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HOOFDSTUK 1: Inleiding 

Omdat het provinciaal domein Puyenbroeck vooral bekend is om zijn brede waaier aan recreatieve 
mogelijkheden, wordt vaak vergeten dat er ook mooie stukjes natuur te vinden zijn. Voornamelijk 
ten zuiden van het meanderend riviertje de Zuidlede liggen er prachtige bossen met een hoge 
natuurwaarde. 

Om de leerlingen wegwijs te maken in het natuurgedeelte van het domein en hun nieuwsgierigheid 
op te wekken voor alles wat leeft en beweegt, ontwikkelden we een excursie waar de ontdekking 
en beleving van de natuur  centraal staan. 

Samen met een ervaren natuurgids trekken de leerlingen het natuurgedeelte van het domein in 
waar ze niet enkel mondelinge informatie te verwerken krijgen, maar ook kennis halen uit 
seizoensgebonden opdrachten over de fauna en flora in het algemeen en deze van het domein in 
het bijzonder. Kleurige prenten, tastbaar natuurmateriaal, verrekijkers, loeppotjes, kompassen, 
spiegeltjes en zoekkaarten worden ingeschakeld om de excursie aangenaam en boeiend te maken 
voor elke leerling. 

Aangezien we werken met levend materiaal, is het concrete aanbod sterk seizoensgebonden. De 
natuur heeft op elk moment iets anders te bieden en te ontdekken! Daarom is hetgeen volgt 
slechts een indicatie van de verschillende mogelijkheden, en geen vaststaand schema. 

Voor meer informatie over deze en andere educatieve programma's die beschikbaar zijn voor 
zowel kleuter-, lager-, secundair onderwijs, groepen en andersvaliden in Puyenbroeck staat cel 
Educatie je graag te woord of kan je terecht op www.puyenbroeck.be, rubriek educatief aanbod. 

Je kan ons ook bereiken op het nummer 09/342 42 17 tijdens de kantooruren (niet op 
woensdagnamiddag) of via mail puyenbroeck.educatie@oost-vlaanderen.be . 
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HOOFDSTUK 2: De gids 

• "Wat een leven kan enkel met gids geboekt worden. 

• De gids heeft in het domein een algemene opleiding en een specifieke opleiding voor dit 
programma gevolgd. 

• De gids wacht jullie op aan het bezoekerscentrum. 

• Om de veiligheid te garanderen is de gids steeds in het bezit van een gsm en een EHBO-kistje. 

• Je kan de gids en het programma evalueren aan de hand van het evaluatieformulier dat je bij 
de aanvang van uw schoolreis ontvangt in het bezoekerscentrum. 

• Een externe gids is in regel met de wetgeving op het vrijwilligerswerk. Hij of zij heeft daarvoor 
een afsprakennota met het Provinciebestuur ondertekend, onder meer m.b.t. vorming, 
vergoeding en te volgen werkwijze van de gidsbeurt. Ook de nodige verzekeringen zijn in orde. 
Een interne gids maakt deel uit van het provinciepersoneel. 

• De gids is herkenbaar aan zijn jaarlijkse badge voor gidswerk in Puyenbroeck. 
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HOOFDSTUK 3: Doelgroep 2de en 3de graad 

3.1. Leeftijdskenmerken  
Algemene kenmerken voor leerlingen van de tweede gr aad 
In het algemeen zijn deze leerlingen behoorlijk nieuwsgierig, de nadruk komt te liggen op het 
ontdekken van samenhang, het zoeken naar wetmatigheden en het geven van verklaringen. De 
leerlingen krijgen daar steeds meer oog voor, ze gaan zelf verklaringen zoeken voor de dingen die 
ze om zich heen zien. Toch blijft de eigen ervaring centraal staan. De leerlingen kunnen nog geen 
algemene zaken naar concrete situaties vertalen. Zo zal een uitleg over de werking van een 
composthoop waarschijnlijk aan hen voorbijgaan als ze zich er niets bij kunnen voorstellen. 
Nadat ze zelf in potjes hebben gezien hoe verschillende soorten afval worden afgebroken, zullen 
ze het veel beter begrijpen. 

De individuele verschillen tussen de leerlingen komen steeds duidelijker naar voren. 
Ieder kind heeft zijn interesses, zijn nukken, zijn talenten. Dit is de leeftijd waarop leerlingen vaak 
zeer uiteenlopende hobby's ontwikkelen. Het aanbieden van "de natuur" of een aspect uit de 
natuur als mogelijk interessepunt, is dan ook zeer zinvol. 

In het algemeen zijn deze leerlingen erg begaan met het lot van de natuur. Meer dan op het 
ontdekken van de natuur ligt de nadruk nu op het verklaren van verschijnselen en het belang van 
de natuur voor de mens. Vooral dieren zijn erg populair. Er is veel belangstelling voor zaken als: 
Hoe oud wordt een bepaald dier?; Hoeveel jongen kan het krijgen?; Wat eet het?. Huisdieren 
worden beschouwd als echte vrienden die het kind begrijpen. 

Kenmerkend is ook dat bijna ieder kind wel iets verzamelt op deze leeftijd. 
Deze verzamelwoede is een uiting van de behoefte aan systematiek, de wil om de wereld te 
ordenen en de grenzen van de werkelijkheid te ontdekken. Dit verklaart ook de interesse in 
records en in vreemde diersoorten. Wat is het grootste zoogdier ter wereld? Welk dier is het 
snelst?… Daarom wordt deze leeftijd ook wel de "recordleeftijd" genoemd. 

Onder de spelletjes worden de wedstrijden populair. Leerlingen vinden het leuk om dingen te 
ordenen en op volgorde te zetten. Wie is het sterkst? Wie is het grootst ? Welke boom is het dikst? 
Van bijna alles kan een wedstrijdje gemaakt worden. 
De werkelijkheid is veel interessanter dan de fantasie. Fantasieverhalen boeien hen zeker nog wel, 
zolang de schijn maar opgehouden kan worden dat het vertelde toch wel waar zou kunnen zijn. 

Leerlingen van 8 tot 10 jaar kunnen steeds abstractere dingen leren. Toch is het begrip "milieu" 
voor hen nog te abstract. Het is voor de leerlingen moeilijk om inzicht te krijgen in de grotere 
verbanden en de rol van de mens in het milieu. Een begrip als "zure regen" kennen ze al, maar 
oorzaak en gevolg zijn voor hen nog te abstract. 
Het idee bijvoorbeeld dat troebel water heel natuurlijk en helder water vervuild kan zijn, is voor hen 
moeilijk te vatten. Voor de meeste leerlingen van 8 tot 10 jaar betekent de term vervuiling heel 
simpel: zwerfafval. Zwerfvuil is voor de leerlingen een direct herkenbare vorm van 
natuuraantasting. Het opruimen schenkt hen veel voldoening omdat zij zelf "de" natuur weer 
proper hebben gemaakt. 
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Algemene kenmerken voor leerlingen van de derde gra ad 
Leerlingen van 10 tot 12 jaar willen graag meedoen in de volwassen wereld. Op school leren ze 
over Europa en de hele wereld. Het abstracte denkvermogen ontwikkelt zich. 
Het kind raakt geïnteresseerd in dingen waar het in het dagelijks leven weinig mee te maken heeft, 
zoals bijvoorbeeld tropische dieren en de Noordpool. Daarvoor moet het kind zich kunnen 
verplaatsen in een andere situatie en moet het een beetje kunnen filosoferen. 

De leerlingen willen de "pas ontdekte wereld" begrijpen. Problemen van volwassenen zijn 
belangrijk: onrecht als oorlog, honger en milieurampen roepen oprechte verontwaardiging op. Nu 
wordt het kind zich ervan bewust dat alles met elkaar samenhangt, ook als dat niet direct zichtbaar 
is. Leerlingen van 10 tot 12 jaar willen je graag tonen hoeveel zij al weten. Ze gebruiken dan ook 
wel eens spontaan termen als zure regen, ozonlaag en kwik. Vaak echter blijkt hun kennis over 
deze begrippen te bestaan uit halfbegrepen gefragmenteerde informatie. Controleer grondig wat 
ze er precies van weten en vul hun verhaal aan met de juiste gegevens. Sommige verkeerd 
begrepen gegevens kunnen soms nog jaren blijven bestaan! 

De leerlingen zijn volop bezig met het vormen van hun eigen waarden. Langzamerhand verdwijnt 
het zwart-witte beeld van goed en slecht. De leerlingen worden flexibeler in het omgaan met regels 
en ze realiseren zich dat regels te veranderen zijn. Het kind begrijpt dat iets in het ene geval 
verkeerd is en in het andere geval goed kan zijn. 
Je mag niets van een ander afpakken, maar als je een klein kind met lucifers ziet spelen kan je 
toch maar beter ingrijpen. Zo ontstaat ook het besef dat wat goed is voor de één, heel vervelend 
kan zijn voor de ander. Het stilleggen van een vervuilende fabriek is goed voor het milieu, maar er 
worden wel een hoop mensen werkloos door. 
Er bestaan belangentegenstellingen en die zijn de oorzaak van veel milieuproblemen. 
Met de interesse voor de problemen van de volwassen wereld en het begrijpen van de oorzaken 
van die problemen komt ook de kritiek op de volwassenen. Later zal die kritiek nog scherper 
worden. 

Presteren wordt belangrijker. Oudere leerlingen vragen om meer avontuur en spanning. Technisch 
en constructief werken heeft hun belangstelling. Naast individuele competitie speelt ook het 
groepsgevoel een belangrijke rol. 

Tips 
In de bovenstaande tekst vind je heel wat inhoudelijke tips. 
Probeer in te spelen op het ontwikkelingsniveau van je groep. 

• Laat leerlingen de natuur beleven  met al hun zintuigen. Laat ze dingen zien, van heel dichtbij 
bekijken, luisteren, voelen, ruiken en – als het even kan – proeven! 

• Probeer leerlingen actief  te betrekken  bij de excursie door hen zoveel mogelijk zelf  te laten 
ontdekken  en doen  (opdrachtjes, proefjes, …). 

• Ervaringsgericht werken betekent ook werken met vee l materiaal : vergrootglazen, potjes, 
verrekijkers, … 

• Geef een korte, duidelijke uitleg . Stel vragen en betrek de leerlingen voortdurend bij de 
uitleg. Geef randinformatie bij de namen van planten en dieren. Laat de leerlingen ook zelf 
vertellen.  Antwoord op hun vragen en ga in op onderwerpen waarvoor ze interesse tonen. 

• Werk stap voor stap. Geef niet teveel informatie ineens en herhaal geregeld. 
Excursies bouw je best op rond een bepaald thema.  

• De natuur zet aan tot speuren en spieden, luisteren, ruiken en voelen en oprapen. 
Bij aanvang hebben veel leerlingen een duwtje in de  goede richting nodig  om de 
onderzoekende houding aan te nemen, bijvoorbeeld doordat je hen ertoe aanzet extra goed 
naar iets te kijken of te ruiken of te voelen. Geef zelf het voorbeeld, raap iets op, bekijk dingen, 
… Als je zelf zo'n speurdershouding vertoont nemen de leerlingen die heel snel over. Eens ze 
de smaak te pakken hebben, ontdekken ze verbazingwekkend veel en zien ze ook dingen 
waar volwassenen helemaal overheen kijken. De speurdershouding die de leerlingen hierbij 
aannemen, biedt de begeleiders talloze aanknopingspunten om te vertellen over de natuur. 
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• Je hoeft tijdens een natuurexcursie niet steeds bezig te zijn met "iets te leren" . 
De natuur trekt leerlingen aan, zij willen er vooral in spelen en zelf van alles on tdekken . 
Gun de leerlingen dit plezier. Spelen is voor hen de belangrijkste manier om ervaringen op te 
doen. 

• Een bijzondere aantrekkingskracht  gaat uit van die planten en vruchten die eetbaar  zijn. 
Laat de leerlingen proeven van het eetbare dat de natuur te bieden heeft … Wijs hen er wel op 
dat kennis hier heel belangrijk is. 

• Leerlingen willen de natuur beleven met heel hun lichaam, het gaat daarbij om pure 
natuurbeleving. Als begeleider kun je ook inspelen op die uitdagende elementen. 
Daag de leerlingen uit om over een beek te springen  of over een boomstam te lopen. 
Een beetje spanning kan zeker, let er wel op dat he t niet gevaarlijk wordt.  

• Er blijkt een duidelijke hiërarchie te zitten in de aantrekkingskracht die van verschillende 
dingen in de natuur uitgaat. In het algemeen spreken dieren leerlingen veel meer aan dan 
planten. Bomen en planten met opvallende bloemen spreken hen meer aan dan andere 
planten. 

• Voor leerlingen maakt het meestal niet zoveel verschil of je nu in een uniek natuurreservaat 
rondwandelt of over een braakliggend stuk grond. Laat kwetsbare gebiedjes en zeldzame 
soorten, die je op een gewone natuurexcursie misschien juist wel zou bezoeken, links liggen 
als er andere mogelijkheden genoeg zijn in de omgeving. De leerlingen zelf hebben er weinig 
boodschap aan dat je met hen een paddenstoelenhoekje gaat plattrappen … 

• Erg belangrijk bij natuur –en milieueducatieve acti viteiten is de dosering . 
Vaak wordt een namiddag in de natuur volgepropt met doe-opdrachten, schrijfopdrachten, 
uitleg over natuurfenomenen, … Aangezien de beleving van het kind centraal staat , is het 
belangrijk ervoor ter zorgen dat deze beleving optimaal tot zijn recht komt. Het kind heeft tijd 
nodig om een opdracht te begrijpen, uit te voeren en te verwerken. Vermoeidheid en 
concentratieverlies verminderen de inzet en de motivatie om telkens opnieuw aan een nieuwe 
opdracht te beginnen. 
Het is dus beter 3 of 4 degelijk uitgewerkte activi teiten aan te bieden dan een namiddag 
vol te stouwen met 10 activiteiten die vlug afgewer kt moeten worden.  
Als je merkt dat de aandacht verslapt en de motivatiegrens bereikt wordt, schakel dan over op 
een compleet ander soort opdracht of las een rust– of ontspanningsmoment  in. 
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3.2. Eindtermen  
Eindtermen Lichamelijke Opvoeding 
1 Lichamelijke opvoeding – Mototrische competenties 

 
Verantwoord en veilig bewegen 

1.2 De leerlingen kunnen veiligheidsafspraken naleven.  
 
Rustervaringen 
1.8* De leerlingen zijn bereid om een sfeer van rust te creëren.  
 
Bewegen in verschillende milieus 

1.23 De leerlingen bewegen op een aangepaste manier in de vrije natuur.  
 
3 Lichamelijke opvoeding – Zelfconcept en het sociaal functioneren 

De leerlingen  
3.1*  zijn bereid een opdracht vol te houden en af te werken. 
3.6*  zien ongecontroleerde en ongewenste uitingen bij zichzelf in en zetten ze recht. 

 
Eindtermen Muzische Vorming 
1 Muzische vorming - Beeld 

De leerlingen kunnen  
1.2  door betasten en voelen (tactiel), door kijken en zien (visueel) impressies opdoen, 

verwerken en erover praten. 
1.3  beeldinformatie herkennen, begrijpen, interpreteren en er kritisch tegenover staan. 
 
6 Muzische vorming - Attitudes 

De leerlingen kunnen  
6.1*  blijvend nieuwe dingen uit hun omgeving ontdekken. 
6.2*  zonder vooroordelen naar kunst kijken en luisteren. 
6.3*  genieten van het muzisch handelen waardoor hun expressiemogelijkheden verruimen. 
6.4*  vertrouwen op hun eigen expressiemogelijkheden en durven hun creatieve uitingen tonen. 
6.5*  respect betonen voor uitingen van leeftijdgenoten, behorend tot eigen en andere culturen. 

 
Eindtermen Nederlands 
1 Nederlands - Luisteren 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in  
1.1  een voor hen bestemde mededeling met betrekking tot het school- en klasgebeuren. 
1.2  een voor hen bestemde informatieve radio-uitzending. 
1.3  een uiteenzetting of instructie van een medeleerling, bestemd voor de leerkracht. 
1.4  een telefoongesprek. 
    
