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Struinkaart 
Waar kun je met deze gids aan de slag?
Deze gids is vooral bruikbaar in natuurontwikkelingsgebieden langs de rivier die vrij 
toegankelijk zijn en waar sprake is van jaarrondbegrazing. Toch staan op dit kaartje ook
verschillende andere bijzondere natuurgebieden. We hebben ze opgenomen omdat je ook
daar heel goed met dit boek uit de voeten kunt. Het gaat om:
• Natuurontwikkelingsgebieden in het Rotterdamse mondingsgebied van de rivieren
• Natuurontwikkelingsgebieden langs de grotere Limburgse beken
• Enkele uiterwaarden waar alleen ’s zomers grazers lopen (soms boerenvee), aangegeven 

met (s)
• Enkele bijzondere gebieden langs de rivier die beperkt toegankelijk zijn, aangegeven 

met (b)

Er komt steeds meer toegankelijke riviernatuur. Deze kaart vormt slechts
een moment opname. Check steeds de toegankelijkheid van een gebied op
het welkomstbord bij de ingang.
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Welkom in de Nieuwe Natuur langs de rivier

Waarom dit boekje?
Stichting Ark geeft al jaren veldlessen voor basisscholieren in natuurontwikkelingsgebie-
den langs de rivieren. Telkens weer merken wij dat ouders en grootouders ook graag zélf
de riviernatuur in willen met kinderen en dat ze daarbij meer willen ontdekken dan ze
gewend zijn, bij een ‘gewone wandeling’. Net zoveel ontdekken als bij een veldles, eigen-
lijk. Met ‘Struinen langs de rivier’ willen we aan die wens tegemoetkomen; het boekje staat
boordevol tips om méér te ontdekken. Met deze gids in de hand kun je ook zélf een wereld
ontsluiten die anders verborgen blijft.

Voor wie is ‘Struinen langs de rivier’ bedoeld?
Het boekje is zowel voor (groot)ouders als voor kinderen bedoeld, het combineert steeds
informatie en praktische tips voor volwassenen met concrete activiteiten voor kinderen.
De activiteiten zijn in elk geval geschikt voor kinderen in de lagere schoolleeftijd. Maar
eigenlijk kan iedereen er plezier aan beleven. Peuters kunnen eindeloos bezig zijn met ste-
nen en schelpen oprapen, slakjes en pissebedden zoeken, bloemen en bessen plukken (om
er samen iets van te maken). En volwassenen zullen merken dat ze zich mee laten slepen in
dit enthousiasme. Er blijkt dicht bij huis zoveel te ontdekken!

Leeswijzer
Hoe vind je het snelst wat je zoekt? In dit boekje is een onderscheid tussen activiteiten en
informatie. De struinactiviteiten vormen de kern en zijn aangegeven met een groen handje
[!]. Een overzicht van deze activiteiten is te vinden in de inhoudsopgave. Eerst volgt een
algemeen hoofdstuk over struinen: hoe verken je een gebied; waar is het te doen? Daarna
volgen thematische hoofdstukken. Sommige activiteiten zijn ondersteund door een gete-
kende zoekplaat. Voor dit boekje hebben we ook gebruik gemaakt van er varingen van
medewerkers van Stichting Ark en citaten opgenomen.



Voor elk wat wils
We bieden een diversiteit aan tips en activiteiten, zodat ieder iets van z’n gading kan vin-
den. Ruige en rustige activiteiten. Voor als je wilt speuren en onderzoeken of voor als je
alleen maar wat wilt ronddwalen. Activiteiten voor als je struint als een scharrelende gra-
zer of juist als een sluipend, jagend roofdier. Voor als je breed en beschouwend kijkt of
juist heel gericht en onderzoekend. Voor jongens en meisjes.

Waarom deze activiteiten
De activiteiten in dit boekje zijn niet lukraak gekozen. We hebben diverse redenen, geba-
seerd op onze ervaring in het veld. We noemen er een aantal:

• We willen graag gelegenheid geven tot optimale beleving van de natuur langs de rivier.
• We willen mensen ‘op een ander been zetten’ (anders laten kijken, eventueel met loep of

verrekijker, wisselende zintuigen gebruiken, stilte laten ervaren) op een manier die aan-
spreekt.

• Ontmoetingen met (vooral grote) dieren blijken voor groot en klein tot de mooiste
natuurbelevenissen te behoren.

• Kinderen lopen graag al speurend door een gebied.
• Ze verzamelen graag dingen en willen hun vondsten mee naar huis nemen.
• Kinderen maken graag iets (van bloemen, van zand, van vondsten).
• We willen stimuleren dat kinderen weer klauteren, graven, hutten bouwen en anderszins

buiten spelen.
• We hopen tenslotte dat door alle activiteiten, informatie en belevenissen meer feeling

ontstaat voor de riviernatuur en duidelijk wordt hoe alles met alles samenhangt in de
natuur.

Verstoring van de natuur
Wij vinden het belangrijk om mensen in de riviernatuur te brengen. Omdat die natuur de
meeste kansen heeft als mensen zich er betrokken bij voelen, er enthousiast over zijn, er
zich voor willen inzetten. Betrokkenheid bij natuur ontstaat alleen door in de natuur te
zijn. En niet als het leven zich alleen maar afspeelt in de stad, in gebouwen en op straat,
met in het gunstigste geval slechts natuurontmoetingen op tv of internet. In al ons werk is
‘mensen uitnodigen in de riviernatuur’ verweven. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust
dat wij mensen het landschap, planten en dieren kunnen verstoren. Voorbeelden van
struindilemma’s waar we voor staan komen aan bod in deze gids. Ook geven we een aantal
tips om zo min mogelijk te verstoren.
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Struinen

Hoe ontdek je de natuur langs de rivier? Dit hoofdstuk geeft praktische tips daarvoor. Veel
mensen maken vooral tochten op zondagmiddag, over de gebaande paden en soms met
kleren die niet vies mogen worden en schoenen waarop je het niet zo lang volhoudt. Wil je
meer ervaren, wijk dan eens af van de geijkte paden, tijdstippen, en zorg dat kleding je niet
belemmert. 

Uitrusting
Wat trek je aan en neem je mee bij een struintocht? Hieronder staan een aantal tips.
Kleding is natuurlijk afhankelijk van het weer.
• Oude kleren, kleren die vies mogen worden
• Lange broek (brandnetel- en distelruigtes)
• Stevige schoenen of laarzen (modder, nat gras, waden)
• Regenkleding
• Een extra trui, muts (langs de rivier is het kouder, waait het harder)
• Zonnebrand, zonnepetje, zwemspullen
• Fles water!
• Proviand (eet niet in de buurt van de kuddes paarden en runderen)
• Plastic zak of bakje (stenen, schelpen, veren, botjes of andere vondsten en natuurschat-

ten)
• Loep
• Verrekijker
• Struinstok
n.b. Schakel in de natuur de mobiele telefoon uit.

Laat kleding niet de reden zijn dat een kind niet vies of nat mag worden.
‘Per ongeluk’ uitglijden, zo het water in. Waden en dan het rivierwater nét in je laarzen
laten lopen. We maken het regelmatig mee met kinderen; ze vinden nat worden een
prachtbelevenis. En als het niet koud is, is het toch geen enkel probleem? Kinderen vinden

11s t r u i n e n
Nat tot de kniëen



het ook niet erg om smerig te worden, integendeel zelfs. Een jongen zei eens: ‘je kunt hier
zo lekker vies worden’. Opgedroogd zand klop je zo van de kleren. Modderige klei geeft
vlekken die je er wat moeilijker uit krijgt als ze eenmaal zijn opgedroogd.

Wat zijn goede picknickplekken? 
• Als runderen en – vooral – paarden eten ruiken of zien, kunnen ze opdringerig worden.

Picknick daarom alleen op een plek waar geen grazers zijn.
• Kies een plek met een mooi uitzicht.
• Ga uit de wind zitten of, op een warme dag, in de schaduw en ín de wind.
• Kies een plek waar veel te beleven valt. Bijvoorbeeld bij de rivier (schepen, vogels) of in

de beslotenheid: aan de rand van een open plek of aan de rand van een door bos omslo-
ten water (je zit stil; na een tijdje komen misschien nieuwsgierig geworden dieren een
kijkje nemen)

• Of kies een rustige plek.
n.b. Neem afval mee terug naar huis.

Wat is een struinstok en hoe gebruik je die?
Een struinstok is een smalle, gladde, lichte, min of meer rechte stok, heup- tot middel-
hoog. Heb je onderweg een goede gevonden, bewaar hem dat voor een volgende tocht.
Met een zakmes kun je de oneffenheden verwijderen of er figuren in uitsnijden.

• Met een struinstok in de hand loop je lekker.
• Je kunt waterdieptes peilen.
• Je kunt geritsel tussen de planten ‘controleren’. Je aandacht wordt pas door het geritsel

naar die plek getrokken, maar je ziet niets; het ritselende dier zit inmiddels stil. Por je
met de stok op de plek waar het geluid vandaan kwam, dan beweegt het dier opnieuw
en zie je het misschien.

12 s t r u i n e n



Wanneer een struintocht maken?
Zonnige, niet te hete, zondagmiddagen tussen twee en vijf en vakantieperiodes zijn voor
de hand liggende tijdstippen om de natuur in te gaan. Voor bijna iedereen, en dat merk je.
In de bekendste natuurgebieden barst het van de wandelaars en fietsers. Dieren laten zich
niet zien en rust en stilte zijn ver te zoeken. Wil je meer ontdekken of wil je de natuur
anders ervaren, kies dan ook eens een ander moment, zoals:

• Op doordeweekse dagen  
• Buiten het hoogseizoen
• ’s Ochtends (vroeg) of  ’s avonds  
• Bij mistig of regenachtig weer

‘Voor onze struintocht begon, had ik al een uur gefietst. Het was een miezerige november -
ochtend. Grauw. Mistig. Fietsend midden door de Groenlanden, had ik me verbaasd en
verheugd over de bomen. Die intens donkere takken. Niet op kleur te brengen. En dan
plotseling, als een schokkend contrast, honderden dieprode meidoornbessen. Later werd
ik door verschillende collega’s verwelkomd met een ietwat spottend: nou, mooie dag heb
je uitgezocht voor een struintocht.’

13s t r u i n e n

b l i jf  nie t  b innen  me t  ‘ s l e ch t  weer ’   
Wat is nu slecht weer? Op kou kun je je kleden en eenmaal
buiten valt het altijd mee met de regen. Regenachtig weer 
of mist geeft een heel eigen sfeer. 



[  z ]

s t ru i n e n  vo or
g e h a n dic a p t e n
Gehandicapten komen niet
of maar moeilijk in de
natuur, laat staan buiten de
gebaande paden. In de Mil-
lingerwaard bestaan unieke
mogelijkheden tot wilder-
niservaring voor zowel rol-
stoelers, blinden, slecht-
zienden als verstandelijk
gehandicapten. Zij kunnen 
een begeleide struintocht
maken of zelf, met een
groepje op pad gaan, via
koeienpaadjes, ooibos,

langs moeras naar het
Waalstrand. De beschik -
bare off-the-road rolstoe-
len maken ‘ontoegankelijke

plekken’ toegankelijk voor
rolstoelers. Informatie via
www.wildernisopmaat.nl

m i s t :  g e e n  
v e r l or e n  dag
Ooit zei een boswachter
tegen een groep mensen
die meeging op excursie:
‘Het is jammer dat het
mistig is, nu kunnen we
niet zoveel zien’. Het klopt

als een bus: je kunt minder
zien met mist. En het is
inderdaad jammer als je
kwam voor het uitzicht of
bang bent om te verdwa-
len. Maar mist heeft andere
kwaliteiten, heb je daar oog
voor dan is een tocht door

de mist geen verloren
tocht. Mist geeft vanzelf
een stille sfeer. De wereld
is klein, mist omhult, de an -
deren zijn achter die witte
sluier. Als de mist optrekt,
zie je de wereld langzaam -
aan groter worden.

‘Ik kan helemaal niet fletkebouwen zien. Vind ik niet leuk, zei mijn vierjarige dochter, op
een mistige novembermiddag, op de fiets. En even later, om de bocht: lekker rustig.’

