulkorgieën
Wanneer het zeewater op z’n koudst
is, vindt de wulk het een prima idee om
lekker knus bij elkaar te kruipen. Deze
grote zeeslak, die in tegenstelling tot veel
andere slakken aparte geslachten kent,
verkiest het winterseizoen om te paren én
om eitjes ter wereld te zetten. Tijdens het
paren verstrengelen twee, drie, vier, vijf of
nog meer wulken zich met elkaar op de
zeebodem. En ja, daar komen kleintjes van!
Het eikapsel dat het wulkvrouwtje afzet,
is een ruwe, sponsachtige massa ter
grootte van een tennisbal. Door de
barre weersomstandigheden groeien
de embryo’s erg traag en in extra koude
winters duurt het nóg langer eer ze
uitgroeien tot zelfstandige wulken. Maar die
nadelen wegen niet op tegenover hét grote
voordeel van hun winterse ontwikkeling:
rovers zoals krabben en kreeften doen het
wél rustig aan dit seizoen en verstoppen
zich tot de omstandigheden beter worden.

Ze mogen echter niet te vroeg victorie
kraaien. Dames die nog maar net bevallen
zijn hebben helemaal geen zin in seks
en maken dat klaar en duidelijk door van
zich af te bijten. Jonge mannen die toch
toenadering durven zoeken, leren zo al
snel om netjes hun beurt af te wachten. Pas
wanneer een vrouwtje bijna klaar is met
zogen, is ze de moeite waard om voor te
vechten - en dat kan er bloederig aan toe
gaan.
Dat grijze zeehonden in de winter paren én
baren, wil niet zeggen dat ze 12 maanden
aan een stuk zwanger zijn. Het bevruchte
eitje neemt een pauze en nestelt zich pas
eind april of begin mei in de baarmoeder.
Wanneer het vrouwtje in het voorjaar
weer op krachten is, start de echte
zwangerschap.

Baren en meteen weer paren: de
grijze zeehond
Zeehonden brengen het grootste deel van
het jaar alleen door. Maar ‘s winters scholen
ze plots in grote aantallen samen. De
vrouwtjes van de grijze zeehond, hun buik
rond gegeten en met een dikke speklaag,
komen aan wal om hun jongen te werpen
op een rustige plek die nooit overstroomt.
De pups kunnen immers nog niet zwemmen
met hun dikke, isolerende vacht. Ze zogen
een heleboel energie uit hun moeders om
te groeien én om warm te blijven. En alsof
dat nog niet genoeg is, profiteren ook de
mannetjes van de situatie. Hoe handig is
het voor een solitair dier dat al je potentiële
bedpartners op één plek samentroepen!
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Alle geheimen over de vogeltrek
ontrafeld
De winter is gearriveerd en dat wil zeggen dat heel wat vogels zijn
vertrokken naar warmere oorden. Andere vogels zijn dan weer in ons land
geland omdat de winters in het noorden nog ietsje harder zijn. Sommige
vliegen in grote zwermen, zoals spreeuwen, kraanvogels en ganzen. Andere
soorten, vaak kleinere vogeltjes, vliegen in hun eentje op soms grote hoogte.
Het is ongelooflijk wat voor afstanden trekvogels afleggen: een grutto kan
12.000 km non-stop vliegen in slechts 11 dagen. En het gaat ons petje al
helemaal te boven dat ze dan ook nog eens precies de juiste kant op vliegen
om op precies dezelfde plek als vorig jaar terecht te komen. Hoe doen ze dat
toch? En waarom doen ze al die moeite?

Waarom migreren vogels?
De meeste trekvogels in ons land
overwinteren in de tropen. Men zegt dan
ook vaak dat vogels migreren om een
lekker warme winter te hebben. Maar
waarom vliegen ze dan elk voorjaar weer
terug naar ons koudere België vliegen?
Wil je de vogeltrek écht begrijpen, bekijk
het dan eens door een andere bril. Het zijn
eigenlijk geen Belgen die in de winter op
vakantie gaan naar het warme zuiden, maar
tropenbewoners die zich in de zomer bij
ons komen voortplanten!

In hun streek van herkomst, rond de
evenaar dus, zijn er geen seizoenen zoals
wij die kennen. Er heerst het hele jaar
eenzelfde temperatuur en daardoor is er
ongeveer altijd evenveel voedsel. Ook blijft
de daglengte er het hele jaar nagenoeg
constant. Bij ons daarentegen is er het hele
jaar door weinig voedsel, behalve tijdens
het ‘groeiseizoen’: de lente. Dan verschijnt
er plots een overschot aan voedsel, zoals
zaden, kruiden, insecten, etc. Bovendien is
het in de lente een stuk langer licht. En dat
betekent meer tijd om voedsel te zoeken.
Het voedseloverschot gecombineerd met
de langere dagen zijn zo aantrekkelijk dat
ze een vliegreis van duizenden kilometers
meer dan de moeite waard maken!

36

Zo komen vogels uit de tropen bij ons
terecht om hun nageslacht de allerbeste
eerste zorgen te kunnen bieden. De
ganzen die bij ons overwinteren vliegen
‘s zomers dan weer richting Arctische
gebieden om er te profiteren van de
explosie aan insecten en de hoge kwaliteit
aan kruiden en grassen.

Hoe trekken vogels succesvol
naar het zuiden?
Bij de vogeltrek zijn er twee aspecten van
levensbelang: op tijd vertrekken en de weg
vinden. Klinkt als een eenvoudige taak,
maar dat is het zeker niet!
Om op tijd te vertrekken, doen vogels ten
eerste beroep op ‘fotoperiodisme’. Dat
houdt in dat ze de veranderende daglengte
(fotoperiode) gebruiken als aanwijzing.
Wanneer de dagen korter worden in de
herfst weten ze dat ze terug moeten naar
de tropen. Het handige aan die indicator is
dat die elk jaar precies gelijk is.

Oriëntatiekampioenen
Hoe vogels de weg vinden is nog veel
merkwaardiger. Ze leggen duizenden
kilometers af om precies in hetzelfde bos
en soms zelfs in exact hetzelfde nestkastje
terecht te komen. Ook jonge vogels die
nog nooit op hun overwinteringsplaats zijn
geweest, zoals boerenzwaluwen, weten de
weg. Niet te geloven, toch?
Vogels gebruiken twee instrumenten om
hun route te bepalen: de zon en een
kompas. Trekvogels weten dat de zon in het
oosten opkomt en ondergaat in het westen.
Bovendien zijn ze zich ervan bewust dat de
stand van de zon verandert per tijdzone.
Als ze richting het westen vliegen, vliegen
ze met de zon mee en is het dus langer
licht overdag. Daar houden ze dus ook
allemaal rekening mee, al zijn het vooral de
‘hoogvliegers’ die gebruikmaken van de
zon als richtingaanwijzer, omdat ze die te
allen tijd zien opkomen en ondergaan.
Lager vliegende vogels kunnen rekenen
op hun ‘intern kompas’. Het klinkt als
science fiction, maar het is echt waar.
Vogels hebben namelijk microscopisch
kleine ‘magneetkristallen’ in bepaalde
weefselcellen. Die kristallen zijn zo gevoelig
dat ze de magnetische oriëntatie van de
aarde waar kunnen meten. Net zoals een
kompas kunnen vogels dus het noorden
bepalen. Daar kunnen we als mens een
puntje aan zuigen!

Maar in de omgekeerde richting werkt dat
trucje niet. Want zoals gezegd, is in de
tropen de daglengte altijd hetzelfde. In
de jaren ‘80 bracht een Duits onderzoek
aan het licht hoe vogels dan wel weten
dat het tijd is om terug te keren. Tijdens
een experiment dat vandaag de dag
door geen enkele ethische commissie
zou goedgekeurd worden, sloot men
trekvogels op in een kooitje afgesloten
van daglicht. Zelfs zonder informatie over
de daglengte, bleken de vogels duidelijk
rustelozer te worden op het moment dat ze
aan hun noordwaartse trek zouden moeten
beginnen. Het onderzoek bewees daarmee
dat vogels een soort interne ‘biologische
klok’ hebben.
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Is de roodborst een trekvogel?
Zijn we hier bij Onze natuur nu helemaal op onze kop gevallen? Een klein
kind kan je vertellen dat de roodborst winter én zomer bij ons vertoeft. En
toch … voelen we ons verplicht om die illusie voor eens en voor altijd de
wereld uit te helpen!
Want de roodborst die afgelopen zomer
in onze bossen kwam broeden, houdt
nu misschien wel heerlijk siësta onder
de Spaanse zon. En het flukse vogeltje
op je winterse voedertafel bracht zijn
kroost wellicht groot in de bossen van
Scandinavië.

Waarom trekken roodborsten
naar het zuiden?
Het is op z’n zachtst gezegd vreemd te
noemen dat onze zomerse roodborsten
wegtrekken, terwijl de Scandinavische
exemplaren bewijzen dat de soort wel
degelijk bestand is tegen onze winterkou.
Daarom migreren ook niet alle roodborsten
naar het zuiden. Sommige blijven gewoon
hier overwinteren, als dat hun beter uitkomt.

Deeltrekkers
De roodborst is een typisch voorbeeld van
een deeltrekker: een vogel met variabel
trekgedrag. Andere deeltrekkers zijn o.a.
de grauwe gans, de merel, de roerdomp,
de spreeuw, de vink en de blauwe reiger.
Of zo’n vogel naar het zuiden trekt of
niet, hangt af van een samenspel aan
omstandigheden. Hoe koud is het ‘s winters
in de broedplaats? Is er voldoende voedsel
aanwezig? Is de vogel in goede conditie?
Dat zijn allemaal factoren die iedere vogel
voor zichzelf in de weegschaal legt.
Voor de Scandinavische roodborsten is
de keuze snel gemaakt: bij hen wordt
het ‘s winters zo koud dat ze wel moeten
verhuizen richting zuiden. Mannetjes
trekken minder ver naar het zuiden dan
vrouwtjes, waarschijnlijk omdat ze in
de lente zo snel mogelijk terug in hun
broedgebied willen zijn om hun territorium
te verdedigen. Roodborsten in ZuidEuropa gaan dan weer door het leven als
standvogel: ze blijven winter en zomer in
hun eigen territorium.
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Vrouwen en kinderen eerst – euh
– laatst!
Maar bij ons hangt het er allemaal een
beetje van af. Ongeveer de helft van onze
populatie, vooral vrouwtjes en jonge vogels,
trekt zuidwaarts. Britse roodborsten, die in
een gelijkaardig klimaat leven, migreren
trouwens niet naar andere landen. Dat
komt omdat er bij ons in verhouding veel
minder gebieden zijn die geschikt zijn als
broedgebied én als overwintergebied.
Wanneer er ‘s winters een heleboel
noordelijke vakantiegangers aankomen,
willen die ook elk een plek voor zichzelf.
En ze zijn bereid om daarvoor een flink
(soms dodelijk) gevecht aan te gaan.
Roodborsten staan niet voor niets bekend

als de ‘agressiefste van alle zangvogels’! De
vogels uit het noorden jagen onze inwoners
dus letterlijk weg. Individuen die het minst
sterk in hun schoenen staan – vrouwen en
kinderen – moeten oprotten. De sterkere
mannetjes zijn wél bereid om de strijd aan
te gaan en hun zuurverdiende territorium te
behouden.
Een tocht naar het zuiden is immers niet
zonder gevaar: veel roodborsten halen hun
vakantiebestemming niet. Voor een vogeltje
dat amper 17 gram weegt, zijn tochten tot 90
km per nacht allerminst een pretje.
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Is jouw huis een insectenhotel
in de winter?
Je wil het misschien liever niet weten, maar heel wat insecten trekken ‘s
winters ons huis binnen. Gelukkig zijn ze een pak minder vervelend dan
de vliegen en muggen waarmee we in de zomer te maken krijgen. Waarom
zitten ze daar en wat kan je voor hen doen? Wij zetten drie veelvoorkomende
wintergasten op een rij!

Laat lieveheersbeestjes zitten
Net als veel andere dieren, trekken
lieveheersbeestjes in het najaar naar
warmere oorden. Maar ze zoeken niet zo
ver als sommige insecten die helemaal naar
het zuiden vliegen. Ze vinden jouw huis
ideaal om te overwinteren. Ze verkiezen
licht gekleurde oppervlakken, liefst met
wat zonnewarmte erop. Dat kan een
berkenboom zijn, maar evengoed een
huis of appartementsgebouw. Via gaten en
kieren kruipen ze naar binnen, om pas in
de lente weer tevoorschijn te komen. Ze
houden hun ‘winterslaap’ meestal aan de
binnenkant van een buitenmuur, in een klein
hoekje, spleetje of bijvoorbeeld achter een
schilderij.

beconcurreert. Die laatste troepen trouwens
niet samen met hun soortgenoten, maar
overwinteren in alle eenzaamheid.

Wanneer je een hoop lieveheersbeestjes
bij elkaar vindt, gaat het meestal om het
veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. Dat
is een exoot die in serres gebruikt wordt om
bladluizen te bestrijden, maar ondertussen
ook onze eigen lieveheersbeestjes
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Gelukkig zijn deze kleine insecten geen
grote last in huis. In de winter eten ze
niet, dus ze richten geen schade aan. Wel
kunnen ze bij verstoring een geeloranje
vloeistof afscheiden, die vlekken maakt.
Ons advies is om lieveheersbeestjes
gewoon met rust te laten. Wil je er toch
vanaf, gebruik dan geen schadelijke
pesticiden. Zet een stofzuiger op lage stand
en trek een nylonkous over de zuigslang.
Zuig de beestjes in de kous, zodat je ze
makkelijk buiten kan zetten.

Zet vlinders op een rustige,
koude plek
Er zijn maar weinig vlinders die in
volwassen stadium de winter doorbrengen
bij ons. Twee daarvan, de kleine vos en
de dagpauwoog, zoeken dan wel eens
beschutting in een houthok, schuur of
huis. Daar zetten ze hun lichaamsfuncties
op een laag pitje en gaan ze in een soort
winterslaap. Op die manier kunnen ze
vriestemperaturen tot -20°C doorstaan!
Als er al een vlinder in je huis slaapt, merk je
dat meestal niet. Tot je plots de verwarming
aanzet in zijn koude winterverblijf … Dan
wordt de vlinder weer actief, wat nefast is
voor z’n overwinteringskansen.
Het kan ook zijn dat een vlinder mee naar
binnen gebracht wordt met wat stookhout,
ook dan denkt het beestje verkeerdelijk dat
de lente aangebroken is.

Het klinkt een beetje sadistisch, maar het
beste wat je voor deze insecten in huis
kan doen, is ze zo snel mogelijk wegzetten
in de kou. Gebruik daarvoor een glas en
een stukje karton, of neem de vlinder
voorzichtig vast tussen een vlakke wijs- en
middelvinger (maak het V-teken) zodat
je zijn fragiele vleugels niet beschadigt.
Zet hem neer op een koele, beschutte
plaats. Tuinhuizen, schuren of houthokken
(waarvan je deze winter geen hout gebruikt)
zijn ideaal. De vlinder gaat verder met
z’n winterslaap en spaart energie tot het
voorjaar aanbreekt.