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie op een persoonlijke en 
overzichtelijke wijze ordenen bij: 
1.5  een uiteenzetting of instructie van de leerkracht. 
1.6  een voor hen bestemde instructie voor een buitenschoolse situatie. 
1.7  een voor hen bestemde informatieve tv.-uitzending. 
   
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) op basis van, hetzij de eigen mening, 
hetzij informatie uit andere bronnen, de informatie beoordelen die voorkomt in: 
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1.8  een discussie met bekende leeftijdgenoten. 
1.9  een gesprek met bekende leeftijdgenoten. 
1.10  een door leeftijdgenoten geformuleerde oproep. 
 
2 Nederlands - Spreken 

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
2.1  aan leeftijdgenoten over zichzelf informatie verschaffen. 
2.2  aan iemand om ontbrekende informatie vragen. 
2.3  over een op school behandeld onderwerp aan de leerkracht verslag uitbrengen. 
2.4  in een telefoongesprek informatie uitwisselen. 
   
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: 
2.5  vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden. 
2.6  van een behandeld onderwerp of een beleefd voorval een verbale/non-verbale interpretatie 

brengen, die begrepen wordt door leeftijdgenoten. 
2.7  bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden 

door leeftijdgenoten. 
2.8  een instructie geven zodat iemand die vertrouwd is met de situatie, ze kan uitvoeren. 
  
De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) het gepaste taalregister hanteren als ze 
op basis van vergelijking, hetzij met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen: 
2.9*  in een gesprek kritisch reageren op de vragen en opmerkingen van bekende volwassenen. 
  

Eindtermen Wereldoriëntatie 
1 Wereldoriëntatie - Natuur 

Algemene vaardigheden  
De leerlingen 
1.1  kunnen gericht waarnemen met alle zintuigen en kunnen waarnemingen op een 

systematische wijze noteren. 
1.2  kunnen, onder begeleiding, minstens één natuurlijk verschijnsel dat ze waarnemen via een 

eenvoudig onderzoek toetsen aan een hypothese. 
 
Levende en niet-levende natuur  
De leerlingen 
1.3  kunnen in een beperkte verzameling van organismen en gangbare materialen gelijkenissen 

en verschillen ontdekken en op basis van minstens één criterium een eigen ordening 
aanbrengen en verantwoorden. 

1.4  kennen in hun omgeving twee verschillende biotopen en kunnen er enkele veel 
voorkomende organismen in herkennen en benoemen. 

1.5  kunnen bij organismen kenmerken aangeven die illustreren dat ze aangepast zijn aan hun 
omgeving. 

1.6  kunnen illustreren dat de mens de aanwezigheid van organismen beïnvloedt. 
1.7  kunnen de wet van eten en gegeten worden illustreren aan de hand van minstens twee met 

elkaar verbonden voedselketens; 
 
Milieu 
De leerlingen 
1.24 kunnen met concrete voorbeelden uit hun omgeving illustreren hoe mensen op positieve, 

maar ook op negatieve wijze omgaan met het milieu. 
1.26* tonen respect en zorg voor de natuur vanuit het besef dat de mens voor zijn 

levensbehoeften afhankelijk is van het natuurlijk leefmilieu. 
De leerlingen zijn bereid 
2.16* hygiënisch, nauwkeurig, veilig en zorgzaam te werken. 
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3 Wereldoriëntatie - Mens 

Ik en mezelf  
De leerlingen 
3.1*  drukken in een niet-conflictgeladen situatie, eigen indrukken, gevoelens, verlangens, 

gedachten en waarderingen spontaan uit. 
3.3*  tonen in concrete situaties voldoende zelfvertrouwen, gebaseerd op kennis van het eigen 

kunnen. 
 
Ik en de anderen: in groep  
3.7*  De leerlingen hebben aandacht voor de onuitgesproken regels die de interacties binnen 

een groep typeren en zijn bereid er rekening mee te houden. 
 
6 Wereldoriëntatie - Ruimte 

Oriëntatie - en kaartvaardigheid  
6.3  De leerlingen kunnen bij een oriëntatie in de werkelijkheid de windstreken (hoofd- en 

tussenrichtingen) bepalen aan de hand van de zonnestand of een kompas. 
 
Algemene vaardigheden ruimte 
6.10  De leerlingen kunnen in een landschap gericht waarnemen en ze kunnen op een 

eenvoudige wijze onderzoeken waarom het er zo uitziet. 
 
Verkeer en mobiliteit 
6.14*  De leerlingen tonen zich in hun gedrag bereid rekening te houden met andere 

weggebruikers. 
 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Leren Leren 
1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven 

en te memoriseren. 
2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau 

zelfstandig gebruiken. 
 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen Sociale Vaardi gheden 
1 Sociale vaardigheden - domein relatiewijzen 

1.1  De leerlingen kunnen zich op een assertieve wijze voorstellen. 
1.2  De leerlingen kunnen in omgang met anderen respect en waardering opbrengen. 
1.3  De leerlingen kunnen zorg opbrengen voor iets of iemand anders. 
1.4  De leerlingen kunnen hulp vragen en zich laten helpen. 
1.5  De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling 

meewerken. 
1.6  De leerlingen kunnen kritisch zijn en een eigen mening formuleren. 
 
3 Sociale vaardigheden - domein samenwerking 

3.  De leerlingen kunnen samenwerken met anderen, zonder onderscheid van sociale 
achtergrond, geslacht of etnische origine.  
 

* De attitudes werden met een asterisk (*) in de kantlijn aangeduid.  
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HOOFDSTUK 4: Programma 

4.1 Inhoud van het programma  
Dit programma wordt het volledige jaar aangeboden. De gidsen kiezen naargelang het seizoen, de 
leeftijd van de leerlingen en de weersomstandigheden, de onderwerpen en opdrachten uit een 
vooraf bepaalde lijst. Natuurlijk wordt er op een excursie op de eerste plaats ingespeeld op de 
reacties en waarnemingen van de leerlingen zelf en op de dieren en planten die zich op dat 
moment bevinden op hun route. 

4.1.1 Onderwerpen 
Dierenrijk  

Algemeen  • voedselketen/voedselweb/voedselpiramide 
• pluimen 
• kleine bodemdieren 

Vogels:  • vogels en hun nest 
• spechten 
• roofvogels 
• de gaai 
• de koekoek 
• de wilde eend 

Zoogdieren:  • de vos 
• de vleermuis 
• de egel 
• de mol 
• muizen 
• het konijn 
• de eekhoorn 

Amfibieën:  • de kikker 
• de pad 

Weekdieren  • de naaktslak 
• de huisjesslak 

Ringwormen:  • de regenworm 

Geleedpotigen:  a) insecten: • de hommel 
• de wesp 
• het lieveheersbeestje 
• de bladluis 
• de vlinder en de rups 
• de mier 
• de vlieg 
• de langpootmug 

 b) spinachtigen: • de kruisspin 

 c) duizend- en miljoenpoten: • de miljoenpoot 
• de duizendpoot 
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Plantenrijk 

Algemeen:  • het bos als biotoop 
• etages van het bos 
• zaadverspreiding 
• vruchten en zaden 
• delen van een plant 
• delen van een boom 

Spore nplanten:  a) zwammen: • de vliegenzwam 

 b) mossen: • het kussentjesmos 
• het sterretjesmos 

 c) varens: • de adelaarsvaren 

Zaadplanten:  a) naaktzadigen: • de den 
• de spar 

 b) bedektzadigen: • bloemen 
• de hazelaar 
• de eik 
• de beuk 

4.1.2 Informatiefiches  
Over de volgende onderwerpen vind je een informatiefiche. 

1. Beuk 

2. Grote brandnetel 

3. Hondsdraf 

4. Zomereik 

5. Paardenkastanje 

6. Hazelaar 

7. Voedselketen, -web, -kringloop en -piramide 

8. Etages van het bos 

9. Levende en niet-levende elementen 

10. Konijnen 

11. Eekhoorn 

12. Mol 

13. Vleermuis 

14. Wilde eend 
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Fiche 1: Beuk  
Familie napjesdrager 
Fagus sylvatica L. 
Botanische kenmerken 

Groeiwijze: 
• Hoogte: tot 40 meter met grote, koepelvormige 

kroon.  
Blad: 
• Verspreide bladstand, ovaal tot elliptisch met 

spitse top, 6-10 cm lang, bladrand zeer ondiep 
gegolfd en gewimperd.  

• Bij uitkomen zijn de bladeren donzig, zacht en 
lichtgroen, later worden ze donkergroen, 
glimmend en enkel behaard op de nerf.  

• De jonge bladeren van de beuk blijven vaak in 
de winter op de jonge bomen staan. 

Bloeiwijze: 
• Bloei in april-mei bij het uitkomen van de 

bladeren, éénhuizig, mannelijke bloemen aan de voet van de jonge scheuten tussen de 
knopschubben met 20 bij elkaar in hoofdjes op een slap steeltje, vrouwelijke bloemen op 
het uiteinde van de jonge scheuten in de vorm van een verhoogde bloembodem waarin 
zich meestal twee bloempjes bevinden die hun stempels buiten het omhulsel steken.  

• De bestuiving gebeurt door de wind. 
Vrucht: 
• Meestal 3-driehoekige noten in een 4-lobbig, houtig omhulsel bezet met stekels, bruin, 2,5 

cm lang, springt met vier kleppen open.  
• Zaadjaren (met veel bloei- en zaadzetting) komen maar om de 5 à 12 jaar voor. 
• Beukennootjes zijn eetbaar, maar geven bij overmatige consumptie 

vergiftigingsverschijnselen omwille van blauwzuur (kleurloze, buitengewoon giftige 
vloeistof). 

Twijgen en knoppen: 
• De twijgen zijn dofbruin met lenticellen (kleine witachtige vlekken op de schors en vruchten, 

langwerpige ademhalingsopeningen in de opperhuid) voorzien van kortloten (korte 
twijgjes), de knoppen zijn lichtbruin, opvallend lang en spits, afstaand en voorzien van vele 
schubben. 

Schors: 
• Dun, glad en grijs. Door zijn gladde schors voert hij vlug regenwater af.  

Wortelstelsel: 
• Vrij oppervlakkig, maar zeer uitgebreid en fijn vertakt.  
• De wortels zijn niet bestand tegen zuurstofarme bodems. 

Standplaatsvereisten en ecologie 

De beuk: 
• Houdt van kalkhoudende, humus- en voedselrijke grond met een gelijkmatige vochtigheid. 
• Mijdt zeer droge gronden en plaatsen met late vorst, omdat het jonge loof gevoelig is voor 

vorst.  
• Is een typische schaduwboomsoort en climaxboomsoort. 
• Is van nature in bepaalde plantengemeenschappen in Vlaanderen dominant. 
• Er komt weinig zonlicht door de kronen, met weinig of geen ondergroei als gevolg. 
• Door zijn dunne schors heeft hij vlug last van schorsbrand, zodat het gevaarlijk kan zijn 

hem plots vrij te stellen.  
• De beukenblaren vergaan slecht, dit geeft aanleiding tot ophoping van verteerd strooisel en 

verzuring van de bodem. Weinig humus wordt gevormd. 
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Gebruik 

• Het hout is bijzonder sterk en duurzaam en wordt gebruikt voor timmerwerk binnenshuis 
(meubels, kasten en trappen). 

• Wordt veel gebruikt voor kinderspeelgoed omdat het niet gauw splintert. 
• Heeft geen geur, noch smaak en wordt daarom in keukenvoorwerpen verwerkt. 
• Dient eveneens als brandhout.  
• De bast werd gebruikt om manden te maken. 
• De beukennootjes zijn geliefd bij de eekhoorns. Ze worden ook gebruikt om olie te maken.  
• De pas ontloken bladeren bevatten veel glucose (suiker), zijn zeer mals en sappig. Het is 

een lekkernij voor reeën en herten maar ook de mens kan er kleine hoeveelheden van 
eten. Gedurende de eerste twee weken kan men gerust enkele blaadjes knabbelen. 

Medicinaal gebruik 

• De bladeren van de beuk worden gekookt en gebruikt in kompressen bij breuken en 
verzwikkingen. 

• De bladeren werden vaak gebruikt in de geneeskunde om onder andere ontstekend 
tandvlees te genezen. 

Historiek van de beuk 

• De beuk werd vroeger alleen aangeplant door welgestelde personen. 
• Vroeger werden varkens in beuken- en eikenbossen gehoed. (beukennootjes, eikels) 

Verhalen of legende 

• Bij de Germanen was de beuk gewijd aan de godin Freya. Zij was de godin van het 
huwelijk en vruchtbaarheid. Dit is de reden waarom men nu nog wel hartjes met initialen in 
de beukenschors snijdt.  

• Een beukenboom zou nooit door de bliksem getroffen worden, omdat het kruis van 
Christus uit beukenhout zou vervaardigd zijn.  

• De beuk kan de boom zijn voor de vuurheks, de beuk ondersteunt haar kracht. We komen 
de "rode heks" nog wel tegen als "Lady in Red", de dame in het rood, de legende gaat ook 
wel dat zij rode haren had. 

• De beuk heeft vaak een holte onderaan de stam…waar kabouters en elfen zouden kunnen 
huizen…de rode heks is hun beschermvrouw... 

• Beukennootjes zijn erg lekker, maar moeilijk te vinden, er worden door sommige heksen 
kettingen geregen van beukennootjes. 

• De Germanen sneden "loten" af, kerfden daarin, gooiden de loten op een doek. Een 
priester verklaarde daarna aan de hand van de tekens en de manier waarop de loten lagen 
in verhouding tot elkaar bepaalde gebeurtenissen in iemands leven. 

• Met kerstmis verbrandde men de Joelblok. Een dikke blok beukenhout. In Frankrijk werd dit 
letterlijk vertaald door Büche De Noël. Tot op vandaag kennen wij deze "buch" nog in de 
vorm van de kersttaart. 

• Op de beuk zelf kerfde men runentekens (vroeg Saksen). 
• In de Middeleeuwen "boekstaafde" men zaken op een blok beukenhout. "Boek" of beuk. 
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Fiche 2: Grote Brandnetel  
Urtica dioica L. 
Familie Urticaceae - Brandnetelfamilie 

Botanische kenmerken 

Blad: 
• De brandnetel heeft groene, 

sterk zaagvormig bladeren 
met een donzige onderkant. 
Het belangrijkste kenmerk van 
de brandnetel is dat hij 
volledig bedekt is met 
brandharen. Dit zijn fijne holle 
haartjes. Wanneer je de 
breekbare punt afbreekt, komt 
er oa. Mierenzuur vrij die de 
huid een brandend gevoel 
geven. In sommige gevallen 
kunnen ze ook blaren en 
branderige plekken 
veroorzaaken.  

Bloeiwijze: 
• De plant heeft uitsluitend stamper- of meeldraadbloemen (dioica = tweehuizig). Brandnetel 

bloeit van juni tot oktober met in trossen hangende bloemen. 
Stengel: 
• De grote brandnetel heeft een vierkante, borstelige stengel, die 2 meter hoog kan worden. 

Standplaatsvereisten en ecologie 

De grote brandnetel: 
• Houdt van een stikstofrijke grond. 
• Veel insecten voeden zich met brandnetel zoals vlinders en bijen. 
• Waardplant voor de Atalantavlinder, Gehakkelde aurelia en Kleine vos (samen  met nog 50 

soorten). De rupsen van de kleine vos hebben stevige lange haren op hun lichaam 
waardoor ze er voor vogels minder smakelijk uitzien en bovendien de brandharen van 
grote brandnetel ontwijken. 

Gebruik  

In de tuin: 
• Een aftreksel van grote brandnetel wordt gebruikt in de moestuin om plantjes te besproeien 

en deze resistenter te maken tegen ziekten en aanvallen van insecten. 
Medicinaal gebruik: 

• Als geneesmiddel wordt het kruid en de wortel gebruikt. Het werkt bloedzuiverend, zwak 
vochtafdrijvend, antiallergisch en voedzaam. Ook wordt ze gebruikt bij diabetes, gewrichts- 
en spierpijnen. Stimuleert de bloedsomloop en werkt gunstig op lever, galblaas en darmen. 

In de keuken: 
• Het jonge blad wordt gebruikt als groente, in soepen en salades. De plant heeft een hoog 

ijzergehalte. Gekookte brandnetels steken niet. 
• Er zijn mensen die van brandnetel bier en wijn maken of er thee van zetten. 
• Tijdens de oorlog werden zeer veel brandnetels geplukt omdat het groene plantensap 

geschikt was om er camouflageverf van te maken. 
De historiek van de brandnetel  

• De naam Urtica dioica komt van het latijn uro of "ik brand", wat verwijst naar het prikkende 
karakter van de plant en dioica of 2 huizen, wat verwijst naar de scheiding van de 
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mannelijke en vrouwelijke planten. De Nederlandse naam is afkomstig uit het Angelsak-
sisch en afgeleid van het woord noedl of naald. 

• Romeinse soldaten zouden de soort Urtica pilulifera mee naar het noorden hebben 
genomen. De Engelse benaming voor deze soort is Roman nettle. De plant komt nog altijd 
voor bij Romeinse ruïnes in Noord-Europa. 

Verhalen, legende of weetjes 

• Romeinse soldaten gebruikten de plant tegen de kou. Ze stampten de plant fijn in olie en 
wreven zich ermee in, ook geselden ze zichzelf ermee om hun bloedcirculatie op peil te 
houden. Ook nu nog doen sommigen dit. Het zou even effectief zijn als viagra. En zeker 
veel goedkoper. 

• De plant werd voor veel doeleinden gebruikt, zo gebruikte men de stugge vezels om 
stoffen van te weven. Dit werd door Hans Christian Andersen vereeuwigd in het sprookje 
van de prinses en de 11 zwanen: de mantels die zij voor hen moest maken voor 
zonsopgang maakte ze van brandnetels.  

• In 1835 ontdekte de kruidkundige Vogel, na een bezoek aan de indianen, dat brandnetel 
zijn patiënten genas van scheurbuik. 

• De stand van de netelharen staan naar boven, tegen vraat, als je van onder naar boven 
wrijft krijg je geen branderig gevoel (je breekt geen haartjes af). 
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Fiche 3:Hondsdraf  
Glechoma hederaceae 
Lamiaceae - Lipbloemenfamilie 
Botanische kenmerken 

Blad: 
• Rondachtig-niervormig, 

gekarteld, van boven 
glanzend, van onderen 
dofgroen roodachtig.  

Bloei: 
• Vroeg in het voorjaar (vanaf 

maart) kun je ze al bloeiend 
aantreffen.  

• De violetkleurige bloempjes 
bloeien aan de 
rechtopstaande uitlopers van 
de stengel. 

Bloem: 
• (blauw) Violet, 2-3 bijeen in 

de bladoksel, gesteeld. Bovenlip vlak en recht, van voren uitgerand, onderlip 3-lobbig met 
grotere middenlob. Kelk, regelmatig 5-tandig. 

Stengel: 
• Een plantje met kruipende vierkante stengel. (vierkante stengel typisch voor lipbloemige) 

Standplaatsvereisten en ecologie 

• Komt voor in hooi-en weilanden, bermen, heggen en muren, ook in ooi-bossen, aan 
bosranden en aan de voet van bomen, tot 1400 meter hoogte. Heel Europa, behalve 
enkele eilanden, ook in grote delen van Azië. 

Gebruik 

Medicinaal gebruik: 
• De plant heeft hoestdempende en aansterkende eigenschappen. 
• Helpt als je je bezeert aan brandnetels om dan over de blaasjes te wrijven met hondsdraf.  
• Met gekneusde bladeren wrijven over insectenbeten. 

In de keuken: 
• Snipper hondsdraf als smaakmaker over een tomatenslaatje (net zo lekker als basilicum). 

Opletten voor te grote hoeveelheden. 

De historiek van hondsdraf  

• De naam heeft niets te maken met een hond. De naam is afkomstig van het oude Duitse 
woord grundreba dus een plant die over de grond kruipt. Volgens een andere verklaring is 
het afgeleid van 'grondrabe', wat 'etterrank' betekent. De bladeren werden inderdaad op 
zweren gelegd. In oude schriften komen we hondsdraf tegen onder de naam 'aardveil'. 

• Hederacea wijst op de gelijkenis van het blad met het blad van klimop (Hedera). 

Verhalen, legende of weetjes 

• De Germanen maakten van de bloemen van het "aardveil" dankbaar gebruik. Tijdens de 
midzomernacht werden er kransen van Hondsdraf op het hoofd gedragen. 

• Omdat de bloemen de kleur van de bliksem hebben, was het kruid gewijd aan de 
dondergod Thor. 

• Jezus hielp Petrus met hondsdraf van tandpijn af, maar een heidens kruid dat gewijd was 
aan de god Thor moest natuurlijk degraderen tot een duivelskruid. Zo kreeg Hondsdraf in 
Engeland de naam 'Devil's candlestick', wat duivelskandelaar betekent. 
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• Vroeger werd het gebruikt bij het brouwen van bier in plaats van hop om het bier helder te 
maken. Zo kreeg het de naam "bierhoef". 

• Ooit gebruikte men hondsdraf als ooglotion en als middel tegen hardhorigheid. 
• Hondsdraf was goed om koeien die voor het eerst op de weide kwa-men, een krans van 

het kruid om te hangen. Ze waren voor de rest van het jaar veilig tegen het boze oog en 
gaven bovendien veel melk. 

• Als je in de Walpurgisnacht, de nacht van de heksen van 30 april op 1 mei, een krans van 
Hondsdraf om het hoofd draagt, kan je heksen herkennen, misschien een leuk idee om je 
buurvrouw te testen. Klaag ze wel niet te vlug aan, want om absoluut zeker te zijn, moet je 
's morgens ongemerkt haar urine wegnemen en aan de kook brengen. Kookt de urine 
normaal, dan is er niets aan de hand, maar bruist de vloeistof onstuimig, dan heb je met 
een heks te doen.  

• Honingmerk op de onderste lip. 
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Fiche 4: Zomereik  
Quercus robur L./ Zomereik 
Beukenfamilie 
Botanische kenmerken 

Groeiwijze: 
• Tot ongeveer 40m hoog, met 

een brede en onregelmatige 
kroon. De takken zijn 
doorgaans onregelmatig en 
min of meer gedraaid.  

Blad: 
• Omgekeerd-eivormig in 

omtrek met aan iedere zijde 4 
à 6 onregel-matige en 
afgeronde bladlobben. 
Geoorde bladvoet. De 
bladsteel is zeer kort of het 
blad is zittend. De onderzijde 
van het volwassen blad is 
volledig kaal.  

• Tip: zomereiken hebben een zittend blad. Wintereiken hebben een gesteeld blad. Met dit 
geheugensteuntje kan men gemakkelijk nagaan of men te doen heeft met een zomereik of 
met een wintereik.(zomereik korte broek, wintereik lange broek) 

Bloeiwijze: 
• Bloei in mei bij het uitkomen van de bladeren. Mannelijke bloemen tussen de 

knopschubben in slappe, hangende en bruingele katjes. Vrouwelijke bloemen in de oksels 
van de bovenste bladeren 1 – 4 bijeen op lange steeltjes, bolvormig en met donkerrode 
stempels. Bloei om de 2 – 5 jaar. 

Vrucht: 
• De eik draagt pas vrucht vanaf gemiddeld 40 jaar. De eikels bevinden zich aan een 2- 6 cm 

lang steeltje, dikwijls per twee. Het napje is ondiep met dakpansgewijs geplaatste 
schubben. De eikel is rijp in oktober van hetzelfde jaar (éénjarig). De groene kleur is dan 
omgezet in bruin. De eikels zijn vrij slank en hebben ribbels in de lengterichting. Goede 
vruchtjaren doen zich voor om de 6 à 10 jaar. 

• Niet alleen eekhoorns zijn verzot op eikels, maar ook kraaien en gaaien, reeën, muizen en 
spechten. 

Twijgen en knoppen: 
• De twijgen zijn glad met geelbruine lenticellen. De knoppen zijn kegelvormig, stomp en 

kaal. De eindknop is door enkele krachtige zijknoppen omgeven. 
 Schors: 
• Dikke, grijsbruine schors, ruw met diepe en vertikale groeven. 

 Wortelstelsel: 
• Als het mogelijk is ontwikkelt zich een penwortel. Het wortelstelsel is bijzonder krachtig en 

resistent aan slechtere omstandigheden en windworp. 

Standplaatsvereisten en ecologie 

De zomereik  
• Is een lichtboomsoort die ook in de jeugd niet zoveel schaduw kan verdragen.  
• Hij groeit van nature op allerlei bodemsoorten van sterk doorlatende zandgrond tot 

compacte klei. Hij prefereert echter leemachtige, vochthoudende grond en zal een trage 
groei vertonen op voedselarm zand. Tijdelijke overstromingen kan hij best verdragen, maar 
geen stilstaand water en ook met bodemverdichting heeft hij problemen.  
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• Zijn voorkomen in het landschap is sterk bepaald door menselijk gebruik en door de 
concurrentie met de beuk. Waar deze laatste echt goed groeit wordt de zomereik steeds 
weggedrukt. 

• Zijn gevoeligheid voor late lentevorst is groot, ook komen er vrij vaak vorstscheuren in de 
stam. Veel voorkomende aantastingen zijn de witziekte (een meeldauw) en de 
eikenbladroller. 

• Indien hij voorkomt in een homogeen bestand wordt er een humuslaag ontwikkeld die niet 
gemakkelijk verteerd. Meestal heeft hij echter een behoorlijke rijke ondergroei, wat een 
gunstige invloed heeft op de strooiselomzetting. 

• Voor Vlaanderen is de zomereik allicht de belangrijkste boomsoort voor de ontwikkeling 
van rijke en waardevolle bosecosystemen. Hij komt voor in het Eiken-Haagbeukenbos op 
rijke vochthoudende gronden naast gewone es, haagbeuk, zoete kers, hazelaar en vele 
typische voorjaarsbloeiers. Ook is hij een belangrijke vertegenwoordiger in het Berken-
Zomereikenbos met sporkehout, wilde lijsterbes, blauwe bes en bochtige smele. 

• Zomereiken kunnen van alle Europese boomsoorten de hoogste leeftijd bereiken (meer 
dan 400 jaar. Sommige, vooral knoteiken,wel 1000 jaar.). 

• Van alle boomsoorten is de zomereik ook diegene waarop of waarin of waarvan het 
meeste aantal dieren leeft. Bij de insecten alleen zijn er al meer dan 400! Sommige van 
deze soorten zijn erg zeldzaam en met uitsterven bedreigd. Je kan dit zien aan de vele 
gallen. 

• Oude eiken zijn dikwijls heel knoestig en vertonen hier en daar holtes en spleten. Tal van 
vogels en klimmende zoogdieren maken daar gebruik van om zich te verstoppen of om hun 
nest te bouwen. De eikels zijn voor veel soorten een zeer voedzame en dus belangrijke 
voedselbron, o.m. voor eekhoorns, gaaien, reeën, spechten en muizen. Bossen waarin 
veel eiken voorkomen zijn daardoor rijke levensgemeenschappen. 

Gebruik  

• Eiken van het Torregoed (gelegen in het provinciaal domein Puyenbroeck) zijn gebruikt in 
het stadhuis van Gent. 

• Het eikenhout heeft altijd de waardering gekregen die het verdiende. In de middeleeuwen 
werd het zowel boven als onder de grond al toegepast.  

• De eikenhouten fundering van de Westminster Abby in Londen, ontstaan in 1202 was 700 
jaar later nog in prima staat. 

• In de 17de eeuw werden o.a. de schepen van Tromp en de Ruyter gebouwd van eikenhout. 
De scheepbouwers zochten hoekig gegroeide delen voor de kromhouten en andere 
hoekdelen die een schip met 74 kanonnen bijeen hielden wanneer het door hoge golven 
ploegde.  

• Het hout is bijzonder waardevol en staat bekend voor zijn grote duurzaamheid, zowel in 
buitenschrijnwerk als onder water (scheepsbouw). De technische en esthetische 
kwaliteiten van het hout zijn superieur aan eender welke andere inheemse boomsoort, 
zeker wanneer men ook zijn vermogen inschat om – eventueel met enige hulp van de 
mens (snoeien) – dikke en takvrije stammen te produceren. Het hout is hard en moeilijk te 
bewerken maar toch zeer geschikt voor meubels, trappen, parket, vaten, brandhout enz. 

• Vroeger werden veel hakhoutpercelen van eik aangelegd omwille van de looistoffen – 
basisproduct voor de leerlooierijen – die in de schors aanwezig zijn. Momenteel wordt hij 
uitsluitend als hooghout aangelegd. Vroeger werd de soort ook geteeld om de eikels te 
gebruiken als varkensvoer. 

• Van de binnenkant van de schors kan bindmateriaal gemaakt worden. 
• Jonge scheuten en bast worden gebruikt voor manden. 

Medicinaal gebruik 
• De boom wordt gebruikt om zijn samentrekkende en onstekingsremmende eigenschappen. 
• Hij helpt bij diarree, opzwelling van milt en lever, bij brandwonden, aambeien, zweetvoeten 

en huidproblemen. 
• Verhoogt de weerstand, vooral bij zwakte en uitputting, geeft kracht vanwege de vele 

mineralen. 
• Bij infecties in de mond en het keelgebied door een lage weerstand. 
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• Bij oedeem (ook als er sprake is van vocht achter de longen) en verkoudheden. 

In de keuken 
• De eikels werden als koffiesurrogaat gebruikt. 

Verhalen, legende of weetjes 

• Door het hebben van een penwortel trekt hij bliksem sterker aan dan andere bomen. 
• Een heilige boom in alle culturen van Europa, een echte cultusboom, de sterkste, de 

grootste en de nuttigste boom van dit deel van de wereld, het is dus logisch dat er vele 
rituelen rond deze boom bestonden en bestaan. 

• Net als de leeuw, de koning der Dieren, de Adelaar, de heerser van het luchtruim , zo is de 
eik, de koning der Bomen. 

• Het is uit opgravingen bekend dat voor de mens landbouw ging bedrijven hij veel van zijn 
zetmeel uit eikels haalde. 

• Zowel bij de Grieken, de Romeinen en de Scandinavische volkeren bestonden er legenden 
over het ontstaan van de eerste mens uit een eik. 

• Men associeerde de boom met de hoogste God (Zeus/Jupiter). Voor de Ouden was de eik 
een wereld op zich, bewoond door Dryaden, maar ook een verscheidenheid aan dieren, 
waarvan sommige van een goddelijke oorsprong werden geacht, zoals de cicaden, bijen en 
de zwarte specht.  

• Ook de Kelten en de Germanen beschouwden de eik als heilig, ook hun belangrijkste 
goden werden in verband gebracht met de eik, de Kelten vereerden een eikengod van wie 
men vermoedt dat het Esus was. Voor de Kelten was de eik ook een orakelboom, de 
Druïden hielden hun erediensten onder een eik, ook werd er onder recht gesproken, en bij 
het brengen van mensenoffers werden de slachtoffers gekroond met eikenbladeren, ook de 
korven waarin ze werden verbrand (whickerman) waren gemaakt van eik. Voor hen was de 
eik koning van de bomen in de zomer, de hulst in de winter. 

• Voor de Germanen gold dat Thor onder een eik werd vereerd, ook mocht men eiken niet zo 
maar kappen, want zij waren 'Bomen van vrede'. Heilige eikenbossen werden door de 
Germanen 'Loh' genoemd. 

• Signatuur: de eik staat voor moed en kracht, edelmoedigheid en rechtschapenheid. Een 
met mos begroeide eik staat voor mildheid. De kracht van de eik kan ons versterken en 
beschermen, verhoogt de weerstand. Astrologisch vallen alle grote, rijk vruchten dragende 
bomen onder Jupiter, en dus zeker de koning der bomen. 

• De robuuste zomereik heeft niet voor niets de benaming "Quercus robur" gekregen. Robur 
betekent stoer, sterk, krachtig.  

• Walpurgisnacht (1 mei), de heksen verbleven de hele nacht rond een eik. 
• De Grieken en Romeinen kenden al eikenkransen. Dit waren de voorgangers van 

laurierkransen bij de Olympische spelen.  
• Scherpenheuvel tussen Zichem en Diest is ontstaan uit de verering van de eik. De schors 

van een plaatselijke eik werd gebruikt tegen ziektes. Men hing vaak zijn pelgrimstaf aan de 
eik om genezing af te smeken. De verering van de eik werd groter en groter. Men hing een 
Mariabeeldje aan de boom. De verering nam nog toe. In 1603 werd de eik geveld op last 
van de Bisschop. Hij schonk het hout van de boom aan Isabella (toenmalige landvoogdes 
der Nederlanden). Deze liet er beeldjes naar het ontwerp van Maria, die in de boom hing, 
maken en schonk die aan mensen over heel de wereld. Er werd besloten om op de plaats 
van de eik een kapel te bouwen die later werd omgevormd tot basiliek. Boven het altaar is 
nog altijd een afbeelding van de eik te zien. 

• Omdat de Eik een voedselbron was voor de vroege boeren van Europa, werd hij al in de 
prehistorie beschouwd als heilig. De druïden kwamen niet samen als er geen eik aanwezig 
was. Het woord 'eik en druïde' zijn dan ook verwante woorden. 

• Een boom die zo lang leeft als de eik geeft automatisch magische bescherming. Twee 
twijgen eik, samengebonden met een rode draad, zodat ze een gelijkbenig kruis vormen, 
zijn een krachtige bescherming tegen het kwaad. Het kan voor dit doel in huis worden 
gehangen. 
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• Eikels gehangen in raamopeningen beschermen tegen de bliksem, als je een eikel bij je 
draagt, beschermen ze tegen allerlei narigheid. 

• Als je een vallend eikenblad vangt in de herfst, word je niet ziek in de winter. 
• Wanneer een ziek persoon een vuur maakt van eikenhout, wordt hij gereinigd van de 

ziekte.  
• Draag een eikel tegen ziekte en pijn, voor een lang leven en om je jeugdigheid te bewaren. 
• Een eikel planten bij nieuwe maan verzekert je dat je geld zult krijgen in de nabije 

toekomst. 
• Het dragen van een eikel bevordert de vruchtbaarheid en versterkt de seksuele potentie.  
• Een stuk eikel bij je dragen brengt altijd geluk aan. 
• De Ivenacker eiken (Duitsland) worden door verschillende sagen en legenden omringd. 

Vroeger stond daar een Cistersiënser nonnenklooster. Er wordt verteld dat zeven nonnen 
hun geloofseed braken en voor straf in eiken veranderd werden. Na 1000 jaar wordt de 
eerste van de zeven verlost en de eik sterft. Honderd jaar later wordt de tweede non verlost 
en zo gebeurt het elke eeuw, tot alle nonnen verlost zijn. 

Merkwaardige geneeskunde 

• De bast werd als antigif gebruikt. 
• Eikengallen werden in wijn verwerkt en in ogen en oren gedruppeld om ontstekingen te 

voorkomen. 
• Onrijpe eikengallen werden gebrand en geblust. Met zout en azijn zouden zij 

maandstonden remmend werken. Eigentijdse anticonceptie met andere woorden. 
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Fiche 5: Paardenkastanje  
Aesculus hippocastanum L.  
Familie : Paardekastanjeachtigen 
Botanische kenmerken 

Groeiwijze: 
• Boom tot 20 meter hoog, ronde kroon. 

Blad: 
• Samengesteld: handvormig. 
• De bladen zijn 5-7 tallig, handvormig, lang 

gesteeld. 
• Bladrand: dubbel gezaagd. 
• Bladvorm: omgekeerd eivormig tot 

spatelvormig. 
• Nervatuur: veernervig. 

Bloeiwijze: 
• Bloei mei-juni.  
• De bloemen staan dicht gegroepeerd met 

telkens 5 bijeen op steeltjes in een waaiervorm, 
ingeplant op 25 cm lange, rechtopstaande 
kaarsen. Van die 5, in elke groep, staan er telkens 1 à 2 tegelijk open. 

• De bloem krijgt rode vlekjes als ze bevrucht is. 
Vrucht: 
• De vrucht heeft een stekelige groene bolster en bevat meestal één bruin zaad (de 

kastanje).  
• De zaden (kastanjes) worden door bv. wilde zwijnen, herten en vee gegeten. 

Twijgen en knoppen: 
• De knoppen zijn groot, glazend en roodbruin. In de knop zit wollig dons (een winterjas) 

waarmee het tere weefsel tegen kou en vocht wordt beschermd. 
Schors: 
• Eerst donkergrijs, dun en glad, later in vlakke verticale plaatjes afschilferend. 

Standplaatsvereisten en ecologie 

• De paardenkastanje houdt van een kleiige of leemhoudende grond, liefst op een warme 
beschutte plaats. 

Gebruik  

• Hout dat gemakkelijk te bewerken is. Het wordt, behalve voor meubelen, weinig gebruikt.  
• De paardenkastanje wordt meestal geplant als sierboom.  

- Zijn prachtige bloei in de lente (paardenkastanjes zijn lentebodes).  
- In de herfst verkleuren zijn bladeren in alle kleuren.  
- In de winter ziet men zijn prachtige donkere schors. 

Medicinaal gebruik: 
• De bolster, vrucht en schors van de jonge takken worden gebruikt omwille van de 

bedwelmende, versterkende, vaatvernauwende en bloedstelpende eigenschappen. 
• De plant wordt gebruikt bij problemen van de bloedsomloop, bij spataders, 

aderontsteking, nachtelijke krampen in de benen en bij reuma. 
In de cosmetica: 
• Gemalen kastanjes als schoonheidsmiddel voor gladde huid en glanzend haar. 

Verhalen en legenden 

• In de volksgeneeskunde werden de bladeren toegepast als middel bij kuchende paarden, 
een mogelijke verklaring voor de naam 'paardenkastanje'. 

• Sommige bronnen vermelden dat de naam paardenkastanje ontstaan is omdat het grote 
bladmerk veel lijkt op een paardenhoef. 

 



Programma voor 2de—3de graad lager onderwijs 24 Wat een leven! 
 

• Een paar kastanjes op zak helpt tegen reuma. 
• De paardenkastanje zou meegekomen zijn met de Romeinen. De kastanjes dienden als 

voedsel voor hun paarden. Het is eigenlijk een uitheemse boomsoort die in onze streken 
ongeveer zijn meest noordelijke grens bereikt. Zoals in de tekst wordt geschreven, is hij 
een liefhebber van warmte welke hij in zuiderse streken volop vindt. 

Paardekastanje en bijen 

• de bloem van de paardenkastanje is helemaal ingericht op het bezoek van deze insecten. 
Bijen zien een ander deel van het lichtspectrum dan mensen. Zij zijn roodblind, maar 
kunnen daarentegen heel goed ultraviolet waarnemen. Bijen zien bloemen dan ook heel 
anders. In het geelwit van de paardenkastanjebloem reflecteert ook het voor ons 
onzichtbare ultraviolette licht, voor een bij is dit zogenaamde honingmerk heel opvallend. 
Bijen zien groene bladeren slechts in een onopvallende grijstint, de 'UV-bloemblaadjes' 
vallen daardoor des te beter op. De paardenkastanje geeft met zijn gele bloemblaadjes 
dus het signaal af dat er nectar is, de bij komt daar op af, bestuift de bloem en neemt en 
passant stuifmeel mee naar een bloem van een volgende boom. Nadat het stuifmeel uit 
de bloem is verwijderd, stopt de nectarproductie en treedt een chemische reactie op 
waardoor het gele pigment omslaat in rood en die kleur kan een bij niet waarnemen (Die 
reactie is te vergelijken met de lakmoesproef: in een zure omgeving wordt een 
lakmoespapiertje rood). De paardenkastanje 'adverteert' zo heel effectief welke bloemen 
nog wel bestoven moeten worden (en dus nectar bevatten) en welke niet meer. Dat bijen 
bij bepaalde planten ook af gaan op rode bloemen, wil nog niet zeggen dat zij worden 
aangelokt door het rood. Dergelijke bloemen, zoals de klaproos, reflecteren ook 
ultraviolet. Reflecteert een bloem puur rood licht dan komt er ook geen bij op af. In 
Europa worden deze bestoven door dagvlinders die wel rood kunnen zien. In tropische 
streken spelen daarbij ook vogels (kolibries!) een rol.  
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Fiche 6: Hazelaar  
Corylus avellana L.  
Familie der napjesdragers 
Botanische kenmerken 

Groeiwijze: 
• Maximaal 6 meter, hoge en brede struik. 

Blad: 
• Verspreide bladstand, enkelvoudige bladeren, 7-12 cm , 

rond tot omgekeerd eirond, aan de top kort toegespitst, 
aan de voet hartvormig, onderzijde met klierharen vooral 
langs de uitgesproken nerven, bladsteel 1-2 cm, met 
afstaande klierharen, dubbel gezaagde rand, tot vaak 
ondiep gelobd. 

Bloeiwijze: 
• Bloei in januari-maart vóór de bladuitloop, het inheemse 

houtige gewas met de vroegste bloei, mannelijke katjes 
geel met 2-4 op een bruinviltig behaard 
gemeenschappelijk steeltje in de bladoksels, vrouwelijke bloeiwijze in de knop ingesloten 
tijdens de bloei met alleen de draadvormige, rode stempels als een kwastje naar buiten 
stekend. 

Vrucht: 
• De hazelnoot, 1-4 bijeen, ovaal en hardschalig. Elke noot is omgeven door een 

kruidachtig bekervormig omhulsel, bestaande uit twee schutbladen met diep ingesneden 
rand. 

Twijgen en knoppen: 
• De twijgen zijn bleekbruin met typische, lange, stijve klierharen. De knoppen zijn stomp, 

bruinrood met glimmende dakpansgewijs over elkaar liggende schubben. 

Schors: 
• Grijsbruin, glimmend, met kleine, gekrulde stroken afbladerend. 

Standplaatsvereisten en ecologie 

• De hazelaar stelt vrij hoge eisen aan de vruchtbaarheid en de vochtigheid van de bodem. 
Op passende gronden kan hij veel schaduw verdragen, maar om veel vruchten te dragen 
is wel meer licht nodig. 

• Zijn bodemverbeterend vermogen is zeer goed omwille van het snel verterende strooisel, 
zodat hij een verplegende soort kan zijn onder de hoofdboomsoorten. Hij is een 
natuurlijke begeleider van de zomereik in het gemengd loofbos. 

• Het is een typische soort van oude bosstandplaatsen, door zijn trage voortplanting 
(weinig en zware zaden), zijn schaduwverdragend vermogen en de hoge haalbare leeftijd 
van de hakhoutstoven.  

• Deze struik is reeds zeer lange tijd in cultuur voor de eetbare vruchten, één van de meest 
voedselrijke producten die van nature bij ons te vinden zijn. Het is dus best mogelijk dat 
de prehistorische mens deze struik reeds bevoordeeld heeft. 

• Eekhoorns leggen met o.a. hazelnoten een wintervoorraad aan. Als deze plaats vergeten 
wordt of als de eekhoorn komt te sterven dan schieten deze hazelnoten massaal uit. 
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Gebruik  

• Het hout van de hazelaar wordt gebruikt voor stokken: wandelstokken, bezems, staken 
voor hekken, wichelroedes, speerschachten en lansen, als basis voor muren. 

• De wortel is vanwege zijn vlammende tekening geliefd als inleghout. 
• De vezelige binnenschors is bruikbaar als bindmiddel, net zoals bijv. es en linde. 
• Politoermiddel: één flinke hazelnoot is meestal voldoende voor het goed oliën van een 

wandelstok. 
• Tegenwoordig is het hazelaar hout terug in opmars als gebruik voor afsluitingen voor 

tuinen en vlechtwerk voor tuinschermen. 
• Vroeger werden de speelgoedhoepels wegens hun sterkte en buigzaamheid gemaakt uit 

het hout van de hazelaar. 
Medicinaal gebruik: 
• De noten zijn heel voedzaam: niet minder dan 620 kcal per 100 gram. Alleen paranoten 

en walnoten en reusel of vet bevatten meer calorieën. De noten bevatten verder veel 
vitamine A en B, ijzer, calcium, kalium en zwavel.  

• Hazelnoten zijn goed voor zenuwachtige magen, ze kunnen geeuwhonger voorkomen, 
doordat ze lang in de maag blijven voor ze afgebroken zijn. 

• Verder gunstig voor zwakken en suikerzieken en heilzaam bij nierontsteking en afdrijven 
van gruis en tegen bloedarmoede. 

Verhalen en legenden 

• De staven van hazelaar symboliseren magie en genezing. Als je magische bescherming 
nodig hebt, kun je snel een cirkel om je heen trekken met een tak van hazelaar. 

• Het meest bekend is waarschijnlijk de wichelroede. De wichelroede wordt gemaakt van 
een gevorkte tak van ongeveer gelijke lengte en dikte. Wanneer je een roede snijdt (geen 
ijzeren mes gebruiken!) dank dan vrouw Hazel, de goede fee uit het sprookje van 
Assepoester. De gaffelvorm herinnert aan de oude wijsheid. De wichelaar houdt de 
uiteinden van de vorm in de handen terwijl de uiteinden uiteen getrokken worden. Als het 
uiteinde begint te bewegen, trillen, omhoog te buigen, is er datgene aanwezig waarvoor 
de wichelroede gebruikt wordt: meestal water, ook edele metalen, ondergrondse stenen, 
bouwwerken of …verborgen schatten. 

• Om dezelfde reden van aantrekking, in dit geval van vissen, wordt het onderste deel van 
een hengel van hazelaar hout gemaakt. 

• Een ander veelvuldig gebruik is dat van de roede. Bij de Germanen werden dieren met 
een hazelroede geslagen om ze vruchtbaar te maken. De hazel brengt lente, leven en 
onsterfelijkheid: de hazel wordt wel verbonden met Bride en de oude vrouw en daarmee 
met dood en wedergeboorte. De kracht van een roede van de hazelaar is zo groot dat 
men zelfs een afwezige met een tak van hazelaar kan afranselen. Dan dient men wel de 
tak af te snijden op goede vrijdag voor zonsopgang, in naam van de heilige drievuldigheid 
met het gelaat naar het oosten en stilzwijgend, liefst in 3 sneden. Men sloeg op een oud 
kledingstuk wanneer degene voor wie de aframmeling bedoeld was afwezig was. 

• Hazelnoten bieden naast fysieke voedingsbronnen ook spiritueel voedsel. In graven zijn 
hazeltwijgen en hazelnoten gevonden, de Kelten hebben hun legenden over de zalm en 
de hazelnoot: alleen de heilige zalm mocht eten van de universele wijsheid, elke noot 
vormt een zwarte stip op zijn lichaam. 

• Als je 2 noten in één schil vindt; eet er 1 op, doe een wens en gooi de ander over je 
linkerschouder. 

• Een pas getrouwd stel kreeg een zak hazelnoten mee voor  vruchtbaarheid en geluk en 
een hazelstaf tegen impotentie. 

• Slapen onder een hazelaar geeft voorspellende dromen. 
• De legende rond Finn MacCool: rond de bron van de rivier Boyne (de bron van Conla) 

groeien 9 hazelaars en de zalm in de bron voedt zich met de noten. Een jonge man met 
de naam Deimne ging naar de oever van de Boyne om poëzie te leren. Daar ontmoette 
hij Finneces (Witte Wijsheid) die meer dan 7 jaar op zoek was naar de zalm van de 
wijsheid. Het was voorspeld dat hij op een dag de zalm zou vinden, zou opeten en alles 
zou weten. En inderdaad, hij vond de vis en gaf hem aan Deimne om de vis klaar te 
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maken, met de waarschuwing dat hij absoluut niet van het vlees mocht eten. Maar terwijl 
Deimne de vis aan het bereiden was, brandde hij zijn duim aan een spetter van de 
kokende zalm. Hij stopte onmiddellijk zijn duim in zijn mond en zoog eraan. Hierdoor 
ontving de jongen de wijsheid van de zalm. Finneces, de oude dichter, realiseerde zich 
dat niet hij maar de jongen bedoeld werd in de voorspelling, en hij gaf de jongen de naam 
Fionn (de schone). Dit verhaal heeft veel overeenkomsten met dat van Gwion en de ketel 
van Cerridwin. 

• Kunstenaars beweren dat houtskool van hazelaar het beste is om te tekenen. 
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Fiche 7: Voedselketen, -web, -kringloop en –piramid e 
Voedselketen 

In de natuur gaat het om 'eten en gegeten worden'. Een voedselketen is een opeenvolging van 
organismen, waarvan het ene zich voedt met het vorige in de keten en zelf gegeten wordt door het 
volgende. Voorbeelden van voedselketens zijn: 
plantensap – bladluis – lieveheersbeestje – mees – sperwer 
algen – muggenlarve – stekelbaars – snoek – mens 

Voedselweb 

In werkelijkheid voeden de meeste soorten zich met meer dan één soort en worden ze door meer 
dan één soort opgegeten. Zo ontstaat een voedselweb. Een wirwar van lijnen die alle organismen 
verbindt die opgegeten worden door anderen. 

Voedselkringloop 

Als in de natuur al wat via voedselketens en voedselwebben wordt opgebouwd niet opnieuw zou 
worden afgebroken, dan zou de aarde na een aantal jaar bedolven geraken onder een dikke laag 
uitwerpselen, dode planten en dode dieren. Mineralen (voedingsstoffen) zouden uitgeput geraken. 
Na verloop van tijd zou er geen leven meer mogelijk zijn. Gelukkig bestaat in de natuur een 
voedselkringloop: wat door de groene planten geproduceerd en door de dieren geconsumeerd 
wordt, wordt door andere organismen weer afgebroken, gereduceerd. Deze afbrekers zijn soms 
microscopisch klein, zoals bacteriën en schimmels. Andere kun je met het blote oog zien, zoals 
heel wat insecten en ongewervelde dieren. Ook heel wat paddenstoelen zijn afbrekers. En wat te 
denken van de hakkende specht, die het hout van de boom versnippert en zo makkelijker 
afbreekbaar maakt voor schimmels en bacteriën. 

Voedselpiramide 

De motor die de voedselkringloop draaiende houdt, is het zonlicht. De groene planten nemen de 
energie van het zonlicht op via de fotosynthese. De alzo vastgelegde energie wordt doorgegeven 
aan de planteneters, de diereneters en de afbrekers. Bij elke stap gaat een deel van de energie 
verloren. Een gedeelte van de opgegeten planten of dieren is onbruikbaar voor de consument en 
wordt weer uitgescheiden (uitwerpselen). Van de wel opgenomen energie wordt een deel gebruikt 
voor diverse levensfuncties (ademhaling) en gaat verloren onder de vorm van warmte. Slechts een 
gering deel – ongeveer 10 % - van de oorspronkelijke energie wordt in nieuwe weefsels 
vastgelegd. 
Zo heeft een bladluis veel suikersap uit bladeren nodig om zich te voeden. Een lieveheersbeestje 
moet veel bladluizen eten om in leven te blijven, terwijl een koolmees op zijn beurt heel wat 
lieveheersbeestjes (en andere insecten) verorbert. De sperwer tenslotte leeft van een heleboel 
kleine vogels, waaronder mezen. Op die manier ontstaat er een voedselpiramide. Bij elke trap 
omhoog op de voedselpiramide blijft slechts 10 % van de energie uit de vorige trap over. Eigenlijk 
treedt er dus een gigantisch verlies op! Iedere trap moet dan ook veel groter (meer biomassa 
bevatten) zijn dan die erboven. Als er een trap van de piramide verdwijnt door bv ziekte dan kan 
het hele systeem in duigen vallen. 
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Fiche 8: Etages van het bos  
In de meeste bossen komen meerdere vegetatielagen boven elkaar voor. De natuur maakt er 
optimaal gebruik van de mogelijkheden die de plaats er biedt. Elke laag heeft zijn eigen bewoners. 
Eekhoorn en spechten behoren tot de meest uitgesproken bosdieren. 
Het optimale ontwikkelde etagebos bestaat uit 4 (bovengrondse) lagen: moslaag, kruidlaag, 
struiklaag en boomlaag. Het meeste leven speelt zich echter af in de bodem. 
De bosbodem: 

• de bodem van het bos is helemaal anders dan deze van bijv. een weide of een akker. 
Bosbodems zijn vaak min of meer sponsachtig, doordat zij bedekt zijn met (stukjes van) 
afgevallen bladeren, twijgen, takjes en ander afgestorven plantenmateriaal. Al dit dode 
plantenmateriaal wordt – soms heel langzaam – opgegeten of afgebroken door levende 
organismen. De belangrijkste daarvan zijn regenwormen, bodemmijten, schimmels en 
bacteriën. Wat overblijft is humus: een soort bruine, kleverige stof die aan de grond niet 
alleen een bruine kleur geeft maar hem ook min of meer kruimelig maakt. 

De moslaag : 

• leidt een onopvallend bestaan. Niettemin is ze van groot belang voor het bos. Mossen 
hebben geen echte wortels en vaatbundels waarmee ze water en voedingszouten kunnen 
opnemen en naar de verschillende plantdelen transporteren. Ze nemen het regenwater 
rechtstreeks op langs de blaadjes. Mossen hebben een groot waterophoudend vermogen. 
Eén hectare met mos bedekte grond kan tot 30.000 liter water ophouden en wekenlang 
vasthouden. Mossen voorkomen aldus dat de bosbodem te snel uitdroogt en dragen bij tot 
de instandhouding van een optimale bodemstructuur.  

De kruidlaag : 

• kruiden zijn niet verhoutende planten. Daardoor bereiken zij eerder zelden hoge 
afmetingen (uitz.: klimplanten). De kruidlaag vormt, samen met de moslaag, dan ook de 
onderste etage in het bos. Ze zijn globaal onder te brengen in twee groepen: de 
voorjaarsbloeiers en de schaduwverdragers. De voorjaarsbloeiers profiteren van het trage 
opnieuw op gang komen van de loofbomen na de winterrust. Deze kruiden voltrekken hun 
hele levenscyclus (ontluiken-bloeien-zaad vormen) op enkele weken in het vroege voorjaar 
(maart-april). Aldus vermijden zij concurrentie met de boomwortels en hebben zij nog het 
volle licht. In de zomer zijn vele van deze soorten al volledig weer afgestorven, ten minsten 
wat hun bovengrondse delen betreft. In de bodem leven deze plantjes wel verder, dankzij 
hun reserveorganen. Zo heeft de bosanemoon een dikke wortelstok, het speenkruid 
wortelknolletjes, terwijl wilde hyacint en daslook een ondergrondse bol hebben. De 
schaduwverdragers zijn soorten die erin gespecialiseerd zijn om ook in diepe schaduw nog 
te kunnen leven. Zij behouden hun bovengrondse delen wel in de zomer; sommige zijn 
zelfs wintergroen. Voorbeelden zijn gele dovenetel, witte klaverzuring, en enkele varens. 
Andere soorten zijn parasieten: zij leven ten koste van andere planten en hoeven dus niet 
zelf voor hun bladgroenwerking in te staan. Een voorbeeld ervan is de paarse schubwortel, 
die op de wortels van bomen (voornamelijk populieren) leeft. 

De Struiklaag : 

• struiken zijn net als bomen, houtige meerjarige planten. In tegenstelling tot bomen hebben 
zij geen duidelijke, afzonderlijke stam. Zij vertrekken vanuit de grond met meerdere kleine 
stammetjes, of zijn op zeer geringe hoogte sterk vertakt. Echte struiken hebben van nature 
een dergelijke groeivorm. Voorbeelden zijn de hazelaar, de vlier en de meidoorn. Een 
zeldzame keer nemen ook zij echter min of meer een boomvorm aan, met één hoofdstam. 
Door snoeiing kan de mens dit ook kunstmatig bewerkstelligen. Omgekeerd kunnen ook 
echt boomvormende soorten door herhaald kappen of snoeien een struikvorm aannemen. 
Zaagt men bijvoorbeeld een jonge zomereik of tamme kastanje net boven de grond af, dan 
zullen deze bomen nieuwe scheuten vormen vanuit de overgebleven stamstomp. Sommige 
soorten zijn in staat telkens opnieuw uit te lopen na kapping. Om brandhout of allerlei 
geriefhout (weidepalen, schopstelen,….) te hebben, is de mens van deze eigenschap 
gebruik gaan maken. Aldus ontstonden de zogenaamde hakhoutbossen. Struiken en 
hakhout, samen met de heel jonge bomen, vormen in het bos de onderetage. Zo'n 
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onderetage is voor veel dieren uiterst belangrijk, namelijk als schuilplaats, als voedselbron 
of als nestplaats. 

De boomlaag : 

Wat zijn bomen?  
• Bomen zijn eigelijk grote planten. Een boom heeft wortels, een stam, takken, twijgen, 

bladeren en vruchten. De wortels zorgen ervoor dat de boom stevig in de grond vast zit. De 
grotere wortels bestaan net als de stam uit hout. De kleinere wortels, waarvan sommige zo 
dun zijn als een haar, zuigen water uit de bodem op. In dat water zitten voedingsstoffen 
opgelost. Die voedingsstoffen heeft de boom nodig om in leven te blijven. Het water met 
het voedsel gaat door de wortels, de stam en de takken naar de bladeren. Uit de wortels 
groeit de stam. De stam is van hout en daardoor is hij sterk en buigzaam. Aan de stam 
zitten takken en twijgen. Aan de twijgen zitten bladeren of naalden. De bladeren en 
naalden hebben zonlicht nodig. Bomen die niet dicht bij elkaar staan hebben veel zijtakken 
omdat het zonlicht gemakkelijk bij de bladeren kan komen. Bomen die dicht bij elkaar staan 
groeien hoog en hebben alleen aan de bovenkant takken.Want alleen daar krijgen 
bladeren voldoende zonlicht. Het meest opvallende en ook belangrijkste deel van het bos 
zijn de bomen. Een bos kan daarom ook op basis van deze bomen getypeerd worden. Men 
spreekt van een 'naaldbos' als de belangrijkste boomsoorten naaldbomen zijn (spar, den, 
lork) en van een 'loofbos' als loofbomen de belangrijkste soort zijn (eik, beuk,…). In 
sommige bossen vind je slechts één enkele boomsoort, terwijl andere bossen opgebouwd 
zijn uit verschillende soorten. In dit laatste geval spreken we van een 'gemengd bos' in het 
andere van een homogeen bos. Homogene bossen zijn nagenoeg altijd volledig door de 
mens op een bepaald moment aangeplant. Alle bomen zijn daardoor ook even oud; men 
spreekt van een 'gelijkjarig bos'. In een bos dat niet door mensen wordt aangelegd, kunnen 
elk jaar bomen beginnen groeien zodat een 'ongelijkjarig bos' ontstaat. Een laatste 
onderscheid in bostypes kan gemaakt worden al naargelang van de boomsoort waaruit het 
bos (hoofdzakelijk) is samengesteld. Een belangrijk verschil is daarbij of het om inheemse 
dan wel om uitheemse of vreemde soorten gaat. Inheemse soorten hebben van nature 
altijd in ons land gegroeid, terwijl uitheemse er door de mens zijn ingebracht. Van nature 
zouden bij ons in Vlaanderen alleen gemengde, ongelijkjarige bossen met inheemse 
loofboomsoorten voorkomen. Om verschillende redenen wordt tegenwoordig echter 
opnieuw de voorkeur gegeven aan meer natuurlijke bossen.  

Een boom, een levend wezen.  
• Bomen zijn grote langlevende planten. Zoals voor elk levend wezen moeten ook voor 

bomen bepaalde voorwaarden vervult zijn om zich te kunnen ontwikkelen. Aanwezigheid 
van lucht, licht, water en voedingstoffen zijn onmisbaar. 

Hoe groeit een boom?  
• In januari, als de dagen weer langer worden, begint de boom met zijn wortels naar 

voedingsstoffen te zoeken. In het voorjaar komt de groei goed op gang. De knoppen 
krijgen voedsel, ze gaan open en er komen bladeren uit. Sommige bomen beginnen te 
bloeien. De takken worden langer. Een boom groeit in de lengte maar ook in de breedte. 
Jaarlijks groeit rondom de stam een nieuw laagje hout. Als een boom wordt omgezaagd, 
zie je al die laagjes als ringen op het zaagvlak. Een ring voor elk jaar dat de boom heeft 
geleeft. Daarom heten ze jaarringen. Bomen groeien in het voorjaar het hardst. Daarom 
zijn de lichte stukken van de jaarringen van het voorjaar breder dan de donkere stukken 
van de jaarringen van de herfst. 's Zomers maken de bomen vruchten met zaden. Die zijn 
rijp in de herfst en vallen dan van de boom. In de herfst als de dagen korter worden en het 
kouder wordt, stoppen de bomen met groeien. De wortels zuigen geen vocht meer op. De 
bladeren krijgen daardoor geen voedsel meer en de bladeren van loofbomen verkleuren. 
Daarna laat de boom zijn bladeren vallen. Insecten en andere dieren knabbelen aan de 
afgevallen bladeren. Wormen trekken de bladeren in hun gangetjes onder de grond. Daar 
veranderen de bladeren in aarde. De voedingsstoffen uit de bladeren komen zo weer in de 
grond terecht en lossen op in het grondwater. Het volgend jaar zuigt de boom het water 
weer op en gebruikt de voedingsstoffen om te groeien. Als bladeren afvallen, zitten er 
knoppen vlak boven de littekens van de afgevallen bladeren. Om de knoppen zitten dikke, 
taaie schubben om ze tegen wind en kou te beschermen. In de lente komen uit de knoppen 
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nieuwe bladeren en worden de takken langer. Als een tak groeit is hij eerst zacht en groen. 
In de herfst wordt hij hard en komt er een laagje schors omheen zodat hij goed beschermd 
is tegen de kou. De schors van een boom is dood en groeit niet meer. Doordat de boom 
dikker wordt, splijt en scheurt de schors. Dat gebeurt bij iedere boom op een andere 
manier. Daarom ziet de schors van verschillende soorten bomen er verschillend uit. 
Naaldbomen verliezen het hele jaar door hun naalden. Maar ze doen dat zo, dat ze nooit 
helemaal kaal worden. Als mensen volwassen zijn, groeien ze niet meer. Maar bomen 
groeien door zolang ze leven. Daardoor worden bomen zo groot en/of dik. 

Hoe oud kunnen bomen worden?  
• Sommige bomen kunnen zeer oud worden: meerdere eeuwen of soms zelfs enkele 

duizenden jaren. Andere soorten, de zogenaamde pioniersoorten worden niet zo oud en 
sterven reeds na vijftig of honderd jaar. Geen enkele soort blijft echter leven. Eens bomen 
'volwassen' zijn en hun normale hoogte hebben bereikt, stopt daarom de groei niet: er dient 
een onderscheid gemaakt te worden tussen hoogtegroei en diktegroei. Deze laatste kan bij 
soorten zoals beuk en zomereik vele tientallen jaren doorgaan zonder dat de bomen groter 
worden. Zeer oude bomen zijn daarom niet zo'n speciaal hoge, maar vooral dikke bomen. 

Sapstroom :  
• Somen zuigen met hun wortels water uit de grond. In dat water zijn allerlei stoffen uit de 

bodem opgelost, die de bomen nodig hebben voor hun voeding. Deze 
plantenvoedingsstoffen worden mineralen of nutriënten genoemd. Kunstmeststoffen zoals 
'roze korrels' of 'voeding voor kamerplanten' zijn dus sterk geconcentreerde mineralen of 
nutriënten (respectievelijk als korrel en als waterige oplossing). Het water met de erin 
opgeloste nutriënten wordt vanuit de wortels via de stam naar de kroon getransporteerd. 
Daar gaan de bladeren dit sap'verwerken tot 'bouwstenen' waarmee de boom zijn weefsels 
en organen (hout, bladeren, fijne wortels,…) vormt en voedt. Dit proces wordt 
bladgroenwerking of fotosynthese genoemd. Het sap wordt dus vanuit de bladeren naar 
alle delen van het boomlichaam vervoerd, ook naar bijv. de wortels. Beide sapstromen, de 
opwaartse sapstroom en de neerwaartse sapstroom, maken gebruik van afzonderlijke 
kanalen. De opwaartse sapstroom vindt plaats in de buitenste randen van het hout. De 
neerwaartse sapstroom gebeurt via de bast, d. i. het binnenste gedeelte van de schors.  

Boomzaden :  
• planten maken zaden. Bomen zijn grote planten dus maken die ook zaden. Sommige 

bomen, zoals de kastanje, maken, grote zaden. Andere bomen, zoals de iep maken kleine 
zaden. Bomen maken zaden om te zorgen dat hun soort blijft bestaan. In boomzaden zit 
een piepklein plantje, eigenlijk een klein boompje. De rest van een zaad, is voor het 
grootste gedeelte voedsel. Het zaad is verpakt in een stevige zaadhuid. Zaden ontkiemen 
pas na de winter, omdat ze dan meer kans hebben om te overleven. Veel zaden kunnen 
pas ontkiemen als ze een koude periode hebben doorgemaakt.  Om te ontkiemen, moet er 
ook voldoende water zijn en moet de temperatuur hoog genoeg zijn. Niet uit elke 
boomzaad groeit een boom. Zaden worden opgegeten of vertrapt, ze verrotten of ze 
verdrogen. Van de duizenden zaadjes die op de grond vallen, krijgt maar een enkel zaadje 
de kans uit te groeien tot een grote boom. Mensen en dieren eten boomzaden, denk maar 
aan tamme kastanje, walnoten, hazelnoten, enzovoort. Dieren eten vaak zaden die 
mensen niet lekker vinden. Dieren eten in de herfst veel omdat ze een groot deel van de 
zomer hun jongen hebben gevoed en zelf nogal wat tekort zijn gekomen. Door in de herfst 
veel te eten kunnen ze de winter beter doorkomen. 

Wat doen bomen?  
1. Bomen breken met hun naalden of bladeren de kracht van de regen.  
2. Bomen houden met hun wortels aarde vast. 
3. Bomen breken de kracht van de wind. 
4. Bomen vangen met hun bladeren stof uit de lucht op. 
5. Bomen maken zuurstof. 
6. Bomen bieden woonruimte aan verschillende dieren. 
7. Bomen geven voedsel aan mens en dier. 
8. Bomen bieden recreatie. 
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9. Bomen leveren hout. 
10. Bomen kunnen gebruikt worden als grondstof voor andere papier, medicijnen en weefsels. 
11. Bomen zorgen voor versiering en afwisseling in het landschap. 
12. Bomen maken het klimaat zachter. 
13. Bomen zorgen voor schaduw en vochtige lucht. 
14. Bomen dempen lawaai. 
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Fiche 9: Levende en niet levende elementen  
Water, licht, lucht en aarde zijn de vier elementen waar het fysische leven van plant, dier en mens 
geheel van afhankelijk is. Zonder deze elementen is er geen 'biologisch leven' mogelijk. Het klinkt 
zo gewoon: water, licht, lucht en aarde, alsof het niets bijzonders is. We zijn er zo aan gewend 
geraakt en denken er eigenlijk zelden over na. We zien en voelen het elke dag weer, heel gewoon, 
totdat er één of meer van deze elementen gaat ontbreken of in geringere mate aanwezig is. Dan 
voelen we pas wat ze voor ons betekenen. Het is net als met de gezondheid, gaat er iets mis dan 
ervaren we pas wat gezondheid eigenlijk betekent. 
Water: 

• de vloeistof water bestaat uit een verbinding van twee gassen: waterstof en zuurstof. 
Driekwart of meer van de aarde is er mee bedekt en ons eigen lichaam bestaat voor 
driekwart uit water. Water is de basis voor ons bloed, het inwendig transportmiddel voor 
onder andere zuurstof, suikers, mineralen, vitaminen en koolzuur. Datzelfde water stijgt op 
uit de oceanen om honderden kilometers verder weer neer te vallen om planten hun deel te 
geven zodat ze het kunnen opzuigen. Deze planten verrichten er een wonder mee; ze 
maken er suikers van waarbij ze ook de andere elementen nodig hebben. Zonder water is 
er geen drinken om de dorst te lessen, zonder water is er ook geen eten omdat de planten 
dan niet in staat zijn de mineralen om te zetten in voedingsstoffen. Het water in de zeeën is 
ook drager van ontelbare micro-organismen die er voor zorgen dat er steeds zuurstof wordt 
aangevoerd. Daarbij is eveneens licht nodig. 

Licht: 

• zonder licht zou leven niet mogelijk zijn, elk levend wezen heeft het fotosynthetische 
proces (licht) nodig als basis. Het is er dan ook dankzij de zon. Licht is in elk geval nodig 
om dingen te kunnen zien. Ons oog is ingesteld op de ontvangst van lichtstralen in 
verschillende golflengtes en zet deze om in signalen die in onze hersenen worden vertaald 
in beelden. Het licht zorgt er ook voor dat planten door middel van fotosynthese voedsel 
aan kunnen maken. 

Lucht: 

• het derde element is lucht, ook daar kunnen we onmogelijk zonder. Ons voedsel wordt er 
rechtstreeks uit gemaakt want planten halen het kooldioxide er uit en maken er suikers van 
met behulp van het water. Diezelfde lucht verschaft ons zuurstof voor de ademhaling en 
draagt de basis voor eiwitten, namelijk de stikstof. Het zijn weer de planten die tezamen 
met andere stoffen uit de grond, deze eiwitten samenstellen. Alleen kunnen de planten de 
stikstof niet zelf uit de lucht halen, daar hebben ze helpers voor; de bacteriën. Hoe zou de 
vogel kunnen vliegen zonder de lucht en hoe zou een vis kunnen zwemmen zonder het 
water, en ook daarin is de lucht aanwezig om te zorgen voor de ademhaling van de 
kieuwdragers! De lucht is in beweging, alsmaar in beweging, veroorzaakt door het licht van 
de zon. Het kooldioxide wordt door de planten vastgelegd en bij verrotting of verbranding, 
maar ook bij vertering komt de kooldioxide weer vrij. Datzelfde geldt voor de stikstof. Er is 
voordurende uitwisseling van elementaire stoffen. En deze lucht is ook aanwezig in de 
aarde, het vierde element. 

Aarde: 

• in deze aarde is alles aanwezig waaruit ons eigen lichaam is opgebouwd en waaruit elk 
ander lichaam is opgebouwd. Wij allen zijn uit de aarde samengesteld want alle 
'chemische' elementen in ons komen uit die aarde. Ook dat is een groot wonder. De mens 
heeft aan deze chemische bestanddelen namen gegeven. Bekenden zijn: koolstof, 
zuurstof, stikstof, zwavel, fosfor, kalium, kalk en ijzer. De aarde, drager van lucht en water, 
herbergt onnoemelijk veel leven. De aarde geeft de planten voedsel en steun. De aarde 
draagt de zo kwetsbare humuslaag, ontstaan in een proces van duizenden jaren. Wij, 
menselijke wezens, zijn in staat deze laag in enkele tientallen jaren teniet te doen gaan, 
waarmee we onze levensbasis vernietigen. Welnu, daarom is het nodig dat al deze dingen 
worden overdacht, daarom is het nodig om stil te blijven staan en te luisteren naar wat een 
'primitieve' te vertellen heeft, omdat de westerling deze dingen heeft vergeten. Het is nodig 
dat zijn hart opnieuw weet heeft van deze dingen. Als dat het geval wordt, zal hij inzien dat 
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er maar één mogelijkheid is om het leven te behouden voor al de na ons komende 
generaties, dat is te zorgen voor schone elementen!. 

Zuinig zijn op deze elementen 

• de aarde is nu bezwangerd met gifstoffen, de lucht die we ademen is verpest, het water 
voor ons voedsel en voor dat van de planten is vergiftigd, het licht wordt door 
luchtvervuiling veranderd. Zo tasten we de levensbasis aan en zondigen we tegen de 
wetten die eens zijn gesteld. Wetten die niet zijn ingesteld om ons te 'pesten' maar om ons 
in staat te stellen om te leven en te genieten van het leven, van alles wat om ons heen is. 
We behoeven er niet veel voor te doen, maar wel veel voor te laten. Het is wel laat, maar 
waarschijnlijk nog niet te laat. 
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Fiche 10: Konijnen  
Oryctolagus cuniculus 
Hazenfamilie 

Uiterlijk 

• konijnen hebben een grijsbruine vacht met een 
okerkleurige nek.  

• vrouwtjes hebben een iets smallere kop dan mannetjes 
en zijn over het algemeen iets minder zwaar.  

• de oorpunten hebben een dun donker randje aan de buitenzijde.  
• de korte staart is donker van boven en wit aan de onderkant. De staart is meestal 

opgewipt, zodat alleen de witte onderzijde zichtbaar is. 

Afmetingen 

• kopromplengte 35 – 45 cm 
• oorlengte 6,5 – 7,5 cm 
• gewicht 1,2 – 2,5 kg 

Leefgebied en verspreiding 

• het konijn komt voor in geheel West- en Midden-Europa en is daar, met uitzondering van 
rotsachtige gebieden en hooggebergten, algemeen en talrijk. 

• konijnen leven in holen en hebben daarom een voorkeur voor zandige bodems waarin het 
makkelijk graven is.  

• ze prefereren halfopen landschappen en mijden vochtige terreinen zoals moeras en veen 
of zware klei, omdat ze daarin geen holen kunnen graven. 

• meestal wonen konijnen in zelfgegraven gangenstelsels, maar soms wonen ze in oude 
vossen of dassenburchten. Bij harde bodems zijn ze ook tevreden met een zelfgegraven 
'leger' (kuiltje), maar ze zijn dan wel kwetsbaar voor roofdieren.  

• meestal blijft het leefgebied beperkt tot een cirkel met een straal van 50 meter rond het 
holenstelsel 

Leefwijze en voedsel 

• konijnen zijn voornamelijk in de schemering en in de nacht actief. 
• ze eten eiwitrijke en lichtverteerbare plantendelen, zoals scheuten en wortels van grassen 

en kruiden, en loten van jonge struiken en bomen.  
• omdat konijnen ruim voldoende vocht kunnen halen uit hun voedsel, hoeven ze vrijwel niet 

te drinken. 
• een hol wordt door één familie van maximaal tien leden bewoond. Binnen de familie 

bestaat een rangorde. 
• de voorplantingstijd valt globaal in de periode van januari tot juli.  
• het vrouwtje bouwt in een speciaal daarvoor gegraven zijgangetje in een hol een bolvormig 

nest van gras. Het nest wordt van binnen gevoerd met haar dat ze uit haar vacht trekt.  
• het duurt ongeveer 30 dagen totdat de jongen (meestal drie tot zeven, maximaal negen) 

worden geboren.  
• bij de geboorte zijn ze nog blind, doof en kaal, maar na ongeveer drieëneenhalve week zijn 

ze al zelfstandig. 
• per seizoen hebben konijnen meestal twee tot drie nesten. 
• meestal is het hoogst in rang staande vrouwtje de in het reeds bestaand gangenstelsel 

mag bevallen. De lager staande vrouwtjes maken hun nest in een korte doodlopende gang. 
Na het zogen verlaten de jonge moeders het nest en sluiten deze met aarde af en 
verzegelen het met urine en keutels. De andere konijnen van de groep herkennen dit en 
laten de jonge konijntjes met rust, welke rustig kunnen wachten op hun volgende 
zoogbeurt. Zo een gang noemt men "wentel". 

• konijnen leggen een heel systeem van wisselaars (zoals de mensen straten en paden 
maken). Deze kennen ze goed en in geval van nood kunnen ze snel vluchten. Vooral 's 
nachts is dit levensnoodzakelijk. Deze wissels zijn goed te herkennen daar het gras er 
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volledig platgetrapt is. Als je zo'n wissel volgt kom je steevast bij hun holletje uit. Een konijn 
dat gevaar opmerkt roffelt met de achterpoten op de grond om de anderen te verwittigen. 

• konijnen hebben twee soorten keutels. Een eerste soort welke zacht is en onmiddellijk 
terug wordt opgegeten om nog voedzame bestanddelen te verteren. De tweede soort zijn 
de bekende ronde konijnenkeutels welke in hoopjes bij elkaar worden achtergelaten. 

Sporen 

• de pootafdrukken zijn ongeveer 25 mm breed en 35 mm (voorvoet) en 40 mm (achtervoet) 
lang, met elk vier teenafdrukken. 

• de afstand tussen de pootafdrukken is afhankelijk van de loopsnelheid en loopt uiteen van 
25 cm (zeer langzaam) tot 2,5 m (vlucht).  

• vraat van konijnen, maar ook van hazen, is te herkennen aan stengels en takken die 
schuin en scherp zijn afgesneden met de lange voortanden.  

• vaak eten konijnen hun keutels op om nog niet verteerd voedsel er alsnog uit te kunnen 
halen. Dit verschijnsel noemen we coprofagie. 

• de keutels zijn meestal kogelrond en twee keer zo klein als die van hazen. Ze zijn 
glimmend donkergroen (vers) tot zwartgrijs of bruingeel (oud) van kleur.  

• keutels van konijnen vind je meestal in hoopjes bij elkaar. 
Bedreiging en bescherming. 

• belangrijke doodsoorzaken van konijnen zijn ziekten zoals myxomatose, VHS en EBHS), 
het verkeer, de landbouw en de jacht. Hazen, en soms konijnen worden ook bejaagd voor 
consumptie. 
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Fiche 11: Eekhoorn  
Sciurus vulgaris 
Familie eekhoorns 
Uiterlijk 

• kopromp 21-25 cm 
• staart 14-22 cm 
• achtervoet 51-64 mm 
• oor 28-34 mm 
• gewicht 230 – 415 gram 
• er is geen formaatverschil tussen de 

geslachten, soms zijn vrouwtjes wat groter. De 
rugzijde is rood, geeloranje, kastanje- of donkerbruin tot bruinzwart en is scherp 
afgescheiden van de witte buik. 

• de wintervacht is donkerder en grijzer dan de zomervacht, de staartkleur blijft hetzelfde. 
Jonge dieren zijn vaak wat roder.  

• eekhoorns hebben grote ogen, oren met opvallende haarpluimen (behalve in de zomer en 
herfst en bij de jongen), een lange pluimstaart en lange tenen met lange nagels. 

Biotoop 

• eekhoorns komen in onze streken van nature in de bossen op zandgronden voor. Men ziet 
ze ook wel elders, zoals in duinbossen, maar daar zijn ze door de mens uitgezet. Ze zijn 
vooral in oude, hoge bomen te vinden en zowel in loof als in naaldbomen. 

• het nest van eekhoorns is steeds gelegen bij de hoofdstam op +/- een halve meter hoogte. 
Hier heeft de eekhoorn bescherming van het hoger gelegen bladerdek. Bescherming tegen 
weersinvloeden en roofvogels. Het nest heeft twee toegangen. Eén opzij welke bij slecht 
weer eventueel afgesloten wordt met de pluimstaart en één welke dient als nooduitgang bij 
gevaar. Het nest lijkt goed op een eksternest maar een eksternest is steeds gelegen in de 
kruin van de boom in de zijtakken. 

Voedsel 

• eekhoorns herkennen voedsel aan de geur. Bij een gevarieerd aanbod van plantaardig 
voedsel – vruchten, noten, zaden en paddenstoelen – gedijen ze het best. Een enkele keer 
wisselen ze hun vegetarisch menu af met insecten, eieren en jonge vogels.  

• voedsel wordt met de voorpoten vastgehouden. Om bij de sappige bast van bomen te 
komen, schillen ze de schors van de stam.  

• van kegels bijt de eekhoorn de schubben af om bij de zaden te komen. Losse schubben en 
kernen van kegels onder de bomen duiden op zijn aanwezigheid.  

• in de herfst, wanneer er voedsel in overvloed is, leggen eekhoorns wintervoorraden aan 
van eikels en beukennoten. Ze eten dan ook extra veel om een vetreserve te vormen voor 
de komende winter. 

• eekhoorns houden geen winterslaap (ze blijven alleen bij nat weer in hun nest). Ze kunnen 
slechts enkele dagen zonder voedsel. Op winterochtenden zijn eekhoorns soms reeds in 
de vroegte op zoek naar voedsel, zoals de zaden van lariksappels. 

Voortplanting 

• de paartijd begint al in december. Op mooie dagen maakt het mannetje het wijfje onder 
veel gejaag het hof.  

• per seizoen heeft het wijfje diverse partners. Het wijfje werpt gewoonlijk – na een draagtijd 
van ca. 38 dagen – eenmaal per jaar drie of vier jongen. Soms zijn het er zes, maar in 
grote nesten treedt meer sterfte op.  

• oudere wijfjes produceren tegen het einde van de voortplantingsperiode, in augustus, nog 
een tweede worp.  

• de jongen worden in een speciaal kraamnest geboren, dat bestaat uit een vlechtwerk van 
takken, gevoerd met een dikke laag gras. De doorsnee is ca. 40 cm en het is dicht tegen 
de stam gebouwd. Eerst zijn de jongen naakt en blind, maar na 3 weken zijn ze volledig 
behaard en na vier weken kunnen ze zien.  
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• als het kraamnest wordt verstoord, brengt het wijfje de jongen stuk voor stuk in haar bek 
naar een noodnest.  

• de mannetjes helpen met het grootbrengen van de jongen.  
• op een leeftijd van circa 2 maanden verlaten de jongen het nest. Kort daarna worden ze 

onafhankelijk van de moeder en krijgen ze het volwassen kleed.  
• de grootste risico's lopen eekhoorns gedurende de eerste paar maanden van hun leven, 

nadat ze het nest hebben verlaten en voordat ze volkomen zelfstandig zijn. 
Gedrag 

• met zijn krachtige achterpoten kan de eekhoorn in de bomen, maar ook op de grond, grote 
sprongen maken. 

• de voorpoten zijn veel korter en van stevige klauwen voorzien. Hiermee grijpt het dier zich 
aan de boomstam vast als hij omhoog of omlaag (met de kop naar beneden) klimt.  

• bij het springen door de takken doet de omvangrijke pluimstaart dienst als 
evenwichtsorgaan. Hij is in staat aan één poot te hangen. 

• soms springt een eekhoorn pardoes uit een boom omlaag. Bij dergelijke sprongen, die 
soms meer weg hebben van een glijvlucht, spreidt het dier de poten.  

• een bijzonderheid van de eekhoorn en zijn nauwe verwanten is, dat het een van de weinige 
overdag actieve zoogdieren is. 

Bedreiging, bescherming en beheer. 

• vroeger werden eekhoorns wel gedood om op te zetten, maar verder ondervond de soort 
weinig gevaar van de mens, hij werd en wordt vanwege zijn recreatieve waarde positief 
beoordeeld.  

• de eekhoorn is in Nederland en België volledig beschermd. De levenskansen kunnen 
worden vergroot door in het bosbeheer te streven naar bos met veel afwisseling, zowel in 
ouderdom als in soortensamenstelling, en door het sparen van holle bomen. 

Waarnemingsmethoden 

• doordat eekhoorns overdag actief zijn, zijn ze goed te observeren. Als in een gebied 
eekhoorns voorkomen, zijn in vrijwel ieder naaldbos afgeknaagde dennen-of sparrenkegels 
te vinden.  

• de nesten van eekhoorns zijn in het najaar, als het blad van de bomen is, makkelijk te 
vinden. 

Lokroep 

• korte geluidjes (djek-djek-djek), met daarnaast knorrende, klagende of fluitende geluiden. 
Leuke weetjes 

• de eekhoorn springt van boom tot boom. Daarbij gebruikt hij zijn staart om te sturen en om 
zijn evenwicht niet te verliezen. Als hij bang is, houdt hij zijn staart boven zijn kop, als een 
soort paraplu. Daar komt zijn Latijnse naam ook vandaan: Sciurus is afgeleid van het 
Griekse Skia ouros, wat betekent 'die schaduw maakt met zijn staart'. 

Veilig bewaard. 

• als er genoeg voedsel is, legt de eekhoorn een voorraadje aan van vruchten en zaden. Dat 
doet hij steeds op dezelfde manier: hij graaft een diep gat met zijn voorpoten, legt er 
zaadjes in, duwt ze stevig aan met zijn snuit, gooit het gat weer dicht met aarde en daarna 
met bladeren, en trapt het tenslotte goed plat. Zo vindt niemand het. 

Menu 

• vruchten, zaden, bladeren, knoppen, insecten, eieren 
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Fiche 12: De mol  
Talpa europaea 
Zoogdier 
Uiterlijk 

• kop-romplengte : 13 – 16 cm 
• staartlengte : 2 – 4,2 cm 
• gewicht : 30 – 60 gram 
• worp : 1 (2) jaar, 2-7 jongen 
• leeftijd : 2-4 jaar 

Volmaakt aangepast :  
• met zijn gespierde, torpedovormige lichaam, zijn fluwelige zwarte pels en zijn sterke 

graafhanden heeft de mol de ideale bouw van een dier met een gravende leefwijze. Hij 
heeft een lange, slurfachtige neus en een kort verticaal staartje. Zijn ooropeningen zitten 
verborgen onder zijn pels en kunnen gesloten worden, zodat er geen aarde in kan vallen. 
Om dezelfde reden zijn de neusgaten, die vooraan op de snuit liggen, naar beneden 
gericht. Het meest opvallende zijn de tot graafschoppen omgevormde handen.  

Loopt nooit verloren 
• met zijn ogen – zo klein als speldenknoppen – ziet de mol heel slecht. Hij kan alleen het 

verschil tussen licht en donker waarnemen. Maar voor een dier dat bijna altijd onder de 
grond leeft, is dat meer dan genoeg! Bovendien beschikt hij over goed ontwikkelde 
zintuigen waarmee hij probleemloos in de duisternis prooien kan opsporen: zijn gevoel voor 
trillingen, zijn gehoor, zijn reuk- en zijn tastzin. De mol kan zich ook uitstekend oriënteren 
en loopt nooit verloren in zijn ondergrondse doolhof. Hij vindt zijn weg hoofdzakelijk met 
behulp van de gevoelige snorharen en tastzenuwen op zijn neus. 

Zo zacht als fluweel 
• het blauwzwarte mollenbont is dicht en zacht als fluweel. De haren zijn niet in een 

bepaalde richting ingeplant en hinderen de mol dus nooit bij het graafwerk, of hij nu vooruit 
of achteruit loopt in zijn nauwe gangen. Kleurvariaties komen bij de mol meer voor dan bij 
andere dieren. Mogelijk houdt dit verband met zijn ondergrondse levenswijze. 

Biotoop 

• men vindt de mol vrijwel overal, behalve in zure bodems en op meer dan 2 000 meter 
hoogte. 

• de aanwezigheid van de mol blijkt uit de talrijke molshopen die hij bij het graven van zijn 
gangen maakt.  

• in bosgebieden waar hij vrij talrijk is, liggen de molshopen dikwijls onder afgevallen 
bladeren verborgen. Soms liggen de gangen zo ondiep, dat ze als 'ritten' te zien zijn door 
de omhoog gewerkte grond. 

• in zure zandbodems is weinig humus en bijgevolg weinig bodemdiertjes zoals 
regenwormen. Bijgevolg weinig mollen  

• help, een molshoop! Bij het graven maakt een mol met zijn klauwen de aarde los. Een deel 
daarvan drukt hij stevig tegen de wand van de gang aan en de rest krabt hij met zijn 
achterpoten naar achteren. Intussen maakt zijn lichaam een draaiende beweging, net als 
een boor. De losse aarde werkt hij zo nu en dan omhoog, tot boven de grond. Dat zijn de 
molshopen. Soms graven mollen een gang net onder het grondoppervlak en duwen ze de 
aarde over de hele lengte van de gang omhoog. Dat heet een mollenrit. 

Voedsel 

Zand schuurt… de tanden 
• de mol inspecteert zijn gangen regelmatig op erin verzeild geraakte wormen, keverlarven 

en slakken. In arme grond , waar voedsel schaars is, is het gangenstelsel dan ook het 
uitgebreidst. Regenwormen vormen de belangrijkste voedselbron van de mol. Als hij een 
regenworm heeft gevonden, bijt hij hem in de kop. Vervolgens brengt hij zijn 'handen' 
schuin naar boven en trekt hij de worm tussen zijn nagels door zodat het meeste zand 
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achterblijft en tegelijkertijd de met grond gevulde darm van de worm wordt leeggeperst. 
Toch komt er nog zand tussen zijn scherpe tandjes, die vrij snel afslijten. 

• een mol heeft een grote voedselbehoefte door zijn actief leven en zijn koud milieu; 
dagelijks verobert hij minstens de helft van zijn lichaamsgewicht aan voedsel. 

Voortplanting 

Nestbouw 
• de mol is het hele jaar actief en houdt geen winterslaap. Dat kun jij soms duidelijk merken 

aan de zwarte grondhopen die uitpuilen uit een sneeuwtapijt. In het voorjaar bouwt de mol 
een extra grote molshoop, waaronder het nest ligt dat bestaat uit bladeren en gras. De 
draagtijd bedraagt vier à zes weken. Het kraamnest, dat diep in de grond verstopt ligt, heeft 
de grootte van een voetbal en telt meestal verscheidene gangen. Er worden drie à zes 
jongen geboren in april - mei. De gang wordt door vader mol goed bewaakt tegen 
ongewenste indringers. Na twee maanden kunnen de jongen goed genoeg voor zichzelf 
zorgen en jaagt de moeder ze uit het nest. Ze moeten dan een eigen jachtgebied 
opzoeken. Na een jaar zijn ze volwassen. 

• op plaatsen waar de grond iets natter is wordt het nest bovengronds uitgevoerd, gelegen in 
een gigantische grote molshoop (diameter +/- 70 cem en soms een halve meter hoog). 

Gedrag 

• de mol is het hele jaar actief. Het grootste gedeelte van zijn leven brengt hij in zijn 
ondergronds gangenstelsel door, zodat men hem maar zelden te zien krijgt. Hij komt aan 
de oppervlakte voor het verzamelen van nestmateriaal, zoals bladeren en droog gras, en 
voor het verzamelen van voedsel als de grond droog is. Ook jonge mollen, op zoek naar 
een eigen territorium, verplaatsen zich veel bovengronds. De mol kan achterwaarts door 
zijn gangen lopen: tastharen op zijn staart helpen hem daarbij. Hij draait zich evenwel 
soms ook met een koprol om. Bij het graven duwt de mol met één graafhand de grond tot 
een molshoop omhoog, terwijl hij zich met de andere en zijn achterpoten schrap zet tegen 
de wanden van de gang. Per minuut kan hij tweemaal zijn eigen gewicht aan grond 
verplaatsen. 

• Om de drie, vier uren moet hij een dutje doen. 

Territorium 

• elke mol heeft zijn eigen gangenstelsel, met stevige wanden, ongeveer 5 cm breed en 4 
cm hoog en met een lengte van soms meer dan 200 meter. De mol is zeer agressief en 
verjaagt elke indringer uit zijn gangen, behalve tijdens de paartijd in februari of maart. 

Vijanden 

• ondergronds heeft de mol maar één vijand en dat zijn zijn soortgenoten. Het eigen 
territorium wordt fel verdedigd tegen andere voedselzoekende mollen.  

• Bovengronds waagt de mol zich zelden. Alleen wanneer een onoverkomelijke barrière op 
z'n gangpad ligt, moet hij wel eens naar boven komen. Natuurlijke vijanden (predatoren) 
heeft hij ook: de vos, buizerd, kiekendief, uil en reiger lusten graag een molletje. 

Weetje over molshopen 

• behalve dat je gazon moeilijker te maaien valt door de verspreid liggende bulten grond of 
omdat je meent nu net in die ene mollen-gang je been te moeten breken, valt de 'schade' 
die een mol veroorzaakt reuze mee. Overigens: de grond die een mol opwerpt in de vorm 
van een heuvel is prima potgrond.  
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Fiche 13: De vleermuis  
Stam : gewervelde dieren 
Klasse: zoogdieren 

Orde : vleermuizen 
Uiterlijk 

• vleermuizen zijn echte zoogdieren. Hun huid is bedekt met haar, ze brengen hun jongen 
levend ter wereld en zogen ze ook. Hun vleugels bestaan uit een soort vlieghuid die tussen 
de sterk verlengde vingers is gespannen. 

• vleermuizen zien er op het eerste gezicht wel echt eng uit, met hun felle oogjes, scherpe 
tanden en doorschijnende, kale vleugels. 

• ze hebben erg zwakke ogen, maar kunnen wel heel erg goed 'zien' met hun oren. Net als 
een radar van een vliegtuig, zenden ze geluiden uit die terugkaatsen tegen allerlei 
voorwerpen. Met hun grote oren vangen ze al die echogeluiden op, waarmee ze zich een 
goed beeld kunnen vormen van de omgeving. 

Voortplanting 

• vleermuizen brengen hun jongen ter wereld in kraamkolonies waarin uitsluitend vrouwtjes 
met hun jong verblijven. 

• er wordt meestal maar één jong geboren, een enkele keer een tweeling. Van een tweeling 
komt vaak een jong om, omdat de moeder niet voldoende melk heeft om twee jongen groot 
te brengen. (Vleermuizen hebben ook maar twee tepels in tegenstelling tot de meeste 
andere soorten zoogdieren die veel meer tepels hebben).  

• een pas geboren vleermuis zit qua grootte tussen een bij en een hommel in. Ze zijn dan 
nog kaal en zo roze als een garnaal. 

• tijdens de geboorte draait het vrouwtje zich om en vangt het jong op in het vlies tussen de 
achterpoten. Het pasgeboren jong kruipt vervolgens naar boven en klemt zich vast aan het 
lijf van de moeder. 

• als er eens een jong naar beneden valt, haalt de moeder hem op door naast het jong te 
landen. Het jong klemt zich dan vast aan het lichaam van de moeder waarna zij weer 
opstijgt. 

• het is niet precies bekend waar de mannetjes verblijven als de vrouwtjes in de 
kraamkolonie zijn. Men denkt dat ze zich in kleine groepjes in de buurt van de 
kraamkolonies ophouden. 

• als de jongen na ongeveer vijf weken zelfstandig zijn geworden, willen de vrouwtjes vrij 
snel daarna weer paren. De mannetjes zorgen er dus wel voor dat ze in de buurt zijn.  

• de paring vindt meestal plaats in de herfst of winter, afhankelijk van de soort.  
• het vrouwtje bewaart het sperma in haar lichaam tot na de winterslaap. Pas als zij na 

ongeveer vijf maanden weer uit de winterslaap wakker wordt, vindt de eigenlijke 
bevruchting plaats. 

• het jong wordt geboren op het moment dat de meeste insecten vliegen, ongeveer eind juni. 

Gedrag 

• ondersteboven hangen: Vleermuizen hebben kleine pootjes en grote vleugels. Als ze in 
rust niet zouden hangen, maar rechtop zouden staan, zouden ze hun vleugels niet goed 
kunnen uitspreiden om weg te vliegen. Hangend hoeven ze hun vleugels maar open te 
vouwen, hun pootjes los te maken en… weg zijn ze! 

• overdag niet te zien: overdag rusten vleermuizen uit in allerlei natuurlijke en kunstmatige 
holten. In rotsspleten, kelders, nestkasten, spechtenholen, spouwmuren, onder dakranden, 
pannen, achter schors, luiken op het zuiden (voor de warmte!)… 

• slapen uit zelfbehoud: Ook 's winters kruipen vleermuizen weg in beschutte plaatsen. Ze 
kunnen dan immers geen insecten vinden.  bovendien zouden hun kleine lichaam en hun 
grote, niet-geïsoleerde vleugels gemakkelijk bevriezen. Met de vleugels tegen hun lichaam 
gevouwen en hun ademhaling en hartslag tot een minimum herleid, gaan vleermuizen in 

 



Programma voor 2de—3de graad lager onderwijs 43 Wat een leven! 
 

winterslaap. Zo verbruiken ze slechts heel weinig energie en raken hun reserves niet op 
voor het weer warm genoeg is en ze weer genoeg insecten kunnen vangen. 

Voeding 

• insecteneters of fruiteters: onze inheemse vleermuizen zijn hoofdzakelijk insecteneters, die 
allerlei vliegen, mussen en nachtvlinders in de vlucht verschalken. Alle soorten zijn 
beschermd. In tropische streken leven er veel grotere, fruitetende soorten. Hun gehoor is 
veel minder fijn ontwikkeld, maar ze kunnen wel beter zien. 

Vijanden 

• vleermuizen hebben behalve de mens eigenlijk niet eens zo veel andere vijanden. Vooral 
tijdens de winterslaap zijn ze kwetsbaar, als ze zich maanden achtereen nauwelijks kunnen 
verweren. Dan hebben ze geen verweer tegen allerlei roofdieren, zoals de marterachtigen 
en alleseters zoals ratten en bosmuizen. Daarom proberen ze buiten bereik van deze 
dieren te blijven door op onbereikbare plaatsen weg te kruipen of te gaan hangen. Ze 
kiezen hiervoor ook donkere plekken uit, omdat dan vogels (zoals de vlaamse gaai) ze niet 
op het zicht kunnen vinden om ze te vangen. Toch lukt het niet altijd om een geschikte plek 
te vinden en worden ze dan toch gevangen. 

• tijdens hun nachtelijke jachtvluchten hebben ze nauwelijks vijanden. Alleen de boomvalk 
gaat soms wel speciaal op jacht in de avondschemering of bij volle maan, om te proberen 
vroeg vliegende vleermuizen te vangen (zoals rosse vleermuis en dwergvleermuis). Dat 
lukt ze inderdaad wel eens. 

• in en bij de kolonie lopen vleermuizen ook wel wat gevaar. Uilen (in het bos) en huiskatten 
(in de bebouwing) kunnen uitvliegende of invliegende vleermuizen vangen, omdat dan 
grote aantallen op een bijna voorspelbare manier langsvliegen. Vooral jonge vleermuizen 
kunnen gevangen worden als ze nog wat onhandig nabij de uitvliegplaats van de kolonie 
rondhangen. 

Bewegen in het donker. 

• vleermuizen zijn nachtdieren. De meesten zien niet erg goed, maar hun gehoor is wel heel 
erg goed ontwikkeld. Deze dieren hebben wel een bijzondere manier ontwikkeld om hun 
prooi te ontdekken en de weg te vinden in het donker en niet ergens tegenaan te botsen. 
Terwijl ze vliegen stoten ze constant ultrasone geluiden uit, die geluiden kaatsen tegen 
voorwerpen aan. De echo die terugkomt wordt opgevangen door de vleermuis. Daaruit kan 
hij een aantal zaken precies afleiden: waar de voorwerpen zijn, de richting, afstand, 
grootte, vorm, of het beweegt, of het glad of ruw is. Dit heet echolocatie. Dat voorwerp kan 
een huis zijn, of een persoon, maar ook een smakelijk mugje. De waarneming vindt op een 
paar meter plaats. Een vleermuis moet dus snel reageren. 

• de geluiden die een vleermuis uitstoot zijn hoge frequentie geluiden, daarom kunnen 
mensen ze niet horen. Geluid is eigenlijk een hele reeks trillingen. Vleermuizen maken 
geluid van 50 000 tot meer dan 100 000 trillingen per seconde. Dat wordt aangeduid met 
Hz (Herz). Wij mensen horen tot 20 000 Hz.  

• het radarsysteem van deze beesten is niet bij alle soorten het-zelfde. Veel 
vleermuissoorten stoten geluid uit door hun bek. Andere soorten stoten kreten uit door de 
neus. Sommige soorten hebben en extra stukje huid in het oor om nog beter te kunnen 
horen.  

Fabeltjes 

• waarom vleermuizen niet in je haar vliegen: vroeger dacht men dat de kaalheid van de 
vleugels van vleermuizen besmettelijk was. Wanneer een vleermuis in je haar verward 
raakte, kreeg je vast en zeker een kaal hoofd. Je kunt er echter zeker van zijn dat onze 
inheemse vleermuizen nooit tegen je hoofd zullen vliegen. 

• vroeger was er geen straatverlichting en indien mensen zich 's nachts moesten verplaatsen 
droegen ze een toorts of lantaarn mee. Het licht hiervan lokte vele insecten en vervolgens 
ook vleermuizen die telkens in scheervlucht naar de omgeving van het hoofd kwamen 
gevlogen. Vandaar dat mensen dachten dat vleermuizen op je haar kwamen zitten. 

• bondgenoot van heks en duivel? Mensen hebben lange tijd gedacht dat nachtdieren – 
zoals uilen en vleermuizen – bondgenoten waren van spoken, heksen en duivels.  
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• om zich voor al het mogelijke kwaad te behouden spijkerden de mensen een vleermuis met 
opengespreide vleugels tegen de poort van de schuur of de stal. 
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Fiche 14: De wilde eend  
Wetenschappelijke naam : Anas platyrhynchos 
Familie : Anatidae of eendachtigen. 
Uiterlijk 

• grootte : lengte : 51 –62 cm 
• spanwijdte : 91 –98 cm 
• de woerd (het mannetje) heeft een glanzende groene 

kop, een witte halsband, een kastanjebruine borst en 
gekrulde zwarte veren aan de staart. Met zijn ruim halve 
meter is hij in onze streken de grootste grondeleend. De 
eend heeft een groengele snavel en een paarsblauwe spiegel. Tijdens de najaarsrui 
onderscheidt de woerd zich door de gele snavel van het wijfje. Veel exemplaren tonen 
opvallende kleurafwijkingen door vermenging met gekweekte vormen en zijn soms moeilijk 
te herkennen. 

• wijfje: sterk geelachtig gespikkeld donkerbruin, met een purper violette vleugelspiegel. 
Deze spiegel is bij de beide geslachten aanwezig. 

Biotoop 

• zowel in de stad als op het platteland is de wilde eend de meest algemene eendensoort 
van onze streken. Hij voelt zich in parken thuis, maar ook in afgelegen, rustige wateren, 
moerassen, meren, sloten in akkers en weilanden. 

Voortplanting 

• bij het gemeenschappelijke baltsvertoon trekt de woerd zijn kop in en slaat vaak met zijn 
snavel op het water.  

• dikwijls ziet men de woerden in volle vlucht op een eend aanjagen. Het meestal goed 
verborgen nest wordt van plantendelen gemaakt en met dons gevoerd. Het bevindt zich 
meestal op de grond, maar ook wel in bij het water staande bomen; de kuikens laten zich 
dan vallen. De gewoonlijk 7 à 12 lichtgroene eieren worden soms al eind maart gelegd en 
door het wijfje in circa 4 weken uitgebroed. Ze verzorgt de jongen meestal alleen en deze 
zijn na twee maand vliegklaar. 

Voedselgedrag wilde eend 

• de snavel en de tong van de eend vormen een bijzonder fraai toestel. Aan de buitenkant 
simpel. Binnenkant is een schat aan instrumenten en zintuigen. Langs de randen van de 
snavel is de wilde eend uitgerust met fijne ribbels. Ook de tong heeft geribbelde randen. 
Die geribbelde tong kan de eend in de ondersnavel heel goed bewegen: van achteren naar 
voor, heen en weer, en werkt de tong als de zuiger van een pompje. Heel snel, iets van 5x 
per seconde. Water wordt binnengepompt en transporteert meteen ook de voedseldeeltjes 
over de tong naar het keelgat. Tast en smaakzenuwen van tong en gehemelte signaleren 
onderweg wat voedsel is en wat overboord moet. Dat wordt via de mondhoeken naar 
buiten gepompt. Zand en grind gaat voor een groot deel mee naar binnen dat is onmisbaar 
voor hun spijsvertering. Kneuzende werking op harde zaden en taaie plantenvezels. 

Technieken  

• boven water : met snelle snapbewegingen vliegjes en muggen vangen, zaadharen van 
grassen en biezen. Boven water voedsel zoeken is seizoensgebonden. 

• op water : dikwijls zie je een plotselinge zijwaartse of naar achteren gerichte beweging, 
oppikken van drijvende zaadjes van biezen, grassen, elzen of brandnetels en of 
zwemmende/drijvende insecten. 

• onder water : drie houdingen alleen snavel onder water, kop en hals verdwijnen onder 
water en eenden staan op hun kop (grondelen). Niet zonder gevaar zo zie je de vijand niet. 
Goed dat ze in groepsverband leven. Er zijn er altijd die de kop boven water hebben. 

• voedsel in woelkuilen : ze woelen de bodem los en zoeken prooien. Ze volgen zwanen en 
soms kunnen ze iets mee pikken van hen omdat zij dieper woelen. 
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• voedsel tussen landbouwgewassen : erwten en granen. Bij aanhoudend nat weer worden 
landbouwakkers behoorlijk geplunderd door de wilde Eend. Bij een echte rotzomer met 
veel regenval en stormwinden ligt veel graan plat. En dat is voor de wilde eend een 
buitenkansje bij uitstek. In de avondschemer gaan de eenden dan ook op foerageertocht 
(levensmiddelen halen). 

• voedsel zoeken in ondiep water : slootkanten met niet te steile oevers en die niet te goed 
'geschoond' werden zijn gunstig vooral waar veel kroos op het water ligt.  

• voedsel zoeken in de regen : regen werkt ten gunste van de eenden. Eenden reageren 
scherp op regen. In de natte vegetatie zijn de slakjes en de regenwormen goed te pakken 
vandaar dat enthousiasme onder de eenden. 

Gedrag 

• in de stad is het een echte cultuurvolger, die zich graag door de mens laat voeren, terwijl 
het in natuurgebieden vaak een zeer schuwe vogel is. De wilde eend kan met één 
krachtige vleugelslag recht uit het water opstijgen. Zijn van vliezen voorziene zwempoten 
staan ver naar achteren, zodat hij zich op het land schommelend voortbeweegt. Het wijfje 
maakt het kwakende geluid dat de mens met eenden associeert. De woerd heeft soms 
echter ook een zachte, hees klinkende roep, met name als hij gealarmeerd is. In vlucht 
hoor je het fluitende vleugelgeluid. 

• een eend kan zelf beslissen of zij na de paring het sperma van de woerd opslaat voor ei-
bevruchting. Wil zij geen nazaat van een bepaalde woerd dan scheidt zij vaak het sperma 
terug naar buiten. (Bij mussen komt dit overigens ook voor.) Een nest eendenkuikens 
betekent dus niet per definitie dat alle kuikens dezelfde vader hebben! 

• gebleken is dat eenden met knappe woerden (woerden met een mooie 'spiegel' en mooie 
staartkrullen), dat eenden met zo'n knappe woerd als echtgenoot en als bijslaap grotere 
eieren leggen. Die grotere eimaat heeft echter niets te maken met de mooie vader of de 
conditie van de vader. Die grotere eieren hebben te maken met het verwachtingspatroon 
dat de moedereend heeft van haar knappe woerden. Kuikens uit dikke eieren zijn 
doorgaans gezonder en beter op het leven voorbereid dan kuikens uit kleinere eieren. Een 
knappe woerd met mooie spiegel en mooie staartkrul en vrouwtje lief toont meer bereidheid 
flink in de eieren te investeren door een ei-maatje groter te leggen. 

• kuikens kunnen zonder de moeder niet overleven, zij vetten hun veertjes in met het 
verenvet van hun moeder door nauw lichamelijk contact. Zonder dit vet in hun veren 
hebben de kuikens geen waterproof verenpak en geen jasje tegen de kou. Zij zullen de 
verdrinkingsdood sterven of vinden de dood door onderkoeling. 

• broeden: een vrouwtje gaat met regelmaat van haar nest af om te eten en zichzelf te 
reinigen, te wassen. Ze dekt haar broedsel dan af met dons uit haar eigen verenpakje dat 
ze daar met haar bek speciaal voor uittrekt. Ook worden de eieren regelmatig door het 
vrouwtje omgekeerd. 
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4.3.3. Natuurfiches 
De gidsen kunnen natuuropdrachten kiezen uit een fichenbak. 
Enkele voorbeelden zijn : 

Kleuren zoeken 

De gids toont 4 verschillend gekleurde blokken aan de leerlingen die voor elke kleur iets uit de 
natuur zoeken met dezelfde kleur. 

Fluisteren en luisteren  

Stil zijn is niet zo eenvoudig, toch probeert de gids de leerlingen attent te maken op alle geluiden 
die in de natuur voorkomen. De leerlingen sluiten de ogen en tellen de verschillende geluiden die 
ze waarnemen. 

Wrijfpatroon van blaadjes 

De leerlingen zoeken elk een mooi blaadje van een boom. Dit blaadje leggen ze onder een blad 
papier en maken er met een potlood een wrijfpatroon van. Aan de hand van dit patroon kunnen we 
de nerven en de vorm van het blad goed bekijken. 

Op zoek naar bodemdiertjes  

De leerlingen gaan onder stenen, tussen boomschors of onder struiken op zoek naar 
bodemdiertjes. Het diertje kunnen ze aandachtig bekijken in een loepdoosje en aan de hand van 
een determinatiekaart ontdekken ze welk dier ze gevangen hebben. 

Hoe oud is deze boom ?  

Aan de hand van een eenvoudige formule komen de leerlingen te weten hoe oud een boom is. Ja, 
zonder hem om te hakken. Met een touw en een meter meet je de omtrek in cm van de stam van 
de boom op 1,50 m boven de grond. Bereken de leeftijd van de boom door één van de 
onderstaande formules te gebruiken. 

Eik (omtrek (in cm) : 3) x 2 
Beuk – Linde (omtrek (in cm) : 2) 
Berk – Wilg - Populier (omtrek (in cm) : 4) 
Andere soorten (omtrek (in cm) : 3) 

Vogels begluren  

Samen met de gids zoeken de leerlingen een rustig en beschut plaatsje op om met een verrekijker 
vogels te observeren. Met een determinatietabel in de hand gaan ze op zoek naar de namen van 
de vogels die ze in het vizier krijgen. 

Hoe hoog is deze boom ? 

Eerst wordt de hoogte geschat van de boom. Daarna meten de leerlingen door middel van twee 
houten staafjes en een vouwmeter op een eenvoudige manier de hoogte van de boom. 

Wolkenonderzoek  

De leerlingen liggen op hun rug in het gras en bestuderen de wolken. Ze kijken hoe de wolken 
veranderen en welke vormen ze erin zien. Aan de hand van een determinatie-kaart gaan ze op 
zoek naar de naam van de wolken die te zien zijn. 

Boom, wat is jouw naam ? 

In het begin van de lente en in de winter worden de bomen gedetermineerd door aandachtig te 
kijken naar hun knoppen en hun schors. Wanneer er blaadjes aan de bomen hangen bekijken we 
deze en in de herfst kunnen we ons baseren op de vruchten van de bomen om te weten te komen 
voor welke boom wij staan. 

4.3.4. Evaluatie 
De gids polst op het einde van de excursie naar de mening van de leerlingen over de excursie. Dit 
doet hij aan de hand van de volgende evaluatietechniek : vier houten takjes worden in de grond 
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gestoken zodat zij samen een vierhoek vormen. Elk takje wordt verbonden met een woord zodat 
de takjes die tegenover elkaar staan woorden bevatten die elkaars tegengestelde zijn. Bijvoorbeeld 
saai en boeiend, … 
Wat vonden ze leuk en minder leuk, wat is hen bijgebleven ? We overlopen welke dieren en welke 
planten we op onze excursie gezien hebben. 
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HOOFDSTUK 5 : In de klas 

5.1 Naverwerking  
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HOOFDSTUK 6 : Nuttige informatie 

6.1. Educatief materiaal  
• bij alle onderwerpen die aan bod komen tijdens de excursie zijn er mooie kleurprenten en 

overzichtelijke illustraties voorzien. Enkele determinatietabellen over libellen, paddestoelen, 
dierensporen, dag- en nachtvlinders, planten, waterplanten, rupsen, waterdieren, vliegende 
insecten, hommels en muizen kunnen ook ingeschakeld worden. De gids zal ook 
demonstratiemateriaal tijdens de excursie bijhebben.  

6.2. Evaluatieformulier  
• aan de leerkracht wordt gevraagd om na het programma het evaluatieformulier in te vullen 
• we stellen het ten zeerste op prijs dat je dit formulier invult. Het stelt ons immers in staat onze 

programma's bij te sturen en nog aantrekkelijker te maken 
• ingevulde formulieren kunnen gedeponeerd worden in de brievenbus in het bezoekerscentrum 

6.3. Enkele afspraken  
• als de groep later toekomt kan het programma aangepast worden door minder opdrachten uit 

te voeren 
• alle gidsen hebben een gsm om een optimale communicatie te garanderen 
• bij regen beslist de leerkracht of het programma al dan niet doorgaat 