‘Het was een mooie mistige ochtend. Terwijl ik op de klas stond te wachten, keek ik naar
een reiger en zijn spiegeling in het water. Voor het eerst dat jaar hoorde ik smienten en 
ook nog een tjiftjaf. Wintergeluiden en zomergeluiden tegelijk. En in de mist klinkt alles
anders. Toen de kinderen er waren, vertelde ik ze wat ik tijdens het wachten had gezien 
en gehoord. Die sfeer hadden ze ook meteen te pakken. We maakten een prachtig tochtje
door het gebied, waarbij de kinderen zich veel opmerkzamer en stiller gedroegen dan
meestal. Bij een verborgen plasje verrasten we een tiental aalscholvers. Zachtjes riepen 
de kinderen elkaar en wezen ze op de vogels. Die gingen er toch maar vandoor, maar alle
kinderen hebben ze heel mooi kunnen zien. Het was zo sprookjesachtig.’
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Welke routes neem je?
Je ontdekt meer en je beleeft meer als je ook eens van de bekende routes en de gebaande
paden afwijkt. Als je eens een ander deel van een gebied verkent of in tegengestelde rich-
ting loopt. Als je het hele gebied doorkruist, het in alle hoeken en gaten verkent. Als je luk-
raak dierenpaadjes volgt tot ik weet niet waar ze eindigen.

‘Ik maakte een tocht met een groep senioren. Ze vierden een 65ste verjaardag. Ik vroeg
hoe ruig ze ’t wilden maken: het kon niet ruig genoeg. Ik ben toen dwars door de
Staartjeswaard gelopen. De planten waren hoger dan wijzelf en zij mochten de route
bepalen (wel naar de overkant). Uiteindelijk zijn we met natte benen, schrammen en plek-
ken aan de overkant gekomen en daar begonnen ze te jodelen van plezier terwijl ik dacht
dat dit echt te bont was geworden.’

Wees niet bang dat je er niet in mag
De gebieden zijn volledig opengesteld; je mag overal komen, ook buiten wegen en paden.
Op het welkomstbord bij de ingang kun je dat lezen. Aangrenzende particuliere eigen-
dommen, waar niet gestruind mag worden, zijn met bijvoorbeeld rasters van prikkeldraad
afgescheiden van de toegankelijke natuur.

Tips voor routes in de riviernatuur
Hieronder geven we tips voor routes. Eigenlijk is dat raar. De tips sturen je en struinen doe
je juist zonder sturing. We merken echter dat lang niet iedereen zelf vrijuit de gebieden
verkent: mensen zijn zich niet bewust van de mogelijkheden of ze zijn bang om te verdwa-
len. Met tips over waar je mag en kunt lopen en hoe je je kunt oriënteren, willen we het
gebied voor meer mensen ontsluiten.

Bij elke route beschrijven we nu de plekken die je tegenkomt en wat er zoal valt te ontdek-
ken en te beleven. De routes geven een richting, maar je kunt natuurlijk ook variëren. De
riviernatuur biedt zoveel afwisseling dat iedereen wel aan z’n trekken komt.

15s t r u i n e n

v  t ip s  o m  je  in  he t  l ands chap  t e  o r i ë n t er en

• Besef dat de riviernatuur altijd tussen de rivier en de dijk ligt. Soms is er ook een 
landweg vanaf de dijk richting rivier.

• Heb oog voor paadjes, landschappelijke variatie (bos / open gebied), waterpartijen of
andere opvallende landschapselementen.

• Maak gebruik van de zon, als die er is. Gedurende de dag verplaatst de zon zich van
Oost naar West. Om 12 uur staat hij in het zuiden; als de zomertijd geldt is dat om 13 uur.
Schat met behulp van horloge en zonnestand de richting in.

• Maak eventueel gebruik van technische hulpmiddelen: kompas, kaart of gps .



l angs de rivieroever
over dierenpaadjes door de gr asl anden en ruigtes
door het bos
l angs nevengeul en andere waterpartijen

l angs de rivieroever

Strand en rivieroever  Geeft niet wat voor weer het is, altijd is het heerlijk om vlak aan de
rivier te zijn. Op de hoge oever of op het rivierstrand. Te kijken naar de schepen die langs
varen, speurend naar steentjes of schelpen, spelend op de grens van land en water. Of
alleen maar te lopen met de wind in je haren en een frisse toet.

Steile rivieroever  Als de oevers van de rivier niet zijn vastgelegd met rotsblokken heeft
het rivierwater er grip op. De rivier slijt in de buitenbocht – waar ze het snelst stroomt –
zand uit en legt het in de binnenbocht neer. Dat levert soms steile oevers op in buiten-
bochten. Bij lage waterstanden zijn die zichtbaar.

16 s t r u i n e n

De erosiegeul in Kerkeweerd, bij het Belgische Stokkem, is ontzag -
wekkend: zo’n 100 meter lang, vier meter diep en vijftien meter breed.
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du r f  t e  v e r dwa l e n
‘De Millingerwaard is mijn
“achtertuin”. Toen er bevers
waren uitgezet, stond ik heel
wat uren in de schemering
langs de waterkant te gluren.
Zonder resultaat, dat wel. 
Ik hoorde dat er een bever-
burcht gevonden was. Op 
een ochtend ging ik op
onderzoek uit. Gewoon, daar
achterin, het paadje volgen.
Zo’n typisch moerasbospad,
gemaakt door koeien en
paarden. Een prachtig stukje
waar ik niet vaak was
geweest. Ik kwam uit bij de
burcht en was onder indruk:
meer dan twee meter hoog!
Daarna besloot ik een eigen
weg terug te kiezen. Smallere
paadjes, een doorgang onder
struiken door, planten zoe-
kend, proberen wegschieten-
de vogels in de kijker te krij-
gen. Waar zou die
miauwende buizerd zijn nest
hebben? Ik scharrelde rond,
een heerlijke plek, lekker
alleen.
Ineens besefte ik: waar ben ik
eigenlijk? Welke kant moet ik

op om weer op het bekende
pad te komen? Ik was het
richtinggevoel kwijt. Ik liep
nog wat door, maar had echt
geen idee meer welke kant ik
op moest. Hoe lang liep ik
eigenlijk al rond? Liep ik niet
steeds in hetzelfde stukje bos
rond, kwam ik wel verder?
Steeds weer liep ik tegen
water op. Ik luisterde of ik
een geluid hoorde, dat me
een idee van richting zou
kunnen geven. Maar het was
stil. Het moerasbos is
begrensd, dus ik kon niet
echt voor uren verdwaald
zijn. Zo liep ik verder, tot ik,
zacht en ijl, de klok van het
kerkje van Kekerdom hoorde
luiden. Nu was het zaak om
de juiste richting aan te blij-
ven houden. Langs waterpar-
tijen, smalle wissels, dwars
door struiken heen vond ik
een uitweg.
Dat ik hier verdwaald ben, is
me bijgebleven als een bij-
zondere ervaring. Nu, jaren
later, vertel ik er nog regel-
matig over. Over het gevoel
van desoriëntatie en over de

verrassing, dat dit mogelijk
was.’

Echt verdwalen en de nacht
buiten moeten doorbrengen,
zal je niet gebeuren in de
riviernatuur. Daarvoor zijn
de gebieden te klein – de
Nederlandse uiterwaarden
zijn hooguit een kilometer
breed – en meestal ook te
overzichtelijk. Maar sommige
gebieden zitten wel aardig
ingewikkeld in elkaar. In het
ooibos heb je geen uitzicht en
door de kronkelende paadjes
en waterpartijen ben je snel
je gevoel voor richting kwijt.
Dus je kunt wel knap de weg
kwijt raken en daarbij zelfs
even in paniek raken. Maar je
komt er wel uit, dus durf te
verdwalen. Zorg gewoon dat
je goed voorbereid bent: dat
je de tijd hebt, goed gekleed
bent en voldoende proviand
bij je hebt. En laat je aan-
dacht voor planten, dieren en
andere mooie dingen niet
wegvallen uit angst om te
verdwalen. 

Erosiegeul en erosiekuil  Komt er een hoogwatergolf aan, dan overstroomt de rivier het
land met zo’n kracht, dat het water kuilen en geulen in de oever uitslijt. Afhankelijk van de
kracht van het water zijn ze klein en ondiep of groot en diep. Soms tref je erosiekuilen aan
van twee meter diep en vier meter doorsnede. Bij de steilwanden van erosiegeul of rivier -
oever kunnen kinderen fijn spelen: eraf springen of verstoppertje doen. In de steile wanden
kun je goed de gelaagdheid van de bodem zien (zand, klei, stenen) en allerlei holletjes van
dieren vinden.
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Rivierduin Met hoogwater slijt de rivier het land niet alleen uit (geulen, kuilen), maar legt
tegelijkertijd grond op het land neer. Door de jaren heen kunnen de ‘bakken zand’ op de
oever zo groeien, dat het rivierduinen worden. Van het kale zand kun je afrollen. Een echt
duin of niet, de zandige rivieroever raakt snel begroeid en is dan ’s zomers een kleurige
bloemenzee: je treft hier honderden plantensoorten, waaronder geel walstro, echte kruis-
distel, veldsalie, wilde marjolein, kleine ruit en brede ereprijs.

18 s t r u i n e n
Bloeiende braamstruik
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over dierenpaadjes door de
gr asl anden en ruigtes

Ruigte  Je hoeft alleen maar te gaan zitten
tussen de hoge planten en niemand die je
ziet. Niet alleen jij kunt je goed verstop-
pen tussen de hoge planten, ook dieren
doen dat. Er leven veel hazen, muizen,
fazanten en patrijzen in de ruigte. Andere
dieren vinden er juist voedsel. Wie weet
zie je een dier. 

Bloemrijk grasland Het gras is op sommige plekken lang en staat vol bloemen, op andere
is het kort gegraasd. Je vindt hier in elk geval meer niet-stekelige planten dan in de ruigte
en dat maakt grasland een behaaglijke plek om op de grond te zitten.

Dierenpaadjes Dierenpaadjes zijn smal en kronkelig: leuk om ze te volgen. Gaan ze door
ruigte, die hoger is dan jijzelf, dan waan je je soms even in een doolhof. Je ziet dat de die-
ren er ook lopen: je vindt een veer, ontdekt een muizenholletje en moet regelmatig over
een hoop koeienpoep heen stappen.

door het bos

Jong wilgenbos (stakenbos) Hier zijn de bomen nog dun en staan ze hutje mudje, met
honderden bij elkaar. Takken en bladeren beginnen laag. Baan je maar eens een weg dwars
door zo’n stakenwoud en gebruik je armen om de twijgen aan de kant te duwen.

Dierenpaadje



Ouder ooibos Na acht tot tien jaar is wilgenbos al écht bos. Tussen de hoge bomen groei-
en brandnetels en bramen; een deel van de vele boomstaken heeft, in de concurrentie-
strijd om licht en voedsel, het loodje gelegd: hangt in andere bomen, ligt op de grond, is
opgegeten door grazers of weggespoeld door het water. De overgebleven bomen zijn niet
alleen langer, maar ook dikker geworden. Je moet soms je best doen om je een weg te
banen door dit bos: door brandnetels die hoger zijn dan jij, braambos omzeilend, over of
onder afgestorven bomen door. Spannend! In bos van 40 tot 50 jaar oud, zijn al echte
woudreuzen omgevallen: kanjers met grillige takken en sprookjesachtig bemost. Kruip-
sluiptochten in zo’n bos zijn nog avontuurlijker. Klauterend over omgevallen bomen, je
beet grijpend aan gladde stammen of vochtig mos, onderweg in een boom klimmend.
Zelfs in het op het eerste oog meest ondoordringbare bos vind je met een beetje zoeken
de weg. Want ook hier zijn tal van dierenpaadjes. Runderen bijvoorbeeld vreten zich door
het bos heen.
Na regen en hoogwater verandert het bos in een modderbos en glibber je er doorheen. Bij
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e i l a n dj e  v e rov e r e n
Eilanden lokken, omdat ze zijn
omgeven door water. Of ze nu
groot zijn of piepklein, kinde-
ren willen erheen. Via smalle
landtongen, door zelf een brug
te fabriceren of desnoods
wadend door het water. Nieu-
we eilanden en eilandjes ont-

staan als de waterstand in de
rivier stijgt: de ondiepe plek-
ken op het land overstromen
en de hoogtes worden eilan-
den. Maar ze ontstaan ook als
de waterstand in rivier, neven-
geul of plassen daalt: de ter-
reinhoogtes duiken als eiland
uit het water op. 

