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Inleiding

Wandelen is voor veel mensen een leuke bezigheid, een actieve bezigheid ook. Je bent 
immers in beweging en je ziet veel van de wereld om je heen. Als je daar oog voor hebt 
tenminste. Bijgaande werkbladen kunnen daar een handje bij helpen.   
Het doel is mensen en vooral kinderen bewuster te maken van wat ze zien. De achterliggende 
gedachte hiervan is dat hoe meer je weet hoe meer je als het ware ziet. De natuurbeleving, 
verwondering en daardoor respect nemen wellicht hierdoor toe.
Geprobeerd is mensen niet te vervelen met ellenlange, droge, theoretische kennis. Immers, 
voorkomen moet worden dat de aandacht verslapt. Toch ontkom je niet aan wat theoretische 
overdracht. Met de bijbehorende opdrachtjes zijn de onvermijdelijke stukjes tekst hopelijk 
van meerwaarde.
Sommige werkbladen zijn sturend van opzet, andere zelfontdekkend. In principe zijn ze voor 
iedereen. Bij een aantal onderwerpen is echter wel differentiatie. Sommige zijn bijvoorbeeld 
geschikt voor de jongste basisschoolkinderen, andere voor het wat oudere kind en weer 
andere voor mensen met redelijk wat biologische kennis. Desgewenst kan een heel gezin, 
ieder op zijn eigen niveau, aan de slag. 

Gebruiksaanwijzing

De bedoeling is dat de beheerder van de heemtuin cq. boerderij bepaalt welk(e) werkblad(en) 
beschikbaar gesteld word(en)t voor wandelaars/bezoekers. 
Qua inhoud behandelen de werkbladen een aantal uiteenlopende onderwerpen. De nadruk ligt 
echter vooral op planten.
Met korte symbolen wordt op elke werkblad aangegeven voor welk seizoen het geschikt is. 
Sommige werkbladen kunnen in een paar of zelfs in alle seizoenen gebruikt worden. Met 
zonnetjes wordt de moeilijkheidsgraad aangegeven. 
Tot slot: de beheerder dient bij sommige werkbladen wat voorbereiding te treffen. Bij het 
werkblad over struikrovers bijvoorbeeld moeten vooraf geplastificeerde struikrovers in een 
aantal struiken gehangen worden. Er wordt de kinderen bovendien een beloning in het 
vooruitzicht gesteld. Dat kan en mag heel eenvoudig zijn (kleurplaat bv.). Mogelijk moet de 
vraag gesteld worden of het niet aardig is om bij meer werkbladen een beloning uit loven. 
Bij veel, zo niet alle werkbladen zijn potloden, een papierhouder om buiten op te werken en in 
sommige gevallen kleurpotloden nodig.

lente herfst

zomer winter

jongste kinderen met begeleiding

oudere basisschoolkind en onderbouw voortgezet onderwijs

voor iedereen met redelijk wat biologische kennis

Veel plezier met de werkbladen,
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Hoe staat het met de bladeren?

Planten hebben blaadjes. Zonder zouden ze het heel moeilijk hebben. Blaadjes zorgen dat de 
plant kan groeien. Maar dat lukt alleen als ze genoeg licht krijgen. Daarom zitten ze zo aan de 
stengel dat ze daar zoveel mogelijk van kunnen opvangen.
Bladeren zitten lang niet altijd op dezelfde manier aan de stengel. Soms staan ze netjes 
verspreid, soms staan twee blaadjes tegenover elkaar. Een heleboel bladeren onder aan een 
kale stengel kan ook. Het lijkt dan wel een roos. Deze bladstand heet rozet. En dan zijn er ook 
nog kransjes van blaadjes. Hoe ze ook aan de stengel zitten, ze doen erg hun best om zoveel 
mogelijk licht te pakken zien te krijgen.

Ga op zoek naar planten waarvan de blaadjes telkens anders aan de stengel vastzitten.
Teken de stengel en blaadjes na. 

blaadjes die verspreid staan blaadjes die tegenover elkaar staan

een rozet blaadjes die op een kransje lijken

Ben je ook plantjes tegengekomen waarbij de blaadjes op een nóg andere manier aan de 
stengel vastzitten?
Zo ja, hoe?



Zaden verzamelen

Zaden zijn er in allerlei soorten en maten. Je kunt boomzaden verzamelen, zoals eikels en 
kastanjes, maar ook vruchtpitten, peulvruchten en bloemzaden. Maak er een mooie uitstalling 
van. Dit kun je doen door vakjes in een doos te maken.*

Verzamel boomzaden vroeg in de herfst. Dan zijn ze net van de bomen gevallen.
Jij bent namelijk niet de enige die ze graag wil. Voor veel dieren zijn zaden lekkere hapjes.
Boomzaden zijn bijvoorbeeld eikels, kastanjes, esdoornzaden (helikoptertjes), zaadjes van de 
iep en beukennootjes.

Voor vruchtpitten hoef je niet eens op zoek. Appels en peren zijn er immers genoeg in dit 
seizoen. Maar ook andere pitjes zijn prima. Liever één flinke pit? Neem dan een pruim, 
avocado of mango.