Zet wantsen weer buiten
Een insectengroep die vooral de laatste
jaren veel gerapporteerd wordt in onze
huizen, zijn de wantsen. Het gaat dan
meestal over de grauwe schildwants en
de bladpootrandwants. De eerste soort
is jarenlang van het toneel verdwenen in
de lage landen, om dan gestaag aan een
opmars te beginnen. De tweede soort
kwam overgewaaid van Noord-Amerika en
vindt het hier goed toeven. Deze insecten
– het lijken wel grote kevers, maar dan
zonder stevig schild – overwinteren graag
op een warme plek.
Bijvoorbeeld in spleten van je buitenmuur,
maar ze zoeken ook graag de gezelligheid
van je woonkamer op. Hoewel ze er niet zo
aaibaar uitzien, zijn de grauwe schildwants
en de bladpootrandwants onschadelijke
dieren. Ze kunnen wel onaangenaam ruiken
als ze met velen zijn. Als je deze insecten
tegenkomt in huis, zet ze dan voorzichtig
weer buiten. Wil je echt geen insecten
in huis? Sluit dan alle spleten, kieren
en ventilatiegaten af. Maar een volledig
insectenvrij huis is eigenlijk een utopie,
de kleine kruipers weten altijd wel een
doorgang te vinden en meestal is dat ook
totaal niet erg.
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Tien bizarre weetjes over
wintervlinders
Vlinders in de winter? Dat lijkt even gek als sneeuw in augustus, en toch
verzinnen we dit niet. Meer nog: wintervlinders komen massaal bij ons voor
in deze periode!
Om te kunnen vliegen, hebben vlinders
warme spieren nodig. Maar wintervlinders
hebben lak aan die wetenschap! Deze
nachtelijke insecten floreren pas na de
eerste nachtvorst en hebben van de
kou hun sterkte gemaakt. Dat ze kunnen
fladderen in de winter, is trouwens niet hun
enige straffe eigenschap …

3. Grote en kleine wintervlinder

1. Trage fladderaars

4. Wintervlinders hebben nooit
honger

Wintervlinders kunnen vliegen met een
lichaamstemperatuur van amper 5°C.
De natuur heeft hen daarvoor perfect
aangepast. Ze fladderen veel trager dan
hun zomerse familieleden. Op die manier
verbruiken ze minder energie.

2. Veilig in de vrieskou
Ze mogen dan wel trager vliegen, toch
hebben volwassen wintervlinders vrij goede
overlevingskansen. Dat komt omdat de
grootste vlindereters – vleermuizen – nu in
winterslaap zijn.

Bij ons vliegen er twee soorten rond: de
grote en de kleine wintervlinder. De grote
is bruin met een variabel vlekpatroon,
de kleine is grijs met iets donkerder
banden. Beide leven ze in de buurt van de
loofbomen waar hun rupsen van eten.

Koude temperaturen, op zoek gaan naar
een partner en zich voortplanten … Zo ziet
het dagelijkse leven van wintervlinders
eruit en toch hebben ze geen honger! Ze
verbruiken de reserves die ze als rups
hebben opgedaan, want in volwassen
stadium hebben ze niet eens een mond…
Elk nadeel heeft z’n voordeel: ze hoeven
geen energie te verspillen aan het zoeken
naar voedsel.
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5. Vlinder zonder vleugels

7. Makkelijk te spotten

Over energie besparen gesproken: de
vrouwelijke wintervlinder gaat daarin nog
verder. Ze heeft geen vleugels en steekt al
haar energie in het aanmaken van eitjes. Ze
kruipt na het ontpoppen via een boomstam
omhoog, in de hoop er een mannetje tegen
te komen.

Als je op deze korte dagen in het donker
rondrijdt, kan je ze makkelijk zien vliegen.
In de buurt van bomen en struiken zijn ze
overvloedig aanwezig. Het meeste kans
heb je bij valavond, als de temperatuur
enkele graden boven nul blijft. In het licht
van bijvoorbeeld je fietsverlichting vallen
ze des te meer op. Ga ook eens kijken op
de stam van een boom, bijvoorbeeld een
eik. Daar zitten de mannetjes soms met
tientallen bij elkaar.

6. Acrobatisch paargedrag
De mannelijke wintervlinder zit hogerop te
wachten op een vrouwtje. Tijdens de daad
wil hij haar wel eens mee van de grond
laten gaan, door de paring al vliegend
verder te zetten.

8. Lichtvervuiling brengt
mannelijke wintervlinders
in de war
De vrouwtjes, die niet vliegen, scheiden
feromonen af om mannetjes tot bij
hen te lokken. Maar in de buurt van
straatverlichting raken de mannetjes van
slag. Ze zijn immers gewend om in het
donker te paren en waar al te veel licht
door de bomen schijnt, wordt de paring
verstoord.

9. Een kort leven
Enkele dagen, maximaal een week: langer
heeft een wintervlinder niet te leven. Dat
kan ook niet, zonder te kunnen bijtanken
met voedsel. Het vrouwtje verlaat in veel
gevallen haar geboorteboom zelfs niet. Ze
komt er uit als rups, verpopt zich tot vlinder
en zet er haar eigen eitjes weer af.

10. Een toekomst als vogelvoer
De eitjes die nu gelegd worden door
wintervlinders, komen massaal uit in
het voorjaar. De rupsen eten zich dan
vol met ontluikende lentebladeren. De
rupsen vormen een lekker hapje voor de
zangvogels die op dat moment hun kroost
grootbrengen.
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Welke dieren leven er in je
kerstboom?
Een echte kerstboom zetten tijdens de feesten brengt heel wat leven in huis,
meer dan je zou denken, want zo’n boom is het thuis van heleboel beestjes.
Onlangs deed één van de werkmannen
van de Rockefeller in New York City wel
een heel bijzondere ontdekking toen de
bekende kerstboom werd opgezet. Er zat
namelijk een kleine zaaguil in verstopt. Bij
ons komt deze soort niet voor, maar ook
de kans op een lokale uil in je kerstboom
is vrij klein. Toch leven er heel wat andere
beestjes in de boom die even op roadtrip
ging naar jouw woonkamer.

zorgen niet voor allergische reacties
zoals de huisstofmijt, wel eten ze
andere kriebelbeestjes en hun eieren.
Springstaarten zijn kleine, primitieve
insecten die met wel duizenden tegelijk
in de pot van je boom wonen. Deze
beestjes danken hun naam aan een soort
openklapbare staart die ze bij gevaar
gebruiken om weg te springen.

Dieren van de kerstboom
In één boom kunnen er wel tot 25.000
beestjes verstopt zitten, allemaal insecten
of andere geleedpotigen. De meeste
zijn nauwelijks met het blote oog te zien
en doen geen vlieg kwaad. Mijten en
springstaarten zijn de kleinste bezoekers.
Mijten overwinteren graag in bomen,
maar worden gewekt door de warme
temperatuur in de woonkamer.
Geen zorgen, de soorten in je kerstboom

Springstaart

44

Verder zijn er nog takluizen en spinnen.
Takluizen, zoals de naam al doet
vermoeden, voeden zich met het boomsap
dat ze uit de takken onttrekken. Deze
insecten durven zich wel eens in je huis te
verspreiden, maar overleven waarschijnlijk
niet lang in het droge klimaat van een
woonkamer. Als je er toch eentje vindt,
trap er dan niet op tenzij je graag je tapijt
opleukt met paarskleurige vlekken. Veeg
ze liever op met een stukje papier. Spinnen
overleven het langst na aankomst; ze
hebben dan ook een heleboel insecten ter
beschikking om van te smullen. Ook deze
kriebeldieren zitten wel tot 1.000 maal toe in
je boom, maar dat is helemaal niet erg, want
er zitten al duizenden andere spinnen in je
huis zonder dat je het weet.

Sommigen vragen zich nu misschien
af “Zitten er dan ook teken in mijn
kerstboom?”. Kort gezegd: ja, dat is best
mogelijk, maar de kans op een beet is héél
klein. Wanneer je de boom aankoopt, zitten
de teken normaal gezien in een diepe slaap
en wanneer je de laatste kerstversiering
eruit haalt, zijn ze al lang dood. Geen reden
tot paniek dus, al laat je de hond best
ergens anders slapen.

Takluis
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Winterplanten houden
de bladeren koel
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Waarom vriezen planten niet dood?
Kruip je even mee in een groene fantasie? Stel je voor: je wordt geboren
ergens op aarde, in een seizoen met lange dagen, aangename temperaturen,
lekker veel zon en af en toe een deugddoende regenbui. Je hebt het best
goed, maar er is één minpunt: je kan niet bewegen. Je bent gedoemd om
je hele leven op je exacte geboorteplek door te brengen. Je kan geen jas
aantrekken, in een beschut hol onder de grond kruipen of naar het warme
zuiden vliegen. Ook niet wanneer de winter eraan komt, de vrieskou toeslaat
en je lichaamscellen dreigen te barsten van de kou.
Het uitdagende leven dat hierboven
beschreven wordt, is niet louter een
fantasie maar de barre realiteit voor planten
in onze natuur. Hoe kouder het wordt,
hoe meer kans op vorstschade. Omdat
water uitzet wanneer het verandert in ijs,
kunnen de plantencellen onherstelbaar
openscheuren onder de druk. Maar ook
het vocht tussen de cellen moet vloeibaar
blijven, anders droogt de plant uit. En er
loert ‘s winters nog meer droogtestress om
de hoek: de lage luchtvochtigheid maakt
dat planten sneller water verdampen en
bij grondvorst (en zelfs al bij temperaturen
onder de 4 tot 6°C) kunnen ze geen water
uit de bodem opnemen. Gelukkig hebben
planten doorheen de evolutie verschillende
manieren ontwikkeld om koude periodes
succesvol te overbruggen.

Waterverlies vermijden
Een tactiek die vooral door bomen en
struiken ingezet wordt, is het stopzetten
van de watertoevoer. Om te voorkomen
dat er in de winter problemen optreden,
laten loofbomen in de herfst reeds hun
bladeren vallen. De verdamping van water
valt dan stil, waardoor er geen nieuw water
hoeft opgepompt te worden. Dat ook
de groei daardoor tijdelijk stilvalt, is een
onvermijdbaar neveneffect.
Wat weinig mensen weten, is dat bomen
en struiken de winter in gaan met kant-enklare knoppen aan hun takken. Daarin zitten
volledig afgewerkte bloemen of bladeren,
maar dan nagenoeg zonder water erin.
Het water dat er wél in zit, is rijk aan
suiker waardoor het minder snel bevriest.
Schubben aan de buitenkant voorkomen
dat het water zomaar zou verdampen.
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Groenblijvende bomen hebben een andere
strategie. Naaldbomen hebben zulke
kleine ‘bladeren’, dat ze kunnen blijven
hangen in de winter omdat ze zo weinig
water verdampen. Net zoals hulst en klimop
hebben ze ook een laagje was op hun
bladeren liggen, dat zoals lippenbalsem
uitdroging voorkomt. Het grote voordeel
is dat zij in de lente geen extra energie
hoeven te steken in het aanmaken van
nieuwe bladeren.
Ook mossen blijven groen in de winter. Ze
leven dicht op elkaar in grote ‘kussens’,
waartussen de luchtvochtigheid hoog
gehouden wordt. Daardoor blijft de
verdamping beperkt, ondanks de droge
omgevingslucht. Daarmee beschermen
mossen niet alleen zichzelf tegen
uitdroging, maar ze houden ook de
bosbodem gezond nat.

Alles over nageslacht
Tenslotte zijn er nog de planten die
helemaal niet overwinteren en tóch zie je
ze elk jaar opnieuw opduiken. Zij doen de
moeite niet om hun nageslacht te leren
kennen en laten hen in zaadvorm aan hun
lot over. Maar als zaadje zijn ze wél goed
bestand tegen barre weersomstandigheden
en nog veel meer waanzinnige avonturen.
Sommige zaden drijven kilometers ver op
het water, worden opgegeten en weer
uitgekakt, klitten vast aan dierenvachten of
laten zich meevoeren met de wind. Zulke
eenjarige planten zijn dus allesbehalve
aangepast aan de kou, maar hun zaden
wachten geduldig op betere tijden om te
ontkiemen.

Warm onder de grond kruipen
De bovengrondse delen van veel
kruidachtige planten sterven ‘s winters af.
De plant trekt zich terug onder de grond,
zoals dieren in een winterslaap gaan.
Soms blijft er nog een klein stukje groen
over boven de grond: de wortelrozet. Die
beschermt zich tegen weer en wind door
zich plat tegen de grond aan te drukken.
Door zich laag en breed te maken, vangt de
plant zoveel mogelijk warm zonlicht op om
te kunnen overleven.
Meestal blijft enkel het ondergrondse deel
in leven, in de vorm van wortelstokken,
knollen of bollen. Daarin kan de plant
reservevoedsel opslaan om vroeg in de
lente alweer te beginnen groeien.
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Alles wat je moet weten over maretak
Opletten geblazen als je deze winter onder de maretak belandt, want
een welgemeende zoen is enkel geoorloofd bij je knuffelcontacten. Maar
waarom stelen we een kus onder een bosje maretak? En wat heeft die
fascinerende plant nog meer voor ons in petto?