[  z ]
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hogere waterstanden van de rivier kan er zelfs water op de bosbodem staan, terwijl de rest
van het gebied droog is. Je kunt er dan – gelaarsd – doorheen waden. Misschien kun je een
wat dieper stukje overbruggen door via een boom te klimmen. In het ooibos leven veel
kleine zangvogels. Vooral in het voorjaar hoor je, als je zelf stil bent, hele vogelconcerten.
Kans om dieren tegen te komen heb je als je heel stil bent.

l angs nevengeul en andere waterpartijen

Nevengeul In een nevengeul zit veel vis en dat trekt weer veel visetende vogels. Op het
water en langs de oever barst het van de vogels, als het tenminste rustig is bij de neven-
geul. Zo kun je ook voorbij een bocht of achter een bosje ineens heel veel vogels zien.
’s Zomers kun je zwemmen in de nevengeul. Vissen kan ook (als je 15 jaar of ouder bent,
heb je een sportvisakte nodig). In hele droge zomers is de waterstand in de rivier – en dus
ook in de nevengeul – zo laag, dat je door de geul heen kunt wandelen! 

Plassen Ondiep water barst van de kleine, wriemelende waterdiertjes. Een verborgen plas,
diep in het bos, biedt, mits je stil bent, een kans om vogels te verrassen zonder ze weg te
jagen. Verder is het een het rustige en beschutte plaats om uit te rusten. En een plek waar
dieren zich laten zien, als je er een tijdje stil zit.

Modderige oevers Als het lange tijd geregend heeft of als de waterstand net aan het zak-
ken is kunnen de oevers van nevengeulen en plassen erg modderig en glibberig zijn. Hét



moment om langs oevers te banjeren en te baggeren. Probeer het ook eens met blote voe-
ten. Soms zuigen ze wat vast en moet je je best doen om los van de modder te blijven.
Kinderen hebben veel plezier bij dat geglibber. Langs modderige oevers barst het altijd van
de pootafdrukken van vogels, koeien en paarden. Niet dat de dieren er anders niet komen,
maar in die vette modder blijven hun sporen goed bewaard.

Dammetjes In sommige gebieden kom je een soort smalle dijkjes tegen rond waterplas-
sen. Altijd een uitdaging om over die dammetjes te lopen: soms moet je echt een weg
banen door brandnetels of overhangende bomen. Of om zo’n boom heen: glibberend het
dammetje af en weer op.

Gronddepots In tal van natuurgebieden langs de rivier vind je – tijdelijke – gronddepots.
Ze vormen een van de fysieke uitdagingen van het terrein; kinderen rennen er gelijk heen
en klimmen erop. En dat levert bij de depots tot zo’n vijf meter hoog geen enkel gevaar op.
Bovenop het depot kun je het landschap goed overzien. 
Grond depots vind je op plekken langs de rivier waar klei, zand of grind is gewonnen. Ze
zijn van klei (onbruikbare, die eerst is weg gegraven om bij het zand of grind te ko men of
bruikbare, die pas later verwerkt wordt) of van roofgrond (de bovenste, onbruikbare,
grondlaag). De kleidepots hebben soms steilwanden met holletjes. 

Struinrisico’s
In vroeger tijden kon de natuur echt levensgevaarlijk zijn. Storm, onweer en overstromin-
gen waren letterlijk levensbedreigend voor de mens. Wij, moderne mensen, wonend in
huizen, beschermd door stevige dijken, al winkelend ons dagelijks voedsel vergarend, zijn
niet meer genoodzaakt ons almaar aan de natuur bloot te stellen. Levensgevaren raken ons
doorgaans niet direct. Natuurgeweld is voor ons vooral imponerend. We staan mijlen ver-
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e l k a a r  a a n s t e k e n
Als volwassene heb je een
enorme invloed op de natuur-
beleving van kinderen. Roep jij
vol afgrijzen dat een pissebed
eng is of een paardendrol vies,
mopper je over het miezerige
weer, dan zul je daar de kinde-
ren onherroepelijk mee aan-
steken. Loop je daarentegen
onbevangen door de natuur,
reageer je verrast op de zon
die plotseling door de boom-
takken schijnt en kom je
enthousiast kijken bij een
beestje dat jouw zoon heeft
gevonden, dan straalt dat even-
eens af op het kind. En tegelijk
is het ook weer niet nodig om
altijd laaiend enthousiast te
doen, zeker niet bij iets dat je
zelf helemaal niet bekoren kan.
Misschien gewoon je oordeel
even voor je houden.

‘Samen met mijn kinderen
stond ik bij een dood konijn  te
kijken. Het dier zag er aardig
gehavend uit, er was aan alle
kanten van gegeten. De kinde-
ren vonden het de normaalste
zaak van de wereld en stonden
aandachtig te kijken. Vinden
jullie dat nou niet eng?, vroeg
ik na een tijdje verrast. Ja,
eerst wel, maar nu niet meer,
was het antwoord.’

Plotseling kan de aandacht van
kinderen, pats, door iets in de
natuur worden getrokken. In
jouw ogen misschien onbedui-
dend in vergelijking met die
visarend waar je net samen
naar stond te kijken. Heb toch
ook oog voor de belevenis van
het kind want om die plant of
om die sprinkhaan gáát het nu.

[  z ]

i k  w e e t  z o  w e i n ig
horen we vaak van ouders.
Natuurlijk is het leuk als je met
iemand in de natuur bent, die
veel van planten, vogels, ste-
nen of de dynamiek van de
rivier weet. Maar ook zonder
zo’n gids in het veld kom je
een heel eind. De informatie in
dit boekje leert je van alles.
Verder gaat het niet alleen om
kennis van de natuur. Een
plantennaam is niet meer dan
een etiket dat ooit door men-
sen op die plant is geplakt.
Veel meer gaat het om de

kunst van het ontdekken en
van het aandachtig zijn. En op
dat punt zijn kinderen goede
leermeesters.

‘Tien jaar geleden maakte ik
mijn eerste speurtocht naar
kleine beestjes samen met een
groep kinderen. Grote zorgen
maakte ik me. Zou ik wel
genoeg beestjes voor ze vin-
den? De tocht werd grondig
voorgelopen. Maar ja, beestjes
zitten niet stil, zouden ze er de
volgende dag nog zitten?
Inmiddels heb ik geleerd dat

niet ík de beestjes moet zoe-
ken, maar dat ik hen moet por-
ren om te zoeken. Kinderen
zien alles en twaalf ogen zien
meer dan twee. Het enige wat
ik nog doe is vertellen waar de
beestjes zich schuilhouden.
Onder een stuk schors van een
dode boom, op een blaadje,
onder een steen. Telkens weer
ben ik verrast over wat ze vin-
den. En roep uit dat ik hier
nog nooit zo’n grote sprink-
haan heb gezien. Zo’n mooie
rups. Of zo’n piepklein pisse-
bedje’.
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der van de natuur af dan onze voorouders, komen als gast in de natuur of zijn er zelfs van
vervreemd.
Enerzijds hebben we voor ‘die onbekende natuur’ moderne angsten, die soms ongegrond
zijn. Anderzijds bestaat het gevaar, dat we geen oog hebben voor hedendaagse risico’s en
onszelf onnodig in gevaar brengen. Terwijl de een al grote risico’s ziet in het lopen over
een glibberig modderpad, doodsangst uitstaat bij het zien van een rustige stier op afstand
of enge ziektes denkt op te lopen door met blote voeten in het water te staan, waant de
ander zich in de natuur in het paradijs en ziet geen enkel gevaar. Hieronder komen een
aantal struinrisico’s aan bod. Hoe je omgaat met grote grazers behandelen we in het
hoofdstuk ‘Dieren’. We bepleiten alerter gedrag, waardoor een optimaal veilige situatie
ontstaat.

Hobbels en kuilen
Wij, Nederlanders, lopen in ons dagelijks leven over keurig bestrate trottoirs. Breed, vlak
en doorgaans niet glad. Zelfs een boswandeling gaat meestal over goed begaanbare paden.
We gooien onze benen maar een eind vooruit en zijn niet meer gewend om te kijken waar
we de voeten neerzetten. Laat staan dat we voelen hoe we ze neerzetten. Over een scheef-
liggende stoeptegel struikelen we al.
Ga je struinen, dan vind je een grondoppervlak dat compleet anders is dan wat je dagelijks
gewend bent. Het terrein zit vol oneffenheden, hobbels en kuilen, het kan glibberig en nat
zijn, er liggen takken en uitlopers van bramen op het pad, klei zuigt je laarzen vast, je voet
zakt plotsklaps weg in een blader- en mosondergrond. Mogelijkheden genoeg om uit te
glijden, te verstappen en te struikelen.
Bij een struintocht is het dus hard nodig om bewuster te lopen. Om de aandacht bij de
voeten te hebben in plaats van in het hoofd. Om het tempo aan te passen: te verlagen. En
niet alleen voor de veiligheid. Loop je zo door het terrein dan word je vanzelf alerter op de
omgeving.

Veilig spelen langs de rivier
’s Zomers is het langs de rivier gewoon ‘zon, zee en strand’. Kinderen noemen de rivier

vaak de zee. Het nodigt uit om te zwemmen. Maar de rivier is geen zwembad. Er is stro-
ming, soms levensgevaarlijke. En er is geen toezicht. Nóg meer dan in een zwembad zul je
hier op je eigen veiligheid moeten letten. Ieder jaar verdrinken er nog mensen in de rivier,
ook goede zwemmers.



• Zwem niet in rivieren als de Waal en de IJssel, ook niet in de kribvakken. Deze rivieren
stromen snel en worden druk bevaren. Aan het uiteinde van de kribben zijn draaikolken.
Ook in de kribvakken kunnen gevaarlijke stromingen zijn (keerstroom).

• Loop niet op de kribben. Op natte basaltblokken glijd je makkelijk uit.
• Pootjebaden is heerlijk, maar ga niet te ver het water in.
• Blijf uit de buurt van stuwen, sluizen en duikers (nevengeulen)

Storm
Wandelen in het bos als het stormt is niet zonder gevaar. Er kunnen takken van bomen
waaien en de wind kan zelfs hele bomen vloeren. Een struintocht in de dagen na de storm
is fantastisch; het resultaat is dan het meest zichtbaar. Je kunt nagenieten van de oerkracht
van de wind en je verbazen over de omvang van wortelkluiten. Er valt veel te verzamelen
en te klauteren en je moet nieuwe paden banen rond omgevallen bomen. Maar het is ook
boeiend om de ontwikkeling van het bos nu te volgen.
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Het ‘stormbos’ van Hoogvliet. Een zware storm in
1997 heeft hier honderden bomen ontworteld, afge-
knakt en opengescheurd. De storm toverde een een-
tonig populierenbos om in een afwisselend bos, met
tientallen soorten bomen en struiken; plaatselijk is
het een ondoordringbare rimboe. In de afgeknapte

bomen hebben inmiddels veel spechten een hol uitge-
hakt; op het dode hout barst het van de paddestoe-
len. ’s Zomers is het een zee van bloeiende struiken,
gonzend van de insecten; in het najaar hangen de
struiken bomvol bessen, waar tal van vogels op af
komen. 
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Zwiepende takken
Loop je door bos of hoge ruigte, zorg er dan voor dat er geen takken in je gezicht zwiepen.
Waarschuw zonodig degene die achter je loopt. Een tak in het oog kan erg pijnlijk zijn en
je hoornvlies beschadigen. Doorgaans geneest het wel snel. Laat in elk geval de huisarts er
naar kijken.

Eerste hulp bij brandnetels
Struinend door distel- en brandnetelruigte kun je schrammen of jeukende brandnetelbul-
tjes oplopen. Lange broek en lange mouwen voorkomen het meeste. Mocht je je toch aan
een brandnetel ‘branden’, dan is de jeuk zo verholpen met een ‘medicijn’ ter plekke. Sap
uit hondsdraf, weegbree of zuring verdrijft de jeuk. Er staat altijd wel één van die drie plan-
ten in de buurt van brandnetels. Gewoon een blad kneuzen en stevig over de jeukende
plek wrijven.

Alert zijn op teken
Wees alert op teken. Ze zien eruit als bruinzwarte spinnetjes en zijn 1 tot 3 mm groot. Het
zijn parasieten; ze bijten zich vast aan de huid van mensen (en dieren) en zuigen bloed op.
Teken lijken (nog) niet te zijn doorgedrongen tot de natuurgebieden langs de rivier; de
meeste van onze beheerders hebben in ‘hun’ gebieden tot nog toe geen tekenbeten opge-
lopen. Misschien omdat veel terreinen nog maar recent natuurgebied zijn. Toch is het
goed om alert te zijn, je gaat immers niet over gebaande paden. Van maart tot november
kun je tekenbeten oplopen. Een deel van de teken draagt de ziekte van Lyme bij zich en
kan jou daarmee besmetten. 
• Neem voorzorgsmaatregelen, zodat de kans op een tekenbeet klein is: draag dichte

schoenen, een lange broek (in de sokken stoppen), lange mouwen.
• Controleer het lichaam na een struintocht. Geef extra aandacht aan plekken waar de

huid dun is (oksels, liezen, overgang van billen naar benen). Een teek ‘wandelt’ daar naar
toe. Laat liefst een ander de plekken controleren waar je zelf geen zicht op hebt.

• Verwijder een teek zo snel mogelijk, met een tekentang (verplicht gereedschap voor
iedere struiner). Klem het grijpertje om het tekenlijf en trek het diertje er met een draai-
ende beweging uit. Niet verdoven met alcohol, olie, brandende sigaret of iets anders. De
teek kan van schrik zijn maaginhoud uitspugen. De kans op besmetting wordt dan groter.

Hondsdraf

Zuring

Grote weegbree
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• Ontsmet het wondje met 70% alcohol, jodiumtinctuur of – zalf.
• Bij een teek die binnen 24 uur verwijderd is, is de kans op ziekte te verwaarlozen.
• Noteer de datum en houd de beetplek in de gaten: tekenen van besmetting zijn een

rode huid of ‘ring’ om de beetplek en lichamelijke klachten als grieperigheid, hoofdpijn,
koorts, vermoeidheid.

• Benader bij vermoeden van Lyme de huisarts.
• Voor meer informatie over teken en de ziekte van Lyme zie www.postbus51.nl

Klitten
Kinderen vinden het leuk om elkaar met
zaden met weerhaakjes te bekogelen (klit,
stekelnoot, kleefkruid), ze blijven zo mooi
aan je kleren hangen. Meestal is het ook
leuk, alleen rijpe klitten (bruin), zijn ver-
velend. De weerhaakjes blijven steken in
je huid en de pluisjes lijken wel jeukpoe-
der. 

Spoorloos struinen
Als je spoorloos struint, laat je geen sporen achter in de natuur. Maar spoorloos struinen
wil ook zeggen dat je voor de hand liggende ‘sporen’ verlaat (routes, tijdstippen). Met
spoorloos struinen máák je de gelegenheid om meer te ontdekken en te beleven.
Er is niet maar één manier van struinen. De een struint roofdierachtig, haast sluipend, 
de ander scharrelt wat rond, als een grazer. Ieder heeft zo oog voor andere dingen in de
natuur. Je vult elkaar aan en je kunt van elkaars ontdekkingen en belevenissen meegenieten.

! z el f  een  we g  z o ek en
" Zoek zelf een weg door het gebied.
" Neem de tijd. Er is van alles te ontdekken en dat gebeurt altijd onverwacht. Zonder

eindtijd in gedachten heb je volop de ruimte voor alles wat zich voordoet.
" Kies een moment dat er weinig andere mensen zijn, bijvoorbeeld ’s ochtends vroeg.
" Beweeg je zo, dat je haast geen sporen achterlaat: geen stemgeluid of geluid van knis-

perende takken, geen voetsporen, geen afval.
" Bij alert struinen heb je ook je oren, neus en handen nodig.
" Soms sta je in tweestrijd, bijvoorbeeld: omdat de waterstand in het gebied extreem

laag is, heb je de kans om meer te ontdekken: je kunt op plekken komen die normaal-
gesproken onbereikbaar zijn. Maar je sporen zijn scherp zichtbaar want jouw voeten
zakken diep weg in de modder. Weeg af wat op dat moment het zwaarst telt.
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Zeer functionele zaadverspreiding

Hoe krijg je die rotklitten eruit?





! d e  we g  t eru g  vind en
" Maak een struintocht en draai halverwege om.
" Probeer dezelfde weg terug te vinden.
" Maak het een volgende keer moeilijker, ga bijvoorbeeld door bos in plaats van door

een gebied met uitzicht.
" Je vader of moeder kan je ook vragen om de weg terug te wijzen, op een moment dat

jij dat helemaal niet verwacht.
" Het helpt om op de heenweg op opvallende punten te letten (ouder: ze aan te wijzen)

en zo nu en dan achterom te kijken.

! ko mpa s t o ch t
Als je het leuk vindt om op kompas te lopen, maak dan eens gebruik van dit struinhulp-
middel. Een kompas verleidt je om op plekken te komen, waar je anders misschien nooit
was gekomen.
" Ga op een plek in het natuurgebied staan en kies welke kant jij op wilt struinen.
" Kijk op je kompas welke richting dit is (bijvoorbeeld het zuidwesten).
" Loop naar een opvallend punt in die richting, een struik of zo.
" Kijk weer op je kompas en bepaal opnieuw een opvallend punt richting zuidwesten en

loop erheen.
" Ga zo door. Wijk alleen van de richting af als je tegen een boom of een waterpartij

opbotst of de wilde paarden of runderen tegenkomt.
" Moet je weer naar het beginpunt terug, dan kun je de tegengestelde richting kiezen

(hier: noordoosten). Je kunt natuurlijk ook een andere weg nemen.
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! vier k an t je  o p  ko mpa s
" Loop vijf minuten richting Noord.

Daarna vijf minuten richting Oost,
vijf minuten richting Zuid en vijf
minuten richting West. Kom je pre-
cies op de beginplek uit?

" Nee? Hoe kan dat nou?
" De eerste richting kun je natuurlijk

variëren (Noord, Oost, Zuid of West
of iets er tussenin).

" Je kunt zelf kiezen of je het vierkantje
linksom of rechtsom loopt.

" Een langere tocht kan ook: vier keer
tien minuten, vier keer een kwartier …

! s t ruinen  me t  g p s
Een ander hulpmiddel bij het struinen is gps . Daarmee kun je lukraak lopen, zonder te
verdwalen. Een gps ontvanger weet dankzij satellieten waar je bent. Hij laat dat zien met
twee getallen (coördinaten). Het ene getal vertelt hoe noordelijk (of hoe zuidelijk) je staat,
het andere getal vertelt hoe westelijk (of oostelijk) je staat. Als je een goede kaart hebt
dan staan er noord-zuid en oost-west lijnen op, en bij die lijnen staan ook getallen. Zo kun
je de informatie uit je gps terugzoeken op de kaart weet je precies waar je bent. Hoe kun
je gps zoal gebruiken?

" De gps ontvanger kan je naar een punt toe leiden. Zo’n ‘waypoint’ kun je van een
landkaart halen en in gps zetten. Je hoeft vervolgens alleen maar de pijl op het beeld-
scherm te volgen, om op die plek te komen. In de tussentijd vertelt het apparaat ook
hoe snel je loopt, hoe ver je van het punt af bent en hoe laat je er aankomt.

" Je kunt natuurlijk ook de plek waar je fiets staat in gps zetten, lukraak struinen en pas
wanneer je terug wilt de pijl richting fiets volgen.

" Het is erg leuk om een mooie plek in het geheugen op te slaan zodat je die altijd terug
kunt vinden.

" Je kunt ook een waypoint maken, waar je een schat verbergt. Er liggen al heel veel
schatten in Nederland, die je kunt zoeken (zie www.geocaching.nl)

" gps houdt precies bij hoe je loopt. Dit heet een track. Als je wilt dat iemand anders
dezelfde struinroute loopt, dan geef je ’m gewoon jouw track!

" Op verschillende plaatsen zijn gps struinroutes uitgezet, die je van internet kunt
downloaden. In de Millingerwaard bijvoorbeeld. Voor meer informatie zie www.staats-
bosbeheer.nl

Let op:
" Onder de bomen doet de gps ontvanger het minder goed omdat hij dan geen satellie-

ten kan ‘zien’.
" Een valkuil van zowel kompas als gps is, dat je aandacht vooral op het apparaat

gericht is en dat je van de natuur veel minder mee krijgt.
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De zinnen verzetten

Je ontdekt en beleeft meer als je aandachtig bent of als je eens op een andere manier kijkt
dan je gewend bent. Bijvoorbeeld als je ‘kijkt’ zonder je ogen te gebruiken. De ogen zijn
het zintuig waar wij mensen het meest afhankelijk van zijn. Pas als ze zijn uitgeschakeld,
gaan de andere zintuigen op scherp en ‘zie’ je de natuur op een andere manier. Je kunt ook
kijken vanuit een andere invalshoek. Op kleur letten bijvoorbeeld. Of proberen oog te
hebben voor het weer, seizoen, het moment van de dag. Ze hebben effect op hoe het land-
schap eruit ziet en op de aanwezigheid van dieren en planten. Vervreemding van de natuur
is ook: minder oog hebben voor weer- en seizoensinvloeden en op veranderingen geduren-
de de dag. En ook: minder gebruik van andere zintuigen dan de ogen. Hieronder volgen
enkele tips om de omgeving aandachtig te ‘bekijken’.

Neem de tijd  Er doen zich altijd onverwachte dingen voor. Heb je tijd, dan kun je daar bij
stilstaan. 

Wees eens stil Als je samen met anderen in de natuur bent, ben je meestal aan het praten.
Je aandacht is voor een deel bij het gesprek. Ben je stil, dan kun je de aandacht volledig op
de omgeving richten en zie je meer. Horen doe je nóg veel meer; de geluiden van de
natuur worden niet door jouw stem overstemd.

Denk niet, maar gebruik je zintuigen Buiten, in de natuur, sla je misschien automatisch aan
het denken. Kom je er na een wandeling achter dat je een groot probleem hebt opgelost,
maar nauwelijks iets van de omgeving hebt gezien. Probeer die maalstroom van gedachten
eens te stoppen en richt alle aandacht op de omgeving. Gebruik niet alleen je ogen, maar
ook je oren en neus. En je handen, voeten en wangen om te voelen. 
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Wees alert op nieuwe signalen Een geluid, een beeld, kan je doen stilstaan, zonder dat je
weet waarom. Je weet alleen: hier gebeurt iets.
‘Ik fietste rond. Plotseling stond ik op de rem, zonder me te realiseren waarom. Er hing iets
aparts in de lucht dat de remreflex overhaalde. Ik luisterde geconcentreerd. Een afwijkend
langgerekt piepje trok een spoor door het concert van vertrouwde vogelgeluiden. Ik pro-
beerde het vogelgeluid eruit te filteren. Dit was de eerste roepende buidelmees, die ik in
mijn leven hoorde.’

Leer van anderen De een heeft aandacht voor bijvoorbeeld planten, de ander voor ste-
nen, pissebedden of de sfeer van het landschap. Samen zie je meer. ‘Tot voor enkele jaren
had ik geen oog voor het licht, dat elke keer anders is. Een vriendin zei eens in de herfst:
zie je dat licht, al die kleuren, heel anders dan in de lente. O, dacht ik. Nee, ik zag het niet.
Tekenaar Jeroen heeft jaren daarna mijn aandacht nog eens op het licht gevestigd. En toen
kwam het wel aan. Ik kan nu echt genieten van de verschillen in lichtinval.’

Stel niet uit Geniet van de dingen die zich voordoen. Later is het altijd anders. ‘Op een
maandagochtend, jaren geleden, fietste ik naar kantoor. Met flinke vaart en tegenzin.
Ineens zag ik rechts langs de kant van de weg een groep prachtige paddestoelen staan. Ik
trapte op de rem, bedacht me, gehaast, en trapte weer door. Ik zou wel op de terugweg
gaan kijken. Aan het eind van de dag fietste ik naar de paddestoelen, maar tot mijn grote
teleurstelling was er haast niets meer van over. Verlept en ingezakt stonden ze erbij.
Inktzwammen komen razendsnel tot ontwikkeling, leerde ik later.’

Sta stil bij verandering De sfeer van het landschap wisselt doorlopend. Gedurende de dag,
door de seizoenen heen en al naar gelang het weer. ’s Ochtends ontvouwen de kleuren
zich, midden op de dag zijn ze er ten volle en na zonsondergang ebben ze weer weg.
Overdag zijn andere dieren wakker dan ’s nachts en elke plant opent en sluit zijn bloemen
op een vast tijdstip. Het landschap oogt heel anders in het voorjaar, met het ontluikende
tere lentegroen, dan in de nazomer, met z’n overdaad aan vruchten. En weer heel anders in
de winter, met kale bomen en verdorde planten in tientallen bruinschakeringen. Ander
weer geeft ook een andere sfeer. Een heldere morgen verschilt van een ochtend met lang-
zaam optrekkende nevel. Het is weer anders als het ’s nachts gevroren heeft en er een
waterig zonnetje schijnt. De rijp ligt op de velden, op de grond zijn lange schaduwen en
dode bladen zijn omlijst met een kristallen randje.
‘Het is een koude, heldere decemberdag. De zon is net ondergegaan. Vanaf de dijk heb ik
een weids uitzicht. De lucht is nog vol licht en het land al haast zonder. Net boven de rivier
is het oranje en daarboven is een eindeloze, lichtblauwe lucht met verwaaide, kilometers -
lange flarden wolk. Groepen kolganzen, frivool geluid makend, landen op het water.
Telkens weer strijkt een groep neer, aankomend uit de wijde omgeving. Honderden gan-
zensilhouetten drijvend op het water nu, voor de nacht.’



Andere Zintuigen

! g eur en  van g en
Alles in de natuur heeft zijn eigen geur, soms een sterke, soms een vage. Doe je die geuren
bij elkaar dan ontstaat een heel eigen totaalgeur.
" In een klein potje (bijvoorbeeld een mini-bloempotje) kun je een soort ‘parfum’

maken van geuren uit de riviernatuur. Stop er allerlei natuurdingen in: mos, gras, een
paddestoel, aarde, bloemen, blaadjes enzovoort.

" Blaadjes moet je soms wrijven om de geur tevoorschijn te toveren. Wrijf bloemen juist
niet direct, je kunt daardoor hun geur laten verdwijnen. Ruik eerst.

" Ruik zo nu en dan of je luchtje al klaar is.
" Om beter te ruiken, sluit je de ogen.
" Als je tevreden bent met de geur, is het luchtje klaar.
" Verzin maar een naam voor jouw parfum.
" Wedden dat elk geurtje anders ruikt?
" Wie heeft de lekkerste geur, wie de vieste?

! b l ind emanne t je
Pas als je ogen zijn ‘uitgeschakeld’ gaan de andere zintuigen op scherp. Dieren nemen veel
meer waar met hun neus en oren. En blinde mensen ervaren de natuur noodgedwongen
veel sterker met oren, neus, handen en voeten. ‘Kijk’ eens als een blinde.
" Je bent met z’n tweeën: een ‘blinde’ en een begeleider.
" Improviseer zelf een blinddoek: bijvoorbeeld van een theedoek of een T-shirt.
" De begeleider leidt de blinde voorzichtig naar een boom in de buurt.
" De blinde voelt van boven tot onder aan de boom. 
" De begeleider kan een handje helpen en stelt vragen als: is de schors ruw? Zit er mos

op? Zijn er zijtakken? Kun je de armen er omheen slaan?
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" Dan leidt de begeleider de blinde met een omweg naar de beginplek. Laat de blinde
maar stappen over echte takken en nep-takken.

" Blinddoek af. De ex-blinde probeert zijn of haar boom te vinden.
" Wissel ook eens om.

! t o ch t je  z o nd er  o g en
Dit is een variatie op blindemannetje. Maar nu maak je een tochtje door het gebied. Dat
gaat zo:
" De begeleider leidt de blinde door afwisselend terrein: bijvoorbeeld met hoogtever-

schillen, overgangen tussen nat en droog of open en bos.
" Laat de blinde aan van alles voelen of ruiken.
" De blinde moet jou wel kunnen vertrouwen: aan poep, brandnetels of distels laten

voelen is gemeen.
" Blinddoek af. Ex-blinde, kijk maar eens rond, zie je waar je hebt gelopen? Of ben je het

richtingsgevoel kwijt?
" Hoe voelde de grond aan: zacht of juist hard, was het vlak, hobbelig, of misschien 

glibberig?
" Wissel maar om.
" Laat de blinde ook eens door het gras rollen.
" Of met blote voeten over een modderige oever lopen. Of door het water.
" Als je toch een beetje wilt plagen: schud dan een natte plant uit boven de blinde.

! nat uur ervar in g  o p  d e  ta s t
Weer en wind, het land en het water, kun je ‘aan den lijve ondervinden’.
" Ga eens langs de rivier staan, met je gezicht uit de wind. Blijf zo even staan. Draai dan

zover dat de wind recht in je gezicht waait.
" Je kunt ook in een zomerse plensbui gaan staan. Hoofd in de nek, armen wijd uit -

gespreid en laat maar plenzen. Binnen de kortste keren ben je doorweekt.
" Doe de ogen dicht en ga met het gezicht in de zon.
" Laat je eens van een rivierduin afrollen.
" Loop met blote voeten over het gras, het strand, door de modder.
" Ga pootjebaden aan de rivieroever of zwemmen in een geul.



Stilte

! ik  en  mijn  pl ek
Je hoort en ziet ineens veel meer, en ook heel andere dingen, als je niet aan het praten,
denken of druk doen bent.
" Ga in je eentje op een mooie plek zitten.
" Bijvoorbeeld tussen de hoge planten, midden in het bos of aan het rivierstrand.
" Ben je met meer, ga dan minstens 25 meter uit elkaar zitten.
" Rondkijken en luisteren is het enige wat je doet.
" Wees aandachtig en laat je verrassen door wat je ziet, hoort, ruikt of zelfs voelt.
" Gebruik eventueel de eerste keer een zandloper en stop als die is doorgelopen. Dat

helpt je om rustig te blijven en niet te denken: hoe lang duurt het nog, kan ik al stop-
pen?

" Wees stil tot ook de anderen klaar zijn.
" Probeer dit ook eens met een natuurcape om. Dan is het weer een heel andere 

er varing. Je kunt een cape maken (patroon) en beschilderen met natuurfiguren of
kleuren of gewoon een lap groene of bruine stof om je heen slaan.

" Ga liggen als je daar zin in hebt.
" In de herfst kun je droge bladeren over je heen (laten) strooien.
" Ga nooit in de buurt van de paarden zitten, zeker niet met cape. Als je zit, maak je

jezelf onderdanig voor hen. Een cape is voor de paarden ook iets raars en maakt ze
nieuwsgierig. Ze kunnen op je afkomen, je onderzoeken en onbedoeld bezeren.
Mochten de paarden jouw richting uit komen, ga dan staan en doe de cape af. Dan 
is het direct duidelijk dat jij een mens bent.

Patroon cape

" Neem een lap soepele stof van 170 x 90 cm. Zoom de randen om.
" Stik door op 10 en op 13 cm hoogte (stippellijnen).
" Doe een elastiek door deze tunnel.
" Wil je een muts op de cape, neem dan een lap van 170 x 120 cm. Stik de tunnel niet op

10 maar op 40 cm. Het bovenste deel van de cape kun je over je hoofd slaan en met
klittenband vastzetten.

" Grootte van de lap zonodig aanpassen. Als de cape klaar is moet hij tot je knieën
komen en ruim om je heen zitten. 
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! s t ilt e wand el in g
" Dit is vergelijkbaar met het vorige, alleen zit je niet stil maar loop je door een gebied.
" Ben je met meerdere, houd dan minstens 25 meter afstand tot elkaar.
" Spreek een eindpunt af of een eindtijd.
" Kijk goed om je heen.
" Zet je oren wijd open.
" Wees stil en let niet op elkaar. Ga ook niet elkaars aandacht trekken door gebaren te

maken.
" Beter kort en met aandacht rondlopen, dan te lang om geconcentreerd op de natuur

te kunnen blijven. Houd het zeker de eerste keer kort, bijvoorbeeld 5 of 10 minuten.
" Probeer dit ook eens als je naast elkaar loopt. Wees stil. Fluister of gebaar niet naar

elkaar.

! s t ilt e s chil d er ij
" Ga in je eentje op een mooie plek zitten.
" Ben je samen, zoek dan een eigen plek, minstens 25 meter van elkaar.
" Doe je ogen dicht, wees stil en luister naar de geluiden in de stilte.
" Doe na een minuut je ogen weer open en ga door met luisteren.
" Teken de geluiden die je hoort. Bijvoorbeeld streepjes, kronkellijntjes, hamertjes,

lange en korte tekens.
" Geleidelijk aan vormt zich een stilteschilderij.



Een stille omgeving
Soms zijn de omstandigheden zo, dat je vanzelf een stille wandeling maakt. Bijvoorbeeld
als er sneeuw ligt of als het donker is. ’s Avonds verstomt het verkeerslawaai en gaat de
wind vaak liggen. Hondengeblaf en stemmen van mensen dragen dan ver. Wil je in het
donker wat ontdekken, dan moet je zelf gewoon stil zijn. Sneeuw geeft een stille sfeer,
maar er is ook veel minder geluid. De witte massa dempt alle geluid; is het glad, dan rijden
auto’s langzamer en geruislozer. In Nederland is de sneeuw meestal snel weg. Ga dus zo
snel mogelijk op pad, het mooist is als je de eerste bent.

‘Een wandeling in de sneeuw, begin januari ’s ochtends vroeg. We vertrekken in het donker
en zien het langzaam licht worden. In de verse sneeuw maken wij de eerste sporen, met
kind op de slee. Later, in het bos zijn ontzettend veel loopsporen van hazen, reeën en
vogels, we kunnen hun spoor volgen. Het Vechtlandschap ligt in stilte. Donker de rivier,
een grauwe lucht, witte velden. En dan die rietmoerassen.’
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k i n de r e n  e n  s t i lt e
Kinderen zijn in het dagelijks
leven veel samen bezig: aan
het werk op school, aan de
praat, aan het spelen, aan het
sms-en. Ook als ze alleen zijn,
is er steeds geluid: van televi-
sie, radio, computer. Er zijn
zelden momenten van rust en
alleen zijn. Voor veel kinderen
moet ieder moment ook
gevuld zijn: met vriendjes, tv,
computer, ze kunnen een hoop
aan. Maar een leeg moment
vinden ze vaak moeilijk. Kin-
deren zijn, nog sterker dan vol-
wassenen, geen stilte meer
gewend. We merken dat tel-
kens weer bij onze veldlessen,
bij een opdracht ‘ik en mijn
plek’. De bedoeling van de

opdracht is om stil en alleen
op een mooie plek te zitten,
zodat je de natuur anders en
intenser ervaart. Kinderen
vragen vaak onwennig: ‘moet
je dan verder niets doen?’.
Maar als we de opdracht
enthousiast ‘aanprijzen’ willen
de meeste het graag proberen.
Soms moet je wel drie keer

benadrukken dat ze écht alleen
moeten gaan zitten en niet 
bij elkaar. Inmiddels hebben
we veel ervaring met deze
opdracht. De meeste kinderen
vinden het een aparte, leuke
belevenis. Ook kinderen die
we moesten overhalen. Er 
zijn er zelfs die vragen of ze
wat langer mogen wegblijven.

[  z ]



! s neeuw wand el in g
" Als er sneeuw is gevallen, ga dan zo snel mogelijk op pad. Neem je slee mee en doe

handschoenen aan. 
" Nooit kun je zo goed pootafdrukken zien als in de sneeuw. Zoek maar. Je kunt de

zoekplaat gebruiken (zie diersporen). Volg de route die de dieren hebben gelopen.
" Ook je eigen spoor is duidelijk zichtbaar. Ben je met meer, maak dan samen één spoor.

Loop in elkaars voetstappen. De voorste kan de rest naar een mooie plek brengen,
hen wat laten zien. Wil je van voorloper wisselen, loop dan een rondje in elkaars
spoor. De nieuwe voorloper stapt er als eerste uit.

" Bekijk een sneeuwvlok met een loep.
" Maak een sneeuwengel. Ga op je rug in de verse sneeuw liggen, armen gespreid.

Beweeg je armen een paar keer omhoog en omlaag. Beweeg je benen een paar keer
zijwaarts. Klaar.

" Luister naar het gekraak van je voetstappen in de sneeuw. Klinken ze hetzelfde als die
van iemand anders?

! nach t wandel in g
" Ga eens op pad als het donker is.
" Kleed je warm. Ook al lijkt het niet zo’n koude nacht. Als je lang stil zit, koel je flink af.
" Neem een zitmatje mee.
" Wees stil.
" Je ogen raken vanzelf aan het donker gewend. Gebruik in principe geen zaklamp, die

verraadt jouw aanwezigheid en richt je aandacht op de lichtbundel.
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be wa r e n  va n  s t i l -
t e  i n  de  nat u u r
In Nederlandse natuurgebie-
den is vrijwel altijd menselijk
geluid te horen (verkeer,
bedrijvigheid). Langs de rivier
heb je dag en nacht lawaai van
schepen. Lang niet iedereen
stoort zich aan het geluid van
passerende schepen, sommi-
gen vinden het juist wel gezel-
lig klinken of zelfs rustgevend.
Bij wegverkeer is dat niet zo,
heel veel mensen storen zich
daaraan. Om het geluid te ont-

lopen moet je tussen 8 uur 
’s avonds en 5 uur ’s ochtends
er op uit gaan of in grote
natuurgebieden zijn, op
afstand gelegen van snelwe-
gen. Aan de enorme hoeveel-
heid geluid in de Nederlandse
natuur is zo één twee drie
niets te doen, ook al zetten
natuurorganisaties zich ervoor
in om die geluidshinder een
halt toe te roepen. Wel kun je
zelf bijdragen aan stilte in de
natuur. Door zo nu en dan stil
te zijn, ook al ben je samen

met anderen. Ook kinderen
hoeven niet altijd te schreeu-
wen en te gillen in de natuur.
Dan schrikken de dieren, als
ze dat weten zijn ze met min-
stens zoveel enthousiasme
rustig, in de hoop die dieren te
zien. Het rinkelen van een
mobiele telefoon in de natuur
is voor velen storend. Je kunt
hem ook uit zetten of, als je
echt bereikbaar moet zijn, in
de trilstand.

[  z ]
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" Je kunt een wandeling maken of stil op een plek gaan zitten. Goede plekken om te
gaan zitten zijn aan het water of aan de bosrand.

" Met volle maan is de nacht het lichtst en kun je het meest met de ogen waarnemen.
Daarna zijn niet de heldere sterrennachten, maar juist bewolkte nachten de lichtste
(in Nederland tenminste). Door de bewolking wordt alle stadsverlichting gereflec-
teerd.

" Je ziet hooguit silhouetten. Die zie je het duidelijkst als je als het ware tegen het licht
inkijkt. Dus ’s nachts tegen de maan in, in de avondschemer tegen de ondergaande
zon in (westen), in de ochtendschemer tegen de opgaande zon in (oosten).

" Natuurlijk zijn je ogen voor een groot deel uitgeschakeld en ben je aangewezen op
gehoor, tast en reuk. 

" Verder vult je fantasie het gat tussen horen en niet zien. Hoor je een dier (geluid klinkt
luid in de stilte), dan heb je de neiging om er een groter dier bij te fantaseren dan het
in werkelijkheid is.

" Gebruik je zaklamp alleen in noodgeval of als je de verleiding niet kunt weerstaan om
een dier te betrappen. 

" Hoor je mensen aankomen (stemmen hoor je al van ver), dan hoef je maar een paar
stappen van het pad af te zetten, stil te zijn, en ze zullen jou in het voorbijgaan niet
opmerken.

Anders kijken

! g er i ch t  o f  b r eed  k i jk en
Er zijn twee manieren van kijken. Je kunt heel gericht kijken. Op deze manier kijk je als je
naar vogels, andere dieren of planten speurt. Roofdieren kijken zo, als ze jagen. Maar je
kunt ook ‘breder’ kijken, het hele gebied tussen beide ooghoeken in ogenschouw nemend.
Zo aanschouw je het landschap of kijk je naar een zonsondergang. Prooidieren moeten zo
kijken om alert te zijn op rovers. Die kunnen overal opduiken. Mensen wisselen de manie-
ren van kijken af, maar meestal is één manier jouw ‘basiskijkhouding’.

" Probeer een tijdje gericht te kijken. Wat ontdek je allemaal? Je kunt ook spelen dat je
vos bent.

" Wissel dan en kijk een tijdje ‘breed’. Wat valt je nu op? Speel maar eens dat je paard
bent.

" Op welke manier kijk jij meestal?

! j o uw  l ie vel in g s k l eur  in  d e  nat uur
" Verzamel eens allerlei natuurdingen in jouw lievelingskleur. Het moeten kleine dingen

zijn, of een klein stukje van iets. Je zult verbaasd zijn wat je vindt, ook al is jouw favo-
riete kleur niet bruin of groen.

" Leg ze mooi naast elkaar, bijvoorbeeld op een dekseltje.
" Laat elkaar je kunstwerkjes zien.
" Je kunt elkaar ook twee of drie kleuren ‘geven’. In die kleuren ga je dan verzamelen.



! vo o r b o d e s  van  een  nieuw  s eiz o en
Soms is het nog midden in de winter, als je ineens het gevoel hebt: de lente komt eraan.
Omdat je een specht hoort roffelen, door een geur of omdat het al licht is als je naar
school gaat. Of omdat de nieuwe voorjaarscollectie in de winkels hangt of je voor het eerst
zonder jas naar buiten kunt. Na zo’n moment kan het nog weken koud zijn, maar de lente
heeft zich al aangekondigd. Lente en herfst zijn de seizoenen waarin de grootste verande-
ringen optreden. In de lente komt de natuur weer tot leven: planten gaan groeien en bloei-
en, vogels laten zich horen, komen terug uit verre streken en slaan aan het broeden. De
herfst brengt ook een grote omslag: naar sterfte, rust en kou. In de nazomer kun je soms al
even het besef van de naderende herfst hebben: door de ochtendnevel, de alsmaar lagere
zonnestand (die alles zo’n warme gloed geeft) of doordat je kieviten ziet samenscholen,
die zich opmaken voor de trek naar zuidelijke streken. De overgang van lente naar zomer
daarentegen is naadloos; je zult eerder beseffen dat het zomer ís dan dat het zomer wordt.
" Sta er eens bij stil als je plotseling beseft: het wordt lente (of zomer, herfst, winter)
" Hoe komt het?
" Merken anderen het ook of is het jouw eigen ‘voorbode voor het nieuwe seizoen’? 
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Veldsalie





! weervo o r s pel l er s
Als je wilt weten wat voor weer het wordt kun je het beste naar het weerbericht op tv kij-
ken. Het knmi heeft het in 95% van de gevallen bij het rechte eind. Aan dingen uit de
natuur kun je ook inschatten wat voor weer het wordt. Vooral mensen die veel buiten zijn,
zoals boeren, doen dat. De kans dat je het goed hebt is veel kleiner, zeker als onervaren
volksweerkundige, maar het is wel leuk om zo naar de natuur te kijken.
" Probeer het weer eens te voorspellen aan de hand van dingen uit de natuur. Je kunt

onderstaande lijst erbij gebruiken.
" En, komt het uit?
" Komt jouw voorspelling overeen met die van het knmi?
" Als jouw voorspeller een dier of plant is: waarom doet die dat?

[  z ]

dag–nach t r i t me
Dieren en planten hebben –
sterker dan wij - een vast dag-
ritme, dat wordt bepaald door
licht / donker en hun inwendi-
ge klok. De bloem van de mor-
genster is alleen voor de mid-
dag open, teunisbloem en
kamperfoelie openen hun
bloemen in de avond (en geu-
ren dan ook sterk). Dat is niet
zomaar. Een gesloten bloem is

beter beschermd tegen regen
of zon en een bloem die open
staat kan bestoven worden
(om zich vervolgens te kunnen
voortplanten). Voor de bestui-
ving van kamperfoelie en teu-
nisbloem zorgen onder meer
nachtvlinders, om die te lok-
ken geuren de bloemen zo
sterk. Ook dieren hebben ieder
een eigen strategie, die opti-
male gelegenheid tot overleven

biedt. Er moet genoeg voedsel
zijn en zo min mogelijk vijan-
den. Veel zoogdieren zijn ’s
nachts of in de schemering
actief. Hun reuk en gehoor
zijn sterk ontwikkeld en zeker
’s nachts van vitaal belang bij
het vinden van eten. Voordeel
van de nacht is dat er dan ook
nauwelijks mensen op de been
zijn.

niets is toeva l in de
natuur
Je kunt soms het weer voor-
spellen door te kijken naar het
gedrag van planten en dieren.
Hun gedrag is namelijk geen
toeval, maar hangt samen met
andere dingen, waaronder het
weer. Diverse planten sluiten
de bloemen om stuifmeel of
stamper te beschermen tegen
invallende regen. Er zijn ook

planten, waarvan de bloem
juist dicht gaat als de zon fel
schijnt. Door hun oppervlak 
te verkleinen gaan ze verdam-
ping tegen.
Insecten beschermen zich
tegen kou en regen door dek-
king te zoeken. Bij droog en
aangenaam weer zijn er meer
insecten in de lucht en is het
jachtsucces van insecteneters
als vleermuizen het grootst. Is

het warm, dan is het ook
hoger in de lucht nog aange-
naam: insecten begeven zich
hoger, de zwaluwen, die ze
bejagen, volgen in hun kielzog.
Padden en andere amfibieën
leven in de vochtige beschut-
ting om uitdroging tegen te
gaan. Pas wanneer de zon ver-
dwijnt en de lucht vochtiger
wordt komen ze tevoorschijn.



weer s vo o r s pel l er s  in  d e  nat u ur

Het gaat regenen / slecht weer op komst 
• Veel morgenrood
• Wolken als bloemkolen (stapelwolken), die snel groter worden
• Sommige planten (bijvoorbeeld winde, paardebloem, witte klaver) sluiten de bloemen
• De vliegen steken
• De regenwormen komen massaal uit de grond
• De zwaluwen vliegen laag
• Er komen veel padden tevoorschijn
• Hoge molshopen
• Runderen houden de kop omhoog, snuiven en likken daarbij de bek (zodra het regent

gaan paarden en runderen met de kont tegen de wind in staan en de kop naar beneden)

Mooi weer op komst
• Veel avondrood
• Een heldere sterrenhemel en oostenwind
• Witte klaver opent de bloemen
• Er zijn veel langpootmuggen, die snel 

door elkaar vliegen (na zonsondergang)
• De leeuweriken hangen langdurig hoog in

de lucht te zingen
• De zwaluwen vliegen hoog
• Vleermuizen vliegen rond (’s avonds)
• Vissen (vooral karpers) springen ’s avonds uit het water op
• De kikkers kwaken hard

Onweer op komst
• Een enorme wolk met grote verticale afmetingen en met de top in de vorm van een

aambeeld
• Vissen gaan op de kop in het water staan (onder water)
• Paarden zijn onrustig (net als honden)

Het gaat vriezen
• Geen verse molshopen (winter)
• De uiterwaarden zijn ondergelopen en de hoogwatertop is bereikt. ‘Als de pot vol is,

gaat de deksel erop’, zegt een streekwijsheid. (Eigenlijk is de redenering andersom:
omdat het droog weer wordt - en in de winter gaat het dan vaak ook vriezen - bereikt de
rivier zijn hoogste stand. Was er geen weeromslag geweest, dan was de rivier nog verder
door gestegen) 

Het gaat dooien
• Als er rijp op de velden ligt, komt er ander weer (meestal einde vorst)
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Rivier en schepen

De Nederlandse rivieren zijn al lang geen natuurlijk stromende rivieren meer. In de
Middeleeuwen zijn dijken aangelegd, om boerderijen, dorpen en steden te beschermen
tegen overstromingen. Later sneed de mens rivierbochten af, legde kribben en stuwen aan,
verstevigde oevers met grote rotsblokken. Vooral vanaf de 19de eeuw zijn de rivieren in
hoog tempo aan banden gelegd. In dienst van de veiligheid, de scheepvaart of de land-
bouw. 
De Grensmaas wordt nu uit haar korset gehaald. Door de oevers af te graven krijgt de
rivier de vrijheid om weer breeduit over oude grindvlaktes te gaan en haar eigen weg erin
te vinden. Ook de Overijsselse Vecht krijgt nu weer wat meer de ruimte: her en der wor-
den afgesneden rivierlopen weer met de rivier verbonden. Dat gebeurt trouwens ook bij
tal van beken en kleine rivieren, overal in Nederland. Gelukkig bieden ook getemde rivie-
ren volop mogelijkheden voor een natuurlijke ontwikkeling in de gebieden die er langs -
liggen. En aan de rivier is veel te beleven.

Waterkwaliteit
Het water van de Nederlandse rivieren was in de jaren ’70 van de vorige eeuw ernstig ver-
vuild door onder meer lozingen van fabrieken en rioolwater. Sindsdien is er gelukkig veel
veranderd. Rioolwater wordt gezuiverd, voordat het op de rivier geloosd wordt en ook
fabrieken mogen niet meer lukraak hun afvalwater lozen. Je kunt zien dat de waterkwaliteit
verbeterd is, de rivier leeft weer: er komen nu weer planten en dieren voor die waren ver-
dwenen. Soms is het rivierwater minder helder, maar dat zegt niets over de waterkwaliteit.
Het komt door zand en klei of door algen. Vooral bij hoogwater vervoert de rivier veel
zand en klei. Het water stroomt dan snel en woelt het bodemmateriaal los. Algen (in de
zomer) worden in onze rivieren maar in beperkte mate opgeruimd. Algenetende diertjes
kunnen niet zomaar in het water zweven, maar hebben plekken nodig waaraan ze zich
kunnen vasthechten en die zijn er in de huidige rivier niet zoveel (alleen kribben en oever-
verstevigingen). Vroeger lag overal in de rivier dood hout: een perfecte aanhechtingsplek
voor ontelbare algeneters. Dood hout wordt nu direct door Rijkswaterstaat uit de rivier
verwijderd omdat het gevaar oplevert voor de scheepvaart.



!  l e vend e  r ivier
Kun je er achter komen of de rivier leeft; met andere woorden of de kwaliteit van het
rivierwater goed is? Dat is zo bij een of meer van de volgende ontdekkingen:
" Waterplanten in de rivier (bijvoorbeeld schedefonteinkruid)
" Veel vissen (en veel variatie). Sommige soorten, bijvoorbeeld zalm, kunnen alleen 

in water van een behoorlijke kwaliteit leven
" Schelpen van mosselen op het strand (zij filteren algen uit het water)

" Aalscholvers, reigers of andere visetende vogels
" Libelles (libellelarves leven in schoon water, sommigen in stromend water: 

rivier rombout, beekrombout, weidebeekjuffer en breedscheenjuffer)

Rivier

!  h o e  s t ro o m t  d e  r ivier ?
" Ga langs de rivier staan.
" Waar liggen de bergen, waar de zee?
" Kijk naar het water, wat gebeurt er als er een schip langs komt?
" Welke schepen zijn sneller voorbij, die naar links varen of die naar rechts varen?
" Hoe komt dat?
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Zwanenmossel                                                             Driehoeksmossel                   Aziatische korfmossel

Aalscholver

Weidebeekjuffer



48

!  s t ro o ms nel heid  me t en
Waar en wanneer kun je stroomsnelheid meten? Bij rivieren met kribben kan het alleen als
die onder water staan. Is er een lagere waterstand, dan wordt het rivierwater gehinderd
door de kribben; ze veroorzaken rare stromingen in de kribvakken, plaatselijk tegen de
normale stroomrichting in. De stroomsnelheid van de Grensmaas, de Overijsselse Vecht
en van stromende nevengeulen kun je altijd meten. De Grensmaas stroomt hard, in neven-
geulen is bij laagwater heel weinig stroming. 
" Gooi een takje in de rivier
" Loop een eindje met het takje mee
" Kun je het takje goed bijhouden?
" Schat de stroomsnelheid van de rivier.

– die is 10 km per uur als je moet rennen
– 5 km per uur als je stevig moet doorstappen
– de stroomsnelheid is 3 km per uur als je rustig kunt lopen
– 2 km per uur als je zelfs kunt slenteren om het takje bij te houden

" Bij hoge waterstanden stroomt de rivier lekker hard en komen takken en soms zelfs
boomstammen met het water mee. Als je een eind van de oever een tak ziet voorbij-
drijven, loop daar dan ook eens mee op en schat de stroomsnelheid.

" Is er een groot verschil met de stroomsnelheid vlak bij de oever?

Scheepvaart

!  s chepen  k i jk en
Langsvarende schepen vertellen verhalen. Van verre bestemmingen en verborgen ladingen.
Van de dochter van de schipper, hij heeft vast zijn schip naar haar genoemd. Aan elk schip
kun je dingen afleiden, andere dingen blijven ongewis. Van al die bekende en onbekende
eigenschappen van een schip kun je een heel verhaal fantaseren. Bekijk de schepen maar
eens met een verrekijker.



" Wat voor soort schip is het? (zie schema hieronder)
Als het een vrachtschip is: 
" Wat is de lading? 
" Is het vol (ligt diep in het water) of leeg (ligt hoog op het water)?
" Hoe lang is het schip en hoeveel ton vracht kan het vervoeren? 

(staat aan de zijkant: T = tonnage vracht, L = lengte, B = breedte)
" Welke kleuren heeft de vlag?
" Weet je dan ook uit welk land het schip komt?
" Uit welke plaats komt het? (staat vaak achterop)
" Vaart het schip nu naar zijn thuisland / plaats of ergens anders heen?
" Vaart het schip sneller of langzamer dan zijn tegenliggers? Hoe komt dat?
" Wat vertellen de dingen die je net ontdekt hebt over dit schip? Laat je fantasie de vrije

loop.
" Zoek thuis in de atlas maar eens op waar het schip vandaan komt en hoe het zal

varen.
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soorten schepen

• Binnenvaartschip = riviervrachtschip

• Duweenheid: klein schip dat vier of zes grote bakken duwt

• Tankschip : vervoert gas of vloeibare vracht, bijvoorbeeld olie. Schip met allemaal buizen op het dek

• Kustvaarder: klein zeeschip, kan ook in diepe rivieren komen: vanuit de Rotterdamse haven 

bijvoorbeeld over Waal en Rijn tot Duisburg.

• Rijkswaterstaatschip

• Groot schip met toeristen

• Plezierjacht

• Kano

Binnenvaartschip

Rijkswaterstaatboot

Duweenheid



Verkeerstekens 
Aan de groene en rode (roodoranje) driehoekige borden aan weerszijden van de rivier kan
een schipper de loop van de rivier aflezen. Bijna alle binnenvaartschippers werken met
radar;  de driehoekige borden verschijnen op beeldscherm als een soort weg van puntjes,
schepen ziet men als kleine rechthoekjes. Vaak wordt ingesteld op een zicht van 300 tot
800 meter. De borden aan de linkeroever zijn groen, de punt wijst naar boven. Die aan de
rechteroever zijn rood; de punt wijst naar beneden. Boeien op het water markeren de vaar-
geul. Aan de rivierkant van de rode borden zijn ook de boeien rood. Boeien zijn er alleen
aan de ondiepe kant van de rivier (de binnenbocht). Je ziet bijvoorbeeld bij de ene bocht
alleen rode boeien en bij de volgende alleen groene. Schepen voeren verschillende lichten
aan boord, zodat ze ook in het donker zichtbaar zijn. De boordlichten zitten naast de
stuurhut: groen aan stuurboord en rood aan bakboord en maken duidelijk hoe het schip
ligt. Voorop het schip zit het toplicht (voor tegenliggers zichtbaar) en achterop zit het
heklicht (voor achterop komend verkeer zichtbaar). Toplicht en heklicht zijn wit en bran-
den constant.
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n e e r l a n d s  
wat e rw e g e n
De grote rivieren zijn belang-
rijke scheepvaartroutes. Ze
zijn deel van een Europees
waterwegennetwerk van rivie-
ren en kanalen waarover heel
wat vracht wordt vervoerd.
Van de Rotterdamse haven tot
in Tsjechië en van het Belgi-
sche Luik tot Amsterdam. Om
je een idee te geven van een
tocht van Rotterdam naar
Budapest: heen en terug is de
schipper een maand onder-
weg. Drie dagen varen van
Rotterdam naar Mainz in
Duitsland. Anderhalve week
van Mainz naar Budapest.
Tussen Mainz en Bratislava
om de twee uur een sluis pas-

seren, 51 in totaal, met een
hoogteverschil tussen 12 en 20
meter. Een half uur schutten
per sluis. De Waal is Europa’s
belangrijkste scheepvaartrou-
te, doordeweeks varen er 500
tot 600 schepen per dag. Het
gros ervan gaat naar het –
industriële – Ruhrgebied in
Duitsland. De Maas is gedeel-
telijk gekanaliseerd. Tussen
Maastricht en Maasbracht
gaan schepen over het Juliana-
kanaal. De Maas zelf ligt iets
meer westelijk. Ze heet daar
Grensmaas en vormt de grens
tussen Nederland en België.
Op de Grensmaas varen alleen
kano’s. Langs Nederrijn en
Lek kun je vrachtschepen
spotten, maar omdat er drie

stuwen in de rivier zijn, is dat
een minder voor de hand lig-
gende route. Over de IJssel
varen ook vrachtschepen, de
Overijsselse Vecht trekt vooral
recreatievaart. De grootste en
drukst bevaren rivieren (Waal,
Maas) trekken juist de minste
plezierboten. Met een plezier-
jacht op de Waal is een stress-
volle aangelegenheid, met een
kano is het zelfs ronduit
gevaarlijk

Aantal passerende schepen
per dag (gemiddeld)
Waal 450
Maas bij Grave 82
IJssel (sluis Eefde) 39
Nederrijn (stuw Driel) 53

[  z ]



!  t ek ens  vo o r  d e  s chipper
Ook op het water zijn er verkeerstekens, bijvoorbeeld driehoekige borden en boeien.
" Welke kleur hebben de driehoekige borden aan jouw kant van de rivier? En aan de

andere kant?
" Zie je een verschil in de vorm?
" Waar zou je als aalscholver lekker zitten?
" Zie je ook boeien?
" Zo ja, welke kleur(en).
" Kijk in het donker ook eens of je een lichtje (een schip) over het water ziet naderen.

Hoe lang duurt het dan nog voordat je de contouren van het schip onderscheidt?
" En hoe lang duurt ‘t voordat het langs vaart?

!  va ar r e g el s
Anders dan bij het wegverkeer mogen schepen links of rechts varen. Degene die stroom-
opwaarts vaart bepaalt hoe er gepasseerd wordt. Wil de schipper aan de rechteroever
varen, dan maakt hij dat de tegenligger duidelijk via een blauw bord met witte rand. In het
donker is in het midden van het blauwe bord een wit knipperlicht te zien. Schepen mogen
van oever wisselen. Om een bocht ‘af te snijden’ varen ze bijvoorbeeld rechts, links en dan
weer rechts. Naast de verkeersregels hanteert een schipper ook altijd het ‘Goede
Zeemansschap’ ofwel: is beleefd.  Het is bijvoorbeeld netjes om een geladen schip voor-
rang te geven, omdat het minder wendbaar is. Normaal gesproken varen geladen schepen
het liefst door de buitenbocht omdat het daar ’t diepst is. Alleen met hoogwater hebben
ze een voorkeur voor de binnenbocht. Lege schepen die stroomafwaarts varen gaan het
liefst door de buitenbocht, waar de stroming het sterkst is. Lege schepen die stroomop-
waarts varen proberen juist de binnenbocht te nemen (de kortste weg en de zwakste stro-
ming tegen). Al met al is er geen vast stramien, maar zal een schipper telkens weer afwe-
gen wat de beste weg is, afhankelijk van wind, waterstand, stroming en het overig scheep-
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k egel schepen
Tankschepen vervoeren vloeibare lading. Die
kan ongevaarlijk zijn (bijvoorbeeld slaolie) of
gevaarlijk. Tankschepen met een gevaarlijke
lading heten kegelschepen. Je ziet een bord
‘verboden te roken’ aan boord. Ze hebben
één, twee of drie blauwe kegels (driehoekig)
aan boord. Daaraan kun je afleiden welk type
lading ze vervoeren. De kegels zijn gestapeld.

Een 1 kegelschip vervoert brandbare lading,
bijvoorbeeld benzine.
Een 2 kegelschip vervoert giftige lading, bij-
voorbeeld ammoniak.
Een 3 kegelschip vervoert ontplofbare lading,
bijvoorbeeld munitie. Drie kegelschepen zie je
zelden.
Een tankschip zonder kegels is leeg of ver-
voert ongevaarlijke lading.

[  z ]



vaartverkeer. In lastige situaties hebben schippers contact met elkaar via de marifoon: als
twee grote, zwaarbeladen schepen elkaar moeten passeren, in bochten, bij mist. Bij mist
zijn schepen trouwens verplicht om rechts te varen (aan goede wal).
" Kijk eens of schepen elkaar links of rechts passeren.
" Hoe doen ze het in een bocht?
" Zie je een blauw bord met witte rand aan boord?
" Varen de schepen volgens de regels?
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Rivieroever

De rivier geeft vorm aan de er langs gelegen natuurgebieden. Met hoogwater legt ze zand
en klei neer en slijt met grote kracht kuilen of geulen uit. De wind blaast het zand op tot
duinen. Na een hoogwater is het op sommige plekken hoger dan voorheen, op andere
lager. De rivier maakt hoogteverschillen. Tien, twintig jaar geleden, toen boeren het land
nog bewerkten, holde en bolde de rivier het land natuurlijk evenzeer, alleen vonden de
boeren, die er maïs verbouwden of vee weidden, dat niet prettig. Zij egaliseerden het land:
ze schoven zand terug in de rivier of ploegden het onder. Gaten vulden ze op. Nu levert
hoogwater steeds weer een ander reliëf op, een reliëf dat alleen door voeten, wind en plan-
tengroei wat vervaagt, maar voor de rest blijft. Tot het volgende hoogwater.