Peulvruchten zijn ook zaden en dus vruchtpitten. Er zijn er genoeg van. De bekendste zijn 
bruine en witte bonen. In de supermarkt vind je allerlei peulvruchten.  

Bloemzaadjes verzamelen vereist iets meer werk. Die moet je namelijk oogsten. Als de 
bloemen verwelkt zijn, kun je de zaadjes eruit halen door de bloem op zijn kop te houden en 
de zaadjes eruit te schudden. Doe dit boven een stuk papier dat je vervolgens dubbel vouwt. 
Hierna kun je de inhoud heel makkelijk leegschudden in een envelop. Vergeet niet op te 
schrijven wat erin zit. Bewaar de envelop(pen) vervolgens op een donkere droge plek als je ze 
in het voorjaar wilt zaaien.

* Neem hiervoor een flinke schoenendoos. Bedenk hoeveel vakjes je wilt hebben.
Maak er schotjes in. Dit kun je doen door stukken karton op maat te knippen en vervolgens in de doos te  
plakken. Een makkelijkere manier is verschillende kartonnen doosjes (waar bijvoorbeeld theezakjes in hebben 
gezeten) in de schoenendoos te plakken. Plak ze gewoon strak tegen elkaar op de bodem van de schoenendoos  
en je hebt allemaal vakken. Versier de doos aan de buitenkant door deze te verven en/of te beplakken. Vergeet  
ook het deksel niet. Natuurlijk kun je de doos zo mooi maken als jezelf wilt.



Stand van het blad is…
   

Planten zijn geheel zelfvoorzienend. Een groene plant maakt uit koolstofdioxide en water met 
behulp van licht, zelf voedsel (glucose). Hierbij wordt ook zuurstof gevormd. De groene delen 
maar vooral de bladeren zijn het meest productief. Die zitten dan ook zo aan de stengel dat ze 
zoveel mogelijk zonlicht kunnen opvangen. Er zijn verschillende bladstanden. 
Zo zijn er planten waarbij de blaadjes verspreid staan. Maar ook tegenover elkaar.
Bladeren in rozetvorm onder aan de stengel of in kransjes om de stengel is ook niets 
uitzonderlijks.
In welke positie ook, ze maken allemaal optimaal gebruik van het licht.
Tegenoverstaande bladeren staan bijvoorbeeld vaak ook nog eens kruisgewijs.
Deze bladstand voorkomt namelijk dat ze in elkaars schaduw liggen. Verspreide blaadjes zijn 
in een spiraal rond de stengel geplaatst en worden naar boven toe steeds kleiner zodat ze niet 
met elkaar hoeven te concurreren om het licht. Van hetzelfde laken een pak dus. 

Zoek planten met verschillende bladstanden, teken de stengel en bladeren na en noteer, indien 
bekend, de namen.

verspreide bladstand tegenoverstaand/kruisgewijs

rozetvorm kransstandig

Zijn er nog andere bladstanden? 



Spiegeltje, spiegeltje…

Er zijn twee soorten bladeren: die uit één stuk en die uit twee of méér (deel)blaadjes bestaan.

blaadjes uit één stuk blad dat uit meer blaadjes bestaat

Verder kunnen ze allerlei vormen hebben. Sommige blaadjes lijken op een ei, andere op een 
hartje. Bladeren die bestaan uit een aantal kleine blaadjes, lijken het meest op een hand of een 
veer.

Zoek verschillende bladeren. Bestaan ze uit één stuk of hebben ze meer (deel)blaadjes.
Kijk ook naar de vorm. Waar lijken die van jouw op?
Heb je zelf een betere naam voor de vorm?

Teken hieronder de blaadjes na die je hebt gevonden. 
Let ook op het randje. Bij sommige is dat glad en zonder frutsels. Anderen hebben een sierlijk 
kartelrandje, golfjes of tanden. Grrr….kijk uit!

Teken een spiegeltje om het blad dat jij het mooist vindt.

Doe dit ook met de mooiste bladrand.

 



Blaadjes, blaadjes en nog eens blaadjes

Vind je het ook zo fijn om door al die bladeren te struinen in de herfst?
Voor ons komt het niet slecht uit dat de bomen er even geen zin in hebben. Net als veel dieren 
gaan ze het een beetje rustig aan doen in de winter. Misschien slapen ze wel net als egels en 
bosmuisjes. In elk geval kunnen ze nu geen blaadjes gebruiken. Wij wel hoor!

“Laat maar vallen die bladeren, boom!’’

Met bladeren kun je nog veel meer doen dan er door heen struinen. Een mooie bladerketting 
maken bijvoorbeeld, of een schilderijtje.
Maar wist je eigenlijk dat er heel veel verschillende blaadjes zijn? 

Het ene blad is het andere niet hoor! Maar goed ook. Hoe meer bladeren, hoe meer lol!

Ga op zoek naar verschillende blaadjes, en teken ze dan na in de hokjes hieronder.
Geef ze een mooi herfstkleurtje.

Wat is jouw lievelingsblaadje? Teken daar een             omheen.



Allerlei bladeren

Bladeren zijn er in twee soorten: enkelvoudige en samengestelde. Enkelvoudige zijn bladeren 
die uit één stuk bestaan, samengestelde uit twee of meer (deel)blaadjes.
Zowel enkelvoudige als samengestelde bladeren hebben verschillende verschijningsvormen. 
Grote, brede bladeren met puntige lobben zoals die van de plataan, eironde van de beuk, 
gelobde van de eik, lange smalle bladeren van de kastanje, het veerachtige lijsterbesblad etc.
Ook in de bladranden komt variatie voor: gekarteld, gezaagd, getand, gegolfd of gewoon glad.

  

Zoek verschillende bladeren uit zowel de enkelvoudige als de samengestelde groep.
Kijk vervolgens naar de vorm. Is die gelobd, eirond, niervormig, hartvormig, lancetvormig of 
pijlvormig?
Of, wanneer het om een samengesteld blad gaat, geveerd of handvormig?
Let ook op de bladrand.

Teken de bladeren hieronder na. Schrijf er bij om wat voor bladvorm en bladrand het gaat.



Zeg het met bloemen
  
Veel bloemen doen er alles aan om insecten te lokken. Die zorgen voor de bestuiving en dat is 
precies wat ze willen. Bestuiving is immers een belangrijke stap in de voortplanting 
(overdracht van mannelijke stuifmeelkorrels naar de vrouwelijke plant).   
Insectenlokkende bloemen voeren dan ook volop reclame. Hiervoor hebben ze doeltreffende 
instrumenten als geuren, kleuren en weelderige vormen. Veel planten zien er bijvoorbeeld op 
het eerste gezicht uit als één bloem. In werkelijkheid zijn het heel veel kleine afzonderlijke 
bloemetjes. Deze bundeling valt namelijk goed op. 
Niet alle bloemen zijn voor de bestuiving afhankelijk van insecten. Zij worden door de wind 
bestoven en hebben al die uitbundigheid dan ook niet nodig. 
Bloemen bloeien op vele manieren. Toch kunnen ze bijna allemaal tot ongeveer de volgende 
zes grondpatronen worden teruggebracht. 

Scherm: bloemsteeltjes die allemaal uitgaan van hetzelfde punt aan de top van de stengel.
Aar: talrijke ongesteelde bloemetjes aan een verlengde onvertakte steel.
Pluim: lijkt op een tros echter de afzonderlijke bloemen zitten ook aan de top van zijtakken. 
Tros: talrijke duidelijk gesteelde bloemen op een verlengde onvertakte stengel.
Schermvormige pluim: ziet er van boven uit als een pluim, van opzij de typische vertakking 
van een pluim.
Hoofdje: talrijke bloemen op verkorte, meestal onvertakte bloemsteeltjes dicht op 
elkaar aan de top van een gemeenschappelijke hoofdjessteel.

Ga op zoek naar planten waarvan de bloemen tot één van de zes bloeiwijzen behoren.
Noteer (indien bekend) de naam of teken de bloem na.
scherm aar pluim

tros schermvormige pluim hoofdje

Bij welke bloeiwijze passen onopvallende bloemen, zoals van bijvoorbeeld de weegbree,  het 
beste?



Zeg het met bloemen

Planten zijn hele goede reclamemakers. Met felle kleuren, lekkere geuren (soms ook juist 
vieze) en mooie vormen proberen de bloemen van de plant op te vallen. Zo lokken ze 
insecten. En dat lukt, want insecten zijn steeds op zoek naar iets lekkers.
Binnen in de bloem zit dat lekkers, nectar. Een kleverig zoet goedje. Maar daar zit ook 
stuifmeel. Bij zijn gewroet naar nectar komt het stuifmeel tegen het insectenlijf. En dat is wat 
die uitsloverige planten willen. Want het insect dat net op bezoek is geweest gaat nu (met het 
stuifmeel nog tegen hem aan) naar een andere bloem. Weer op zoek naar nectar. Zo komt het 
stuifmeel bij andere planten terecht en kan er weer een nieuwe plant gaan groeien.
Er zijn ook planten die niet zo veel moeite doen om insecten te lokken. Hun zaadjes worden 
door de wind verspreid. Zij hoeven zich dan ook niet zo uit te sloven. 
Heb jij enig idee hoe zulke bloemen eruit zouden kunnen zien? 

Veel planten hebben één of meer grote bloemen, duizendblad bijvoorbeeld. Maar eigenlijk 
zijn het heel veel kleine bloemetjes bij elkaar. Dat doen ze niet voor niets. Zo worden ze veel 
beter gezien door…..ja, door wie eigenlijk?

Zoek verschillende bloemen. Uitslovers en niet-uitslovers. Bekijk ze goed. Waar lijken ze op? 
’n Parapluutje misschien of een trosje, een bolletje, een….

Teken hieronder drie uitsloverige bloemen.
Zet erbij waar de bloemen volgens jou op lijken.
Het laatste vakje is voor een niet-uitsloverige bloem

uitslover uitslover

uitslover niet-uitslover

Zie je verschil tussen uitslovers en niet-uitslovers?



De vier eiken

Ze lijken op elkaar, maar daar is alles mee gezegd. In Nederland hebben we vier soorten: de 
zomereik, de wintereik (ook wel steeleik), de moseik en de Amerikaanse eik. Alleen de 
zomer- en de wintereik zijn inheems. Ze zijn dus altijd al in  Nederland geweest. Als je wilt 
weten met welke eik je te maken hebt kijk dan naar het eikeltje, het blad, het bladsteeltje en in 
de winter naar de knoppen. Hier vind je de meest opvallende verschillen. Eikenbladen zijn 
rond, spits of onregelmatig gelobd, steeltjes lang of kort, eikeltjes dik of dun.
Bovendien heeft de ene eik een kortere stam dan andere. En ook de kronen zijn niet hetzelfde. 
Kortom, zoek het maar uit.
  

Zoek verschillende gelobde* bladen en eikels en ontdek via de lijstjes hieronder bij welke eik 
ze horen. 

zomereik   wintereik      moseik        Amerikaanse eik
oorlelletjes aan de 
bladvoet

dik donkergroen blad bladeren met 
zaagtanden

groot blad

afgeronde lobben afgeronde lobben onregelmatige lobben spits getande lobben
kort bladsteeltje lang bladsteeltje geen steeltje kort bladsteeltje
slank eikeltje, lange 
steel

gedrongen eikeltje 
vaak zonder steeltje

eikelnapje lijkt 
bemost

roodbruin gedrongen 
eikeltje

Hieronder kun je de eikenbladeren natekenen

zomereik  wintereik     moseik        Amerikaanse eik

Welk eikenblad vind je het mooist?

*gelobde blaadjes zijn de blaadjes op dit werkblad



Een legio naalden

Naaldbomen zijn makkelijk te herkennen, ze hebben geen bladeren maar naalden. Eigenlijk 
zijn dat de bladeren. Verder hebben ze in de herfst kegels. Houtige vruchten waar de zaadjes 
van de naaldboom in zitten. Een groot verschil met loofbomen is dat bijna alle naaldbomen 
groen blijven. Ze laten dus geen naalden vallen. Maar niet allemaal dus. Er  zijn er een paar 
bij die wel hun naalden verliezen. Eén naaldboom in Nederland trekt zich helemaal niets aan 
van het feit dat ie naaldboom is. Zijn naalden verkleuren zoals de bladeren van een loofboom. 
Van heldergroen in de lente naar fel oranje-geel in de herfst. Daarna vallen ze af. Deze boom 
doet dus hetzelfde als bijvoorbeeld een eik of een beuk.

Ga op zoek naar naaldbomen en bekijk met behulp van de lijstjes hieronder welke naaldboom 
je voor je hebt. 

1    2        3      
korte blauwgroene naalden afhankelijk van het seizoen 

lichtgroene tot oranje-gele 
naalden

stekelige donkergroene 
naalden 

naalden in bosjes van twee naalden in bosjes naalden staan alleen
kleine spitste knopjes in de winter kaal kleine bruine knoppen
groene toegespitste kegel,
die in het tweede jaar bruin 
wordt

eivormige kegel lange hangende kegels

stam met schilferende bast lange stam kegelvormige boom

Teken hieronder drie verschillende twijgjes en zet er bij van welke naaldboom ze zijn.

Hulpmiddeltje:
een spar heeft alleenstaande naalden aan de twijgen (solo)
een den heeft telkens naalden in bosjes van twee, een paar dus (duo)
een larix heeft bosjes naalden aan de twijgen (legio)



Groter groeien

Planten groeien op verschillende manieren.
Rechtop uit de grond, kruipend over de grond en ook in dikke tapijten op de bodem.
Die dikke tapijten worden zodevormende planten genoemd. Dan zijn er nog de bollen. Dikke 
vlezige bladeren die voedsel bewaren voor de ondergrondse plant. Al bij het zien van de 
eerste vrolijke voorjaarskleurtjes, bijvoorbeeld van de crocussen en blauwe druifjes boven de 
grond, weet je dat de lente in aantocht is.    
Ken jij nog meer voorjaarsbloeiers?

Ga op zoek naar deze planten. Schrijf de naam van de plant(en) onder de groeivorm waar die 
bij hoort of probeer de plant na te tekenen.
rechtopstaand kruipend

zodevormend               bollen (alleen in de lente)

Welke groeivorm is jouw favoriete?

Snap jij trouwens waarom bollen zich alleen maar even in de lente laten zien? 
Kies de volgende oplossingen:

1 als ze zijn uitgebloeid zijn ze dood
2 in de zomer vinden ze het te warm
3 in de lente krijgen ze genoeg licht omdat de bladeren van de bomen dan nog 

moeten uitkomen
4 andere bloemen zijn veel mooier, ze trekken zich terug, lijkt het



Pluis een plant uit

Zoek een plant en teken deze zo precies mogelijk na. Maak daarna de vragen.

Welke kleur heeft de bloem?

Wat voor vorm heeft de bloem van jouw plant? 

Is de stengel rond, vierkant, stekelig of behaard? 

Bestaan de blaadjes van de plant uit één stuk of uit meerdere kleine blaadjes?

Is de vorm van het blad (in geval van een blad uit één stuk) gekarteld, gelobd, getand, 
gezaagd, gegolfd, niervormig, lancetvormig, pijlvormig, eirond of gaafrandig (gewoon glad 
randje)? 

Als het blad van jouw plant uit meerdere kleine blaadjes bestaat, lijkt het blad dan op een veer 
of op een hand?

Hoe staat het blad aan de stengel? Kies uit:
blaadjes zitten als een kransje om de stengel
blaadjes staan tegenover elkaar
blaadjes staan verspreid
blaadjes staan kruisgewijs tegenover elkaar
blaadjes zitten als een spiraal om de stengel
blaadjes vormen onder aan de stengel een rozet

Groeit jouw plant rechtop, kruipend (met uitlopers) over de grond, of is het een plant die op 
een tapijtje lijkt (zodevormend)?



Pluis een plant uit

Zoek een plant die jij mooi vindt. Teken die plant hieronder zo precies mogelijk na.
Maak daarna de vragen.

Heeft jouw plant een bloem, zo ja welke kleur?

Ruikt de bloem lekker?

Welke vorm heeft de bloem? Een parapluutje, een trosje? Of weet jij misschien wel een betere 
naam voor de vorm?

Wat voor stengel heeft jouw plant? Is ie rond, vierkant of stekelig? Zitten er haartjes op?

Lijken de blaadjes op een veer of op een hartje of een ei misschien? Misschien weet jij ook 
wel een betere naam voor de vorm.

Groeit jouw plant rechtop omhoog of kruipt ie over de grond? 

Waarom doen veel bloemen heel erg
hun best om mooi te zijn en lekker te ruiken?
Kies het beste antwoord.

-Mensen worden blij van mooie bloemen die lekker ruiken

-De bloemen willen graag dat er insecten naar ze toe komen



Pluis een plant uit

 Zoek een plant en teken deze zo precies mogelijk na. Beantwoord dan de vragen.

Welke kleur heeft de bloem?

Wat voor vorm heeft de bloem? Een hoofdje (een korfje), een scherm, een aar, een pluim of 
een tros?

Kun je een andere (betere?) naam verzinnen voor de vorm van de bloem?

Is de stengel, rond, vierkant, stekelig of behaard? 

Heeft de plant blaadjes uit één stuk (enkelvoudig) of blaadjes die uit meer kleine blaadjes 
bestaan (samengesteld)?

Wat voor vorm heeft het blad? Is dat in het geval van bladeren uit één stuk: gekarteld, gelobd, 
getand, gezaagd, gegolfd, gaafrandig, niervormig, lancetvormig, pijlvormig, eirond? 

Wat voor vorm heeft het blad in het geval van bladeren die uit meerdere kleine blaadjes 
bestaan? Een veer of eerder een hand met gespreide vingers?

Hoe zit het blad vast aan de stengel?  Is dat in een kransje, staan ze tegenover elkaar, staan ze 
verspreid, staan ze kruiselings tegenover elkaar, in een spiraal of is er een bladrozet?

Hoe groeit de plant? Rechtop, een bol onder de grond, kruipend met uitlopers of 
zodevormend?



Kijk op bladeren 

Kijk heel goed naar de blaadjes aan bomen, struiken en planten. Maar… laat ze zitten waar ze 
zitten. Zie jij verschillen? In de hokjes hieronder kun je de blaadjes natekenen. 

Let vooral goed op de vorm en de rand. Voel en ruik er ook aan. 
Bedenk dan een naam voor elk blad.

Welk blad vind jij het mooist?



Hakketakken

Takken zie je pas echt goed in de winter. Als ze helemaal kaal zijn. En zo dood als een pier. 
Maar vergis je niet. Ze zijn allesbehalve dood. Ze zitten juist vol leven.
Zoek verschillende bomen en KIJK DUS HEEL GOED naar de takken.
Teken ze hieronder zo precies mogelijk na.

                                                       

Wat valt je op aan de takken?



Boomschorsen

De schors is de harde buitenste laag van de boomstam. Een beetje de huid van de boom.
Bij sommige bomen is de schors flink geribbeld, gegroefd eigenlijk. Bij andere weer wat 
minder. Er zijn ook bomen met een vrij gladde schors of een schors die afbladdert.  
Je kunt er ware kunstwerkjes van maken. Doen? 
Je hebt nodig: verschillende boomsoorten, vel wit papier, plakband, wasco kleurkrijt, schaar 
en plaksel.

Maak het vel papier met plakband vast op de schors van een boom.
Wrijf er voorzichtig overheen met wasco kleurkrijt.
Haal het papier van de boom en doe nu hetzelfde bij een aantal andere bomen.

Knip van alle schorsafdrukken een stukje uit en plak dat hieronder in de vakjes.
Natuurlijk mag je de naam van de boom erbij zetten, als je die weet.
Geen idee? Laat dan je fantasie werken en verzin zelf een naam voor de boom.

Zie je verschillen in de schorsafdrukken? Zo ja, welke?  



Verstoppertje spelen

Sommige insectenlarven, vooral die van de galwesp, zijn keien met verstoppertje spelen. 
Hoog en droog en ook nog hun natje en droogje bij de hand.
Wanneer je vreemde harde bobbels ziet aan een tak, blad, eikel of stengel zouden dat wel eens 
verstopplekjes kunnen zijn van zulke larven. Dit worden gallen genoemd.
Een gal kan zowel mooi rond als knobbelig zijn. 
Insectenlarven maken gallen zelf. Dat doen ze door stoffen achter te laten. Hierdoor ontstaan 
vreemde vergroeiingen waarin ze vervolgens gaan wonen.
Het binnenste van de gal dient als voedsel. Totdat de larven volwassen zijn blijven ze veilig 
verstopt voor vogels. 
Pas dan kruipen ze eruit. Gallen kunnen zowel hard als zacht zijn. Ze worden harder naarmate 
de zomer verstrijkt.

Gallen vind je dus op bomen, struiken en allerlei planten. Eikenbomen zijn favoriet voor 
gallenmakers.
Zoek naar bobbels en knobbels maar ook naar kleine ronde knoopjes op de achterkant van 
eikenbladeren. Knobbels aan eikels worden knoppergallen genoemd. 
Kijk als je een gal gevonden hebt, of er een gaatje in zit. Als dat zo is is de gal niet meer 
bewoond.
De larve is dan volwassen geworden.

Ga op zoek naar een gal. Teken deze hieronder na mét tak, blad, eikel of stengel.

Heb je ook een knoppergal gevonden?



Kleur bekennen

Wat is jouw lievelingskleur?
Rose, rood, blauw, groen, geel, paars, bruin…..
Stop! Er zijn er zoveel. Ook in de natuur is dat zo. Kijk maar eens om je heen.
Alleen al de vele tinten groen.
Trek er op uit en ga in de natuur op zoek naar jouw lievelingskleur.

Teken dat moois hieronder. Enne… vergeet het niet te kleuren.



   De kampioen

Voor veel mensen zijn bloemen belangrijk. Vaak worden we er vrolijk en blij van. 
Neem nu de voorjaarsbloeiers.
Kleurige hyacinthen, bont gekleurde tulpen, zonnige narcissen….
Echte boodschappers van de lente. En in de zomer is het helemaal feest.
Een en al kleur en geur. Toch hebben veel mensen een paar lievelingsbloemen.
Bloemen die ze nóg mooier vinden dan alle andere. Heb jij dat ook?

Ga op zoek naar je favorieten en teken ze op een heus ereschavot.

Weet je misschien ook de naam van jouw nummer één? En die van de nummers twee en drie?

Waarom vind je deze bloemen het állermooist?



Tikketakke, tikketakke

Wie dacht dat bomen en struiken in de winter saai zijn heeft het lelijk mis.
Juist nu de blaadjes er af zijn zie je hoe spannend die takken zijn.
Kriskras door elkaar. Van dik naar dun en van kort tot lang. 
Sta eens stil bij een kale boom of struik. Je ziet de takken op z’n best als je op een afstandje 
gaat staan.

Maak eens een schilderij van zo’n kale boom of struik. Succes verzekerd!



Klimmers en kruipers 

Gelukkig zijn er planten die in de winter gewoon doen alsof er niets aan de hand is.
Hun bladeren vallen niet af zoals bij veel bomen en struiken. Hierdoor blijven ze lekker 
groen.
Als je zo’n plant goed bekijkt en aan de bladeren voelt, merk je dat deze steviger zijn dan 
bladeren van planten die gewoon afvallen. Die stevige bladeren houden vocht vast. Zo 
beschermen ze de plant in de winter. 
De klimop is er zo eentje. Een klimmer van heb ik jou daar. Evengoed blijft ie trouwens op de 
grond. Dan is het een bodembedekker. Maar zodra er ook maar iets in z’n buurt is om aan vast 
te grijpen, schiet ie de hoogte in. Sommige bomen zijn tot aan hun top bedekt met klimop.
Maagdepalm en lievevrouwebedstro zijn echte kruipers. Als warme dekentjes bedekken ze de 
aarde.

Ga op zoek naar klimmers en kruipers. Voel voorzichtig hun blaadjes. Voel je verschil met 
andere bladeren?

schrijf hieronder hoeveel, schrijf hieronder hoeveel,
(en als je het weet, welke) (en als je het weet, welke) kruipers
klimmers je hebt gevonden (tekenen mag ook) je hebt gevonden (tekenen mag 

ook)



Smikkelen en smullen

De herfst is een tijd vol kleuren en geuren. Wanneer de bloemen zijn uitgebloeid, beginnen de 
zaadjes te groeien. Vaak verstopt in bessen.
En net als de bladeren en paddenstoelen zorgen bessen voor een kleurrijke herfst. In allerlei 
kleuren zijn ze te bewonderen: rode, oranje, witte en blauwe. Hoe feller de kleur, hoe rijper de 
zaden die erin verstopt zitten. Vogels en vele andere dieren als vossen, hazen, eekhoorns en 
muizen vinden al die bessen erg lekker. En dat is niet alleen erg fijn voor de dieren maar ook 
voor de planten die die bessen dragen (zoals bijvoorbeeld meidoorn, vlier, kornoelje, 
vuurdoorn, lijsterbes, bramen, hulst).

De zaadjes worden een tijdje later weer uitgepoept. En zie, een nieuwe kans voor de plant om 
juist daar weer opnieuw te gaan beginnen.  

Voor vogels zijn rode bessen favoriet. Maar denk nou niet dat ze het lekkerst voor op het 
laatst bewaren (zoals wij dat vaak doen). Rode bessen worden het eerst opgepeuzeld. Pas 
daarna volgen de andere bessen. 

Ga jij eens op zoek naar bessenstruiken. Let op, ga er nou niet van snoepen. Sommige bessen 
zijn namelijk niet zo goed voor mensenmagen.

In de vakje hieronder kun je takjes met daaraan bessen tekenen. Vergeet ze niet te kleuren.

Gelukkig dat er in de natuur geen wc’s zijn, vind je niet? 



Een kleurrijke wereld

Wie dacht dat de natuur vooral groen is heeft het mis. Als je heel goed om je heen kijkt vind 
je vrijwel alle kleuren die er zijn. In alle tinten die er zijn.

Geloof je het niet? Ga dan met een kleurenlijstje op stap. Schrijf achter elke kleur die je vind 
wat het is. Een bloem, bes, struik, grasje, vogel, drol, wolk, lucht, insect of wat dan. Tekenen 
mag natuurlijk ook.

lichtgroen donkergroen blauwgroen grijsgroen

lichtbruin donkerbruin oranje rose

rood paars wit geel

grijs zwart blauw ??

 



Hoe laat is het?

Maak je eigen seizoenenklok. *Teken een cirkel en verdeel deze in vier vakken. Teken in elk 
vak een boom in de lente, zomer, herfst en winter. Natuurlijk kun je er nog veel meer van elk 
seizoen bijtekenen.
Wil je wijzers op de klok? Knip (teken ze eerst) twee pijlen uit een vel papier en maak ze met 
een splitpen in het midden van de klok vast.
Je klok wordt mooier en steviger als je de cirkel op karton plakt en dan uitknipt.

* Om een goede cirkel te krijgen kun je bijvoorbeeld een bord omtrekken.  

Je kunt ook mooie foto’s uit alle seizoenen nemen voor op een seizoensklok of plaatjes uit 
tijdschriften. Dan krijg je een collage.
Jijzelf met of zonder je familie op een seizoensklok is natuurlijk ook mogelijk. Ga dan op 
zoek naar foto’s van jou, je ouders, broers, zussen, opa, oma etc. in de lente, zomer, herfst en 
winter.



Horen, zien en…en…en….

Met je oren, ogen, neus, vingers en tong ontdek je de hele wereld om je heen.
Als je de natuur gaat ontdekken heb je dan ook de belangrijkste ‘gereedschappen’ bij je.
Loop zover totdat je iets ziet wat jij heel mooi of bijzonder vindt.
STOP! Ga niet verder.
Bekijk dat wat jij zo mooi vindt heel goed en teken dat in het eerste vakje. Schrijven mag ook.

Loop precies 20 stappen verder en sta dan stil. Stokstijf stil. Verroer je niet.

Doe je ogen dicht en zet je oren goed open. Concentreer je echt op wat je hoort.
Klaar? Teken of schrijf in het tweede vakje wat jij hebt gehoord.

Ga nu verder en zet 2 x 20 STAPPEN NAAR LINKS OF NAAR RECHTS.

Ga door je knieën, doe je ogen dicht en snuif de lucht op. 
Wat ruik je allemaal? 
Doe je ogen open en gebruik je ogen om te zien wat je hebt geroken. Had je neus gelijk?
Teken of schrijf dat dan op in het derde hokje.

Kom weer overeind, doe je ogen dicht en hou je handen tegen elkaar en voor je uit.
Draai nu drie rondjes. Ogen open en loop verder in de richting die je zelf hebt aangewezen.

Maarrrr…..niet meer dan 3 x 20 STAPPEN! STOP!!!

Kies iets uit om aan te raken. Pas op voor brandnetels en doorntjes. Raak ze héél voorzichtig 
aan. Als je een brandnetel boven op het blad aanraakt, dus niet aan zijn tanden, gebeurt er 
niets.
Wat heb je gekozen? Hoe voelt dat aan? Schrijf of teken dat in het laatste hokje.

Bijna al je gereedschap is aan bod geweest. Alleen je tong nog niet. Wat kun je daarmee 
ontdekken?…………….
Juist. Ga snel terug naar de boerderij en vraag daar naar de verrassing die bij deze opdrachten 
hoort. Laat even weten hoe jij die vond!

Veel plezier!



Opsporing verzocht

Struiken zijn ideaal voor allerlei rondscharrelende vogeltjes. Ze snoepen van de bessen en ze 
jagen op kleine diertjes. Bovendien is het een veilige plek om te nestelen. Want in struiken 
(de bosjes) kun je heel goed schuilen. 

Weet je wie er ook zo dol op struiken zijn? Driemaal raden! Struikrovers!
Je weet wel. Van die ongure types die wat op hun kerfstok hebben. Nu zijn er helaas een stel 
ontsnapt uit de gevangenis. Gelukkig hebben ze een nummer op hun rug. Zo kunnen we ze 
hopelijk snel weer achter de tralies krijgen.
Wil jij meehelpen? Test dan eerst je struikenkennis.

Kleur het hokje groen als het goed is, rood als het fout is.*

1 sommige struiken groeien uit tot een kleine boom 
2 struiken hebben een dikke stam in het midden
3 veel struiken hebben bessen in het najaar
4 bij struiken komen de takken uit de bodem
5 appels en peren groeien aan struiken
6 sommige struiken hebben doorns

Klaar? Ga nu op zoek naar struikrovers. Vergeet je het rugnummer van de boef niet op te 
schrijven? Schrijf er ook maar bij in welke struik je ze hebt aangetroffen. De politie is 
helemaal blij als je erbij zet hoe de struik eruit zag toen je de struikrover vond.
Zaten er bijvoorbeeld bessen of bloemen aan? Hoe zagen die bessen of bloemen eruit? Kon je 
je prikken aan doorns? Kun je misschien iets zeggen over de blaadjes van de struik? (vorm, 
kleur, hard of zacht etc.)
Hoe meer informatie, hoe beter!

Als je alle struikrovers hebt gevonden ligt er binnen een beloning voor je klaar.
Namens de politie: bedankt!
O ja, nog even dit: probeer niet zelf de struikrover te pakken, laat dat aan de politie over!

* Binnen kun je nakijken welke antwoorden juist/niet juist zijn



Struinen naar struiken

Struiken zijn ideaal voor allerlei rondscharrelende vogeltjes als het winterkoninkje, de mus en 
het roodborstje. Lekker snoepen van de bessen, jagen op kleine diertjes en veilig nestelen.
Een struik is meestal kleiner dan een boom. Er zijn veel stengels die meestal wijd uit elkaar 
staan. Sommige struiken zoals duindoorn groeien dicht op elkaar. Vooral aan zee zie je van 
dit dichte struikgewas. Andere struiken groeien soms uit tot kleine bomen. Meidoorn 
bijvoorbeeld. De lievelingsstruik van veel vogels trouwens. En dan zijn er ook nog struiken 
die het liefst in een heg staan. Gelderse roos is zo’n heggestruik. De bessen van deze struik 
worden nauwelijks gegeten. Net als de bladeren en de bast zijn ze giftig. 
Een paar struiken zoals hulst en taxus blijven groen in de winter. De meeste verliezen echter 
net als bomen hun blad. Zo ook de kardinaalshoed. Maar niet voordat we in de herfst hebben 
mogen genieten van de ronduit spectaculaire bladeren van deze struik.

Probeer met onderstaande lijstjes een paar struiken te vinden. 
kleine boom grote struik

met witte 
bloemen

naaldachtige 
bladeren

snelgroeiende 
struik, erg 
aantrekkelijk 
voor insecten

kleine boom, 
ideale 
vogelstruik

blijvend 
groen, stekelig 
blad

bessen 
helderrood 
bessen vanaf 
augustus

doorschijnende 
rode (giftige) 
bessen

blad en rode 
bessen giftig 
(niet voor 
vogels)

zware trossen 
zwarte, 
sappige 
bessen

rode, harde 
bessen

rode harde 
bessen

bessen vanaf 
augustus

bessen van juli 
tot oktober

bessen van 
mei tot 
september

bessen van 
augustus tot 
oktober

bessen vanaf 
juli, veel later 
tot in januari 
eetbaar

bessen van 
augustus tot in 
april

lijsterbes Gelderse roos taxus vlier meidoorn hulst

hulst meidoorn braam

Ben je nog andere struiken tegengekomen?
Hieronder is ruimte om één of twee struiken te tekenen of te beschrijven.



Tussen kunst en kleur

Hou jij van kunst? Hou jij van kleur?
Dan ben je hier op de goede plek.
Trek oude kleren aan en laat je inspireren door de natuur.
Zet nou niet onmiddellijk die kwast op het doek (of potlood op papier), maar kijk eerst eens 
rustig om je heen.
Wat vind jij nou mooi? Is het die stoere oude boom, of zijn het de trotse bloemetjes op de 
grond? Of misschien wel die zoemende insecten in en op de bloemen, de druk heen en weer 
vliegende vogels….
Verzin het eigenlijk maar helemaal zelf. 
Schilder (of teken) een stukje natuur wat echt indruk maakt op jou!



Lang leve de lente!

De lente is een vrolijke tijd. 
Dartelende lammetjes, vogels die af en aan vliegen om nesten te gaan bouwen, bomen en 
struiken in de knop.
Overal om  je heen barst het nieuwe leven los.
Ga op zoek naar dat nieuwe leven. Teken of schrijf wat jij ziet in de hokjes hieronder.



Grondstandig, stengelstandig: verstandig!

Planten hebben blaadjes. Zonder zouden ze het heel moeilijk hebben. Blaadjes zorgen dat de 
plant kan groeien. Maar dat lukt alleen als ze genoeg licht krijgen.
Lang niet altijd zitten de blaadjes aan de stengel. Er zijn ook planten waarbij ze helemaal 
onder aan de plant zitten: grondbladen. Maar net als de stengelblaadjes doen ook de 
grondbladen hun best om zo goed mogelijk het licht op te vangen. Zodat de plant kan groeien. 
Verstandig toch?

Zoek drie planten waarbij de blaadjes aan de stengel zitten
en drie planten met grondbladen.Teken ze na en schrijf
de naam, als je die weet erbij.

Wist je dat er ook planten zijn die ze allebei hebben,
grondstandige- én stengelbladen?
Kom je zo’n plant tegen, teken deze dan hieronder.


	LENTE