Waarom kussen we onder
maretak?
Omdat maretak ‘s winters groen blijft
en bessen draagt, wordt de plant
al eeuwenlang geassocieerd met
vruchtbaarheid. Druïden sneden rond het
begin van de tijdrekening maretak uit de
bomen met een gouden sikkel. Dat deden
ze niet om een sterkmakende toverdrank
te brouwen voor dappere Galliërs, maar
om de voortplanting bij mens en dier te
bevorderen.

In de loop der tijd is de traditie om een kus
te geven onder maretak verder verfijnd.
Twee personen die elkaar ontmoeten onder
een takje, worden verwacht elkaar een
kus te geven. Zo’n onverwachte zoen mag
je trouwens weigeren, al zou dat gepaard
gaan met ongeluk. Wie gekust heeft onder
de maretak, mag een besje van de plant
plukken. Wanneer alle bessen geplukt zijn,
zijn ook de kussen ‘op’. Je eet de bessen
trouwens beter niet op, want ze zijn giftig
voor mensen!

Een Noorse mythe vertelt het verhaal van
Balder die gedood werd door een pijl
gemaakt van maretak. Zijn moeder, de
godin Frigga, huilde boven de pijl en haar
tranen veranderden in bessen. De rest
van het verhaal kent verschillende eindes,
maar wij zijn vooral fan van de versie met
het happy end. Frigg legde de vruchten op
Baldur’s wonde, waardoor ze hem terug
tot leven wekte. Als dank voor dit wonder,
beloofde ze een kus aan ieder die onder
de maretak passeerde.
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Een (half-)parasiet voor bomen

Niet overal groeit maretak

Hoeveel romantiek wij ook aan deze
altijdgroene plant toedichten, de
levenswijze van de maretak is verre van
idyllisch te noemen. Net zoals wij een kus
stelen onder een bosje maretak, steelt de
plant zelf water en voedingsstoffen van zijn
gastheer. Hij parasiteert o.a. appelbomen
en Canadese populieren, zonder dewelke
hij niet kan overleven. De bomen zelf
krijgen niets terug van hun ongenode gast!
Voor fotosynthese zorgt de maretak wél
zelf, daarom staat hij officieel te boek als
‘halfparasiet’.

Vooral op kalkrijke bodems zie je maretak
in het landschap verschijnen. Dat maakt
van hem een relatief zeldzame plant in ons
land, hoewel hij in sommige regio’s net
alomtegenwoordig is. Op waarnemingen.
be kan je zien dat de plant vooral in de
omgeving van het oostelijke deel van onze
taalgrens voorkomt. Ga je meer naar het
zuiden of het noorden, zie je hem steeds
minder opduiken.

Ook voor zijn voortplanting hangt de
maretak af van anderen. Vogels (vooral
lijsters) die een bes plukken en opeten
(voor hen is de plant niet giftig), worden
opgescheept met een plakkerig zaadje aan
hun snavel. Om ervan af te geraken, vegen
ze hun snavel af aan een tak in de buurt. Zo
komt het zaad op een nieuwe plek terecht
en kan het beginnen groeien.

De reden waarom maretak maar moeilijk
voet aan wal krijgt op andere plaatsen,
is dat de meeste bessen geen zaad
meedragen. Voor zijn bestuiving hangt de
plant af van vliegen. Alleen wanneer een
vrouwelijke en een mannelijke plant dicht
bij elkaar in de buurt groeien, is er kans op
bestuiving. Wanneer een bevrucht zaadje
dan toch wat verder weg terechtkomt, is de
resulterende plant meestal té eenzaam om
zich te kunnen voortplanten.

Omwille van zijn kleverige bessen, wordt
maretak ook wel ‘vogellijm’ genoemd.
Niet omdat vogels het goedje aan takken
plakken, wel omdat de bessen vroeger
gebruikt werden om … vogels te vangen!
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Oplossing:
Winterwoordzoeker

Verborgen woord: KOPERWIEK
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