Met hoogwater brengt de rivier van alles naar de uiterwaarden. Stenen, zand en klei. Maar
ook dood gras, takjes of hele boomstammen. Zaden, insectenlarven, vissen en afval. De
dingen die aanspoelen komen van ver of van dichtbij. Ze komen uit de rivier zelf of zijn
elders door de golven van het land losgeslagen. Want: als hier de uiterwaarden overstro-
men, waren er stroomopwaarts eerder óók al overstromingen. De herkomst van de aange-
spoelde spullen is meestal onbekend. Geheimzinnig. Maar ook als de herkomst bekend is,
kun je je nog heel wat afvragen. Zoals bij die huisvuilcontainer, die in 1995 op de Ewijkse
Plaat langs de Waal aangespoelde. Stadt Dinslaken stond erop. Afkomstig uit het Duitse
Ruhrgebied en zo’n 100 kilometer met de rivier meegesleept! Zouden de eigenaars zijn
overvallen door het hoogwater van de Rijn? Moesten ze toen in bootjes boodschappen
doen? Zijn ze nog meer spullen aan het water verloren? Je zult er nooit achter komen,
maar misschien maakt dat het juist zo fascinerend. Eigenlijk kan alles wat aanspoelt de fan-
tasie prikkelen. Want al die dingen hebben een onbekende reis gemaakt, met wie weet wat
voor rare omwegen. Of hebben een oeroude geschiedenis, zoals bijvoorbeeld elke steen.
Hoogwater is belangrijk voor de verspreiding van planten en dieren van gebieden stroom-



opwaarts naar gebieden stroomafwaarts. Het gestrande zaadje komt van drie kilometer
terug of uit Zwitserland. Wie zegt het? Pasgeboren, piepkleine visjes laten zich gewoon
met de stroom meevoeren en zijn na hooguit een paar dagen vanuit Midden Duitsland in
Nederland. Waterdieren moeten wel wat geluk hebben. Zakt het water en belanden ze op
het droge, dan zijn ze ten dode opgeschreven. Voer voor de reigers en meeuwen, die
samenscholen op plekken die droogvallen.

Landdieren moeten een droge plek vinden om hoogwater te kunnen overleven. Voor klei-
ne dieren moet die veilige haven niet te ver zijn, ze raken snel onderkoeld. Een hoogwater-
vrije plek in het gebied, de dijk (en het land er achter) en de bomen van het ooibos kunnen
redding bieden. Muizen en konijnen klimmen in bomen, gebruiken holtes en vogelnesten.

Wisselende waterstanden
De constante wisseling van waterstanden is een van de bijzondere dingen in de rivier -
natuur. Het ene uiterste: lage waterstand, brede stranden, een laaggelegen, smalle rivier.
Het andere uiterste: extreem hoge waterstand, waarbij uiterwaarden veranderen in
binnenzeeën en het water hoog aan de dijk staat. Langs de Maas zit tussen deze uitersten
maximaal zo’n acht meter verschil (afhankelijk van de plek), langs de Waal zelfs bijna tien
meter. In de droge zomer van 2003 werd langs de Waal een historisch lage waterstand
bereikt van 7 meter boven nap bij Lobith en tijdens het hoogwater in 1995 was de top
16.68 meter. Ver stroomafwaarts op de rivieren, en in de gestuwde Vecht, is het verschil
tussen hoogste en laagste waterstand minder groot. De Maas, volledig afhankelijk van
regenval, kan slechts enkele decimeters diep zijn. Bij zo’n lage waterstand kun je het grind
op de bodem van de Grensmaas zien liggen. Midden in de rivier liggen ineens grindeilan-
den en plaatselijk kun je door het water naar de overkant lopen.

!  h o o g wat er s p o r en
" Hoogwater laat tal van sporen na in de riviernatuur. Soms moet je er zelfs voor

omhoog kijken. Fascinerend om je voor te stellen dat op de plek waar je nu loopt, nog
afgelopen winter een zee van water was. 

" Ga maar eens op zoek naar die hoogwatersporen. Je kunt de zoekplaat op pagina
56/57 erbij gebruiken.

!  ju t t en
Jutten is van alles verzamelen wat de rivier brengt. Vooral na een hoogwater dat hele uiter-
waarden blank doet staan, valt er veel te jutten. Het vele en snelstromende water schudt
de boel flink op: de rivierbodem, het land langs de rivier, de planten die er groeien. Er wor-
den tonnen van ik weet niet wat verplaatst. Maar ook bij normale waterstanden kun je
goed jutten. De stroming neemt altijd spullen mee en de golfslag – behoorlijk sterk door
langsvarende schepen – kwakt het op de oever.
" Zoek eens naar aangespoelde spullen, als je langs de rivier struint. Heb je een zak om

ze in te doen?
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Paardenkastanjehuls

Wilgenkatjes

Wolhandkrab

Walnoot

Iepenzaad

Schedefonteinkruid

Esdoornzaad

Zwanenmossel

" Soms zie je zwarte kronkellijntjes (steenkoolgruis) evenwijdig aan de rivier. Tot daar is
de golfslag gekomen. Op die lijntjes vind je veel.

" Ga ook eens op je knieën voor de kleine dingetjes (zoals zaden van planten en gar-
naaltjes).

" Maak een kunstwerk van je vondsten. Verzin er maar een mooie naam voor.
" Is er iets wat je mee wilt nemen naar huis?
" Neem de gevonden ‘spullen van mensen’ (rotzooi) mee en gooi ze thuis weg.
" Geef één ding terug aan de rivier en doe een wens (niet aan elkaar verklappen) voor

deze riviernatuur.
" De jutterslijst kun je gebruiken om vondsten te ‘scoren’.

j u t t er s l i js t
1 Een veer 16 Een blaadje van een plant
2 Een zaadje dat door de wind is gebracht 17 Iets wat geluid maakt
3 Drie zaden die door de rivier zijn gebracht 18 Iets wat je mooi vindt
4 Hout dat door mensen is bewerkt 19 Iets wits
5 Een stuk ‘natuurlijk’ hout 20 Iets ronds
6 De wortel van een plant 21 Drie stukken afval van mensen
7 Drie soorten schelpen 22 Afval met Nederlandse tekst
8 Tien holle stengels 23 Afval met tekst in een vreemde taal
9 Iets wat kaarsrecht is 24 Iets wat zonne-energie opslaat
10 Een visgraat 25 Iets wat nuttig is voor de natuur
11 Een bot of geraamte 26 Een konijnenkeutel
12 Scharen of poten van krab of kreeft 27 Iets wat geribbeld is
13 Precies honderd dingen van iets 28 Iets pluizigs
14 Iets dat jou aan jezelf doet denken 29 Iets scherps
15 Een dood insect 30 Iets wat stinkt
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alleen de verticale takken van een jong wilgenbos worden
gespaard als het ijs meezakt met het hoogwater

lichtgrijs sliblaagje

luchtwortels bij langdurig
voorjaarshoogwater

gele lis profiteert van het
achterblijven van brandnetels



h o o g wat er s p o r en  
een lichtgrijs sliblaagje is op alle over-
gebleven stengels en bomen afgezet

het voorjaarsgroen breekt
daar doorheen

fluitekruid bloeit alleen boven
de voorjaarshoogwaterlijn

rotzooi in een takvork

minder knoppen die later uitkomen

aanval van zandige oever
door golfslag

zandafzetting

nest van meerkoet gebouwd
tijdens hoogwater

vloedlijn met plantenstengels,
aangespoelde bomen en rommel

door bever
afgeknaagde
tak



!  ju t t en  en  z a aien
Aanspoelranden. Dikke gordels van droog gras en takjes, met van alles ertussen. Je vindt
ze na hoogwater en je kunt er precies aan afleiden tot hoever het water gestaan heeft. Je
kunt zelf onderzoeken of het wel waar is dat de rivier zaden brengt. En wat voor bloemen
daaruit gaan groeien. Hele gewone? Of ook superzeldzame? 
" Ga zo snel mogelijk nadat het water gezakt is jutten. Dan hebben muizen en zaad -

etende vogels nog niet al die lekkere zaadjes uit het aanspoelsel gepikt.
" Aanspoelranden vind je in de buurt van de rivier maar ook – als het water flink hoog

heeft gestaan – midden in het gebied.
" Doe handenvol – liefst nat - aanspoelsel in een plastic zak. Niet schudden bij het 

oprapen; dan vallen de zaadjes eruit.
" Het fijne materiaal is het best.
" Zie je beestjes tussen het aanspoelsel, laat ze dan achter. 
" Blaas of veeg ze voorzichtig tussen het aanspoelsel vandaan.
" Thuis direct ermee aan de slag.
" Verwijder het grove materiaal.
" Doe de rest in een plastic bak (bijvoorbeeld van een liter ijs) of in een kweekkasje.
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rotzooi
Vooral na hoogwater vind je
veel rotzooi langs de rivier. In
Limburg, langs de Maas, is het
echt bar en boos (zie foto). De
oever ligt bezaaid met spullen
die burgers, bedrijven en
schippers stroomopwaarts in
het water hebben gegooid of
die per ongeluk, door het
hoogwater, meegesleept zijn.
Soms zijn de hoeveelheden zo
groot dat vast en zeker ergens
stroomopwaarts een vuilnis-
belt door het rivierwater is
weggeveegd. Buiten de aan-
voer via de rivier, valt het

gelukkig mee met rotzooi in de
natuurontwikkelingsgebieden.
Er staan geen prullenbakken,
die zorgen alleen maar voor
zwerfvuil. Als ze vol zijn, blij-
ven mensen er afval in prop-
pen, ongelofelijk. Het valt of
waait er uit. Maak je een
struintocht, neem dan je eigen
afval gewoon weer mee naar
huis. Let op de plastic omhul-
sels van rietjes (pakjes sap),
die verlies je zo. Neem ook
eens iets mee, wat niet van jou
is. Vind je groot of gevaarlijk
afval, meld dat dan bij de
beheerder van het gebied.

[  z ]



" Geen zand erbij doen!
" Aanstampen.
" Goed nat sproeien, teveel aan water (bak scheef houden) weg laten lopen.
" Zet op een warme, lichte plek, zoals de vensterbank met verwarming eronder.
" Na een paar uur kijken of er spinnen, slakken en insecten wakker zijn geworden en die

vrij laten.
" Deksel erop doen, gebruik je een plastic bak, doe er dan een doorzichtige plastic zak

omheen.
" Na een paar dagen kiemen de eerste planten.
" Als veel plantjes twee blaadjes hebben, deksel eraf. Dan wel regelmatig sproeien en

opletten dat het niet uitdroogt (aanspoelsel moet naar bosgrond blijven ruiken).
" Na een tijdje kun je jouw oogst in de tuin planten. Welke planten het zijn is altijd een

verrassing, net als in het wild.

!  d iert je s  z o ek en  in  he t
a ans p o el s el
In het aanspoelsel zijn ook eitjes, poppen
en kleine beestjes te vinden. Kevertjes,
spinne tjes, pissebedden. Ze kunnen
afkomstig zijn uit het gebied zelf: door
het rivierwater verder aan land gespoeld
en samen geveegd in het aanspoelsel.
Maar ze kunnen ook met grote stukken
drijfhout zijn meegevoerd uit een gebied
stroomopwaarts. Zo leven er langs de
Rijntakken kleine, glinsterende bruine
kevertjes (hooguit een halve centimeter
groot) die oorspronkelijk uit de Alpen
afkomstig zijn.
" Peuter het aanspoelsel maar eens uit

elkaar.
" Hoeveel verschillende soorten beest-

jes kom je tegen?
" Zie je nog wat anders (bijvoorbeeld

een vlinderpop of insecteneitjes)?
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Aanspoelrand



Stenen en zand
Kinderen zijn gefascineerd door stenen. Peuters komen met steentjes aanlopen die ze
mooi vinden, wrijven ze over hun wang (of stoppen ze in de mond). Kleuters sorteren ze.
Glad en ruw, op kleur en op vorm: geen enkele steen blijkt exact hetzelfde te zijn. Bij gro-
tere kinderen verandert de interesse in stenen, maar wordt zeker niet minder. Zij willen
weten hoe een steen heet, hoe oud hij is, waar hij vandaan komt en of er fossielen in zit-
ten. Of hij zeldzaam is, edelsteen of veel waard.
Er zijn ronde en platte stenen. Platte stenen drijven beter. Stroomafwaarts, waar de rivier
langzamer stroomt, vind je daarom alleen nog platte stenen. De ronde zijn al lang naar de
rivierbodem gezonken. Op de oevers stroomopwaarts vind je ronde en platte. Met een
hoogwater zinken de ronde dicht bij de oever en de platte verder op het land, bij een zwak-
kere stroming. En waar het water heel snel stroomt (zoals langs de Grensmaas) vind je
alleen ronde stenen.
Zand is niets anders dan kleine steentjes. De korreltjes zijn afgesleten overblijfsels van ste-
nen die zijn gebotst, gebutst en gerold over de rivierbodem. Bijna al die mini-steentjes zijn
korreltjes kwarts. Dat komt omdat kwarts een hard gesteente is. Als het slijt, blijven er
korreltjes over. Van zachