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Dagpauwoog
Aglais io

Ruim de helft van onze soorten dagvlinders 
overwintert als rups. De andere soorten doen dat 
als ei, pop of, zoals de dagpauwoog als volwassen 
vlinder. De overwinterende dagpauwoog zoekt 
daarvoor een koel plekje op in een gebouw of 
in een holle boom. 

Wordt hij gestoord, dan laat hij de opvallende ogen 
op zijn vleugels zien. Daarna wrijft hij de vleugels 
over elkaar, waardoor een knarsend geluid 
ontstaat dat ook een ultrasone frequentie heeft. 
Met dat gedrag weet hij muizen en vleermuizen  
af te schrikken.

Doe de dagpauwoog
Wanneer een dagpauwoog plots zijn vleugels opent, 
lijkt het alsof twee grote ogen je aankijken.

Ben je met twee of meer? Probeer dit dan eens: 
kijk elkaar aan. Sluit om beurten je ogen en open 
ze plots weer. Schrikt de andere?
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Vos
Vulpes vulpes

Vossen zijn slimme jagers die zich met muizen en 
andere kleine dieren voeden

Als echte cultuurvolgers hebben ze ook geleerd om 
zich te voeden met allerlei afval dat ze in de buurt 
van mensen vinden. Soms komen ze, zelfs overdag, 
in vuilnisbakken scharrelen.

Vossen graven meestal zelf hun hol, maar soms 
gebruiken ze ook een verlaten dassenhol. 
‘s Winters vormen de vossen, onder luid geblaf 
en gekef, paartjes. Wekenlang volgt de rekel 
(mannetje) het moertje (vrouwtje) tot zij tot paren 
bereid is. Per worp kunnen vossen 5 tot 8 jongen 
groot brengen.

Doe de vos!
Vossenmannetjes lopen wekenlang te keffen om 
paartjes te vormen. Kan jij keffen als een vos? 
Stap verder onder luid gekef.
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Esdoorn
Acer

Bomen van het geslacht Acer of esdoorn vind je 
in gebieden met een gematigd klimaat, vooral op 
het noordelijk halfrond. Het geslacht kent zo’n 
120 verschillende soorten, waarvan de gewone 
esdoorn (Acer pseudoplatanus) de bekendste is. 
Het blad van de gewone esdoorn staat immers 
symbool voor de Canadese vlag.

Het hout van esdoorn wordt vooral als siermateriaal 
gebruikt. Denk maar aan de fraaie vlammen op de 
rug van een viool.

Proefde je al eens ahornsiroop op je pannen-
koek? Die siroop wordt gemaakt van het sap van de 
suikeresdoorn en is vooral in Canada en 
Noord-Amerika een gesmaakte zoetsof.

De vrucht van de esdoorn heeft vleugeltjes en 
dwarrelt draaiend naar beneden, waardoor ze 
verder van de moederplant terecht komt.

Doe de esdoorn
De vruchten van de esdoorn zijn net helikoptertjes. 
Spreid je armen en draai enkele keren rond je as. 
 Zo vlieg je als een esdoorn door de lucht. 
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Capreolus capreolus 

Het ree is het kleinste inheemse hert. Het heeft grote 
rechtopstaande oren en een zwart-witte neus. 
De roodbruine zomervacht kleurt ’s winters donkerder. 
Rond de staart is het achterste wit gekleurd. Wanneer 
de reeën bij gevaar wegspurten, vormt die zogenoemde 
spiegel een duidelijke wegwijzer voor hun jongen en 
soortgenoten.
Bokken dragen het grootste deel van het jaar een gewei 
met aan elke kant maximaal 3 stangen. Nadat de ge-
weitakken in november zijn afgevallen, groeit er nieuwe 
huid over de wonden op de kop. Vanuit die zogenoemde 
rozenstokken groeien er nieuwe takken. Die zijn bedekt met 
sterk doorbloede huid, waarlangs de bouwstoffen worden 
aangevoerd. Eens het bastgewei volgroeid is, sterft de huid 
af. Dat veroorzaakt jeuk, 
waardoor de bokken hun nieuwe gewei schoonvegen 
tegen o.m. boomstammen. De bronsttijd is in de zomer. 
De bokken jagen de hinden achterna en voeren hevige 
rituele gevechten met elkaar. In mei werpen de hinden 
meestal twee kalfjes. Die hebben een bruine vacht met 
veel lichte zonnevlekjes. Als ze zich stil houden op de grond 
in het bos, vallen ze niet op. Om te gaan grazen laat 
de moeder immers haar jongen lange tijd alleen. 
Als je zo’n kalfje vindt, raak je het maar beter niet aan. 
Anders verstoot de moeder het omdat het naar jou ruikt.
Doe de ree
Reebokken dragen een gewei met maximum drie zijtakken. 
Zoek twee stokjes op de bosbodem en galoppeer over de 
weg met jouw reebokkengewei.
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Boommarter
Martes martes

Met dank aan Domein Tivoli Mechelen.
De boommarter (Martes martes) is een van de 
martes die in Het Leen voorkomen. De familie 
marterachtigen is heel uitgebreid. Het zijn allemaal 
roofdieren en ze jagen in het water, op het land en 
in de bomen. Wist je dat de boommarter het enige 
dier is dat in staat is om een eekhoorn in de bomen 
te achtervolgen en te vangen?

Boommarters zie je zelden. 
In Het Leen vind je ook nog wezels, hermelijnen, 
bunzings en steenmarters. Allen zijn het geduchte 
rovers in het bos.

Doe de marter
Tijd voor tikkertje. Iemand is eekhoorn en iemand is 
marter. De eekhoorn loopt op het gras naast 
het pad en de marter probeert hem te vangen, 
maar volgt precies dezelfde weg als de eekhoorn.
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Zomereik
Quercus robur

De zomereik is één van onze bekendste 
inheemse bomen. Zomereiken groeien traag 
en vormen daardoor zeer hard en stevig hout.

Omwille van dat hout hadden eiken in de 
geschiedenis een groot economisch belang. 
Eiken zijn ook imposante verschijningen in het 
landschap. De bossen hier in de omgeving waren 
vroeger lage moerasbossen waar hier en daar een 
eik in groeide. Zo’n bos noemde men een eiken lo. 
Zie je het verband met de nabijgelegen stad Eeklo?

Doe de zomereik
De zomereik is de koning van het bos. 
Wandel verder en telkens als je langs de weg 
een eik ziet staan, maak je een diepe buiging.
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Beuk
Fagus sylvatica

De beuk is een echte bosboom. De jonge boompjes 
groeien op in de beschutting van de omringende 
bosbegroeiing. Volwassen beuken domineren met 
hun kruin de kroonlaag van het bos en vangen heel 
veel zonlicht. 

Op de bodem van een beukenbos zal je daardoor 
weinig andere begroeiing aantreffen.

Beuken werden aangeplant omwille van de 
houtproductie. In de 17de eeuw legden monniken 
in de bossen greppels aan om op de hogere delen 
er tussen beuken en eiken aan te planten. Deze 
rabattenstructuur is in Het Leen op vele plaatsen 
goed te zien.

De kleine vruchten van de beuk zijn gegeerd voedsel 
voor muizen en eekhoorns. 

Doe de beuk.
Ga als een woelmuis op zoek naar beukennootjes 
tussen de bladeren op de bosbodem. 
Hoeveel vind jij er?
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2.1.

3. 5.4.

Vijf vlinders

1. Koevinkje – Aphantopus hyperantus
Opvallend aan het koevinkje zijn de geel omrande oogvlekken op de 
onderzijde van de vleugels. Die bieden een verhoogde bescherming tegen 
vijanden. Als de vlinder zijn vleugels opklapt, zodat de oogvlekken plots 
zichtbaar zijn, kan dat een vijand afschrikken. Het koevinkje leeft in ruige 
graslanden, open vochtige bossen en bosranden of in drogere graslanden, 
op voorwaarde dat er vlakbij een waterloop is. 
2. Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni   
De citroenvlinder overwintert als volwassen vlinder en kan een jaar oud 
worden. In de lente is hij één van de eerste vlinders die verschijnen. 
Wanneer de boomknoppen uitlopen, leggen de citroenvlinders hun eitjes. 
In de zomer ontpopt dan de nieuwe generatie, die meteen vetreserves 
aanlegt om te overwinteren. Bij zeer warm en zonnig weer lukt dat op een 
week tijd. Is het nog te vroeg om te overwinteren, dan doen ze het rustig 
aan en zijn ze hooguit een uurtje of twee per dag actief. 
3. Groentje – Callophrys rubi   
Het groentje is een klein vlindertje met groene ondervleugels en bruine 
bovenvleugels. In Vlaanderen komt het bijna uitsluitend in de Kempen 
voor. De rupsen ervan eten de voedselrijke groeipunten en bloemen van 
dophei. Op struikhei leggen deze vlinders geen eitjes omdat de bloei 
daarvan niet samenvalt met de periode waarin er rupsen zijn. In Wallonië 
vind je het vlindertje ook in kalkgraslanden. De rupsen leven er op 
zonneroosjes waarvan ze het blad eten. Soms zijn de rupsen kannibalen 
die kleinere soortgenoten opeten. Het groentje bezoekt bloemen van 
bomen en struiken met ondiep liggende nectar, zoals het sporkehout. 
4. Tweekleurig hooiebeestje – Coenonympha arcania   
In Vlaanderen zal je het tweekleurig hooibeestje niet aantreffen. 
In Wallonië komt het in droge kalkgraslanden voor aan de bosranden. 
De vlinders leven maar een tweetal weken en hebben door die korte 
levensduur wel erg weinig voedsel nodig. Drinken doen ze van regen- 
en dauwdruppels. De rupsen leven op grassen en eten, zoals alle 
graslandsoorten, uitsluitend ‘s nachts.
5. Icarusblauwtje – Polyommatus icarus 
Het mannetje van het icarusblauwtje heeft metaalblauwe bovenvleugels. 
Die hebben geen blauwe pigmenten maar wel microscopisch kleine 
geribde schubben. Die absorberen alle kleuren van het lichtspectrum 
behalve het blauw. Het vrouwtje is overwegend bruin met aan de 
buitenranden van de vleugels een rij oranje vlekjes. Je kan de vlinders zien 
in korte, grazige vegetaties met klaversoorten, hun waardplanten. 
Vooral waar rolklaver voorkomt, kan de vlinder talrijk zijn. 
Doe de vlinder
Huppel fladderend rond de perken van het arboretum. 
Ga (ook in de winter!) op zoek naar bloeiende planten.
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en Klokjesgentiaan 

Noordse glazenmaker – Aeshna subarctica   
De noordse glazenmaker komt vooral voor in Noord-Europa. 
Zijn westelijke vindplaatsen in België, Drenthe, de Vogezen en 
de Jura, liggen aan de rand van zijn verspreidingsgebied. De 
glazenmaker geeft de voorkeur aan veengebieden. De vrouw-
tjes zetten hun eitjes af op drijvende veenmostapijten. Deze 
libel werd in Vlaanderen pas op het einde van de 19de eeuw 
waargenomen, maar sinds 1968 komt ze er niet meer voor. In 
België houdt ze enkel nog stand op de hogere delen van het 
Ardense Plateau. Van eind juli tot eind september jaagt de 
noordse glazenmaker boven de veenplassen op insecten. Zijn 
biotoop is gevarieerd maar weinig soortenrijk. Wel groeien er 
bijzondere soorten planten zoals veenpluis en waterdrieblad. 

Klokjesgentiaan – Gentiana pneumonanthe  
In Vlaanderen komt de klokjesgentiaan nog enkel voor in natte 
heidereservaten in de Kempen. Ze groeit op vochtige, arme en 
zure bodems. Nog zeldzamer is het gentiaanblauwtje. Voor die 
vlinder is de klokjesgentiaan de enige waardplant. De vlinder 
legt zijn eitjes op de bloemknoppen. Als die uitkomen, eten de 
rupsen zich een weg in de zachte bloemknop. Na enkele dagen 
laten ze zich op de grond vallen. Omdat ze dezelfde geur af-
scheiden als de larven van bepaalde mieren, nemen die mieren 
de rupsen mee naar hun nest. De rupsen laten zich door de 
mieren beschermen en voeden. Ze verpoppen in het mieren-
nest. Na enkele weken komen de vlinders uit. Ze kruipen snel 
uit het mierennest. Ondanks het gerichte heidebeheer voor het 
behoud van de klokjesgentiaan en de wettelijke bescherming 
blijft het gentiaanblauwtje in Vlaanderen achteruitgaan. 

Doe de libelle
Ga op jouw buik op de bank liggen en spreid je armen zoals 
een libelle. Hou je het lang vol?
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Tulp
Tulipa

De grootste variatie van tulpensoorten was 
oorspronkelijk te vinden in berggebieden in 
Centraal-Azië. In de 16de eeuw kwamen de eerste 
bollen vanuit Turkije in West-Europa terecht via 
Antwerpen. De bloemen bekoorden de tuinlief- 
hebbers onmiddellijk. In de 17de eeuw werden 
de bollen in Holland en Utrecht een echte rage 
waarvoor zeer veel geld werd neergeteld. 
Heel even was één bol toen evenveel waard als 
een Amsterdams herenhuis! De bostulp, met 
diepgele stervormige bloemen, groeit verspreid in 
ons land maar is van nature zuidelijk. De meeste 
groeiplaatsen van tulpen liggen in kasteeltuinen 
en parken, waar ze ooit werden aangeplant.

Doe de tulp
Tulpen worden vaak als snijbloemen in vazen gezet. 
De kleurrijke bloem staat op een slanke steel. Speel 
zelf even voor tulp. Zet je voeten tegeneen en leun 
een beetje naar voor, opzij of naar achter. Laat ook 
jouw hoofd een beetje hangen. Zo ben je een tulp in 
een vaas.  Hoe ver kan jij doorleunen voor je valt?
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Gele lis
Iris pseudacorus   

De gele lis is al al eeuwenlang symbool voor deze 
Brussel. ‘Brussel’ betekende oorspronkelijk 
‘nederzetting bij het moeras’.  De plant groeit 
op voedselrijke bodem bij stilstaand of langzaam 
stromend water. Daar vind je ze vaak samen met 
de grote kattenstaart. Beide soorten behoren 
tot de aantrekkelijkste bloeiende planten van de 
waterkant. Na de bloei vormt de gele lis zaaddozen 
waarin de platte, ronde bruine zaden als snoepjes 
in een rolletje verpakt zitten. De zaden bevatten 
luchtbellen, waardoor ze blijven drijven. Zo kan de 
gele lis zich gemakkelijk en ver langs de rivieren 
verspreiden.

Doe de gele lis
Zaden van de gele lis verspreiden zich door mee te 
drijven met het water en te ontkiemen als ze op de 
oever belanden. 

Het pad is een rivier. Loop op het pad alsof je 
meedrijft met de stroom. Kom je aan de oever, 
dan ontkiem je tot een prachtig bloeiende plant.
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Kerkuil
Tyto alba 

Deze prachtige middelgrote uil met zijn hartvormig 
wit gezicht en goudgele rug zal je eerder horen 
dan zien. ’s Nachts gaat deze witte gevleugelde 
verschijning haast onhoorbaar op jacht naar kleine 
knaagdieren. Opvallend is zijn spookachtige, hees 
fluitende contactroep, maar hij maakt ook hijg- en 
braakgeluiden. De kerkuil leeft in oude gebouwen 
zoals schuren, torens en kerken. Bijna was hij uit 
ons land verdwenen, maar dank zij de inzet van 
vrijwilligers in kerkuilenwerkgroepen kwam hij er 
weer bovenop.

Doe de kerkuil
Kerkuilen kunnen haast onhoorbaar vliegen. 
Kan jij je ook onhoorbaar verplaatsen?
Iemand gaat met zijn ogen dicht staan. 
Probeer nu zo dicht mogelijk bij die persoon te 
geraken, zonder dat die het hoort. Probeer het eens 
op een harde ondergrond en op grint of op gras.
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Sporen 
van dieren

Dieren zien is niet altijd zo vanzelfsprekend. Toch 
weten we aan de hand van de sporen dat ze er zijn.

Op jouw wandeling kom je deze sporen tegen 
(in volgorde):

– marter
– vos
– wilde eend 
– eekhoorn
– ree

Doe de speurder
Kan jij de sporen onderweg ontdekken? 
Weet je welk dier welke sporen maakt? 
Neem een foto van de sporen. Zoek met een gids 
voor dierensporen op van welk dier je de sporen.
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Welkom in het provinciaal domein Het Leen.
Geniet mee met Marijke Meersman van 
‘Natuur in Miniatuur’ en speur naar de 
natuurobjecten in het bos.

Volg de wandelroute met de pijltjes met de ree 
in het bos. Zie je onderweg een bordje met een 
qr-code? Kijk dan goed rond en zoek het object. 
Soms dicht bij, soms diep in het bos. soms op 
de grond, soms op het water of hoog in de lucht. 
Scan de code om er wat meer over te lezen.

Bij elke code is er een speelse opdracht om actief 
met het object verbonden te zijn.

De wandeling is een goede 4 km lang en volgt 
verharde paden. In totaal vind je onderweg 
12 objecten. 

Prettige wandeling!

Infobord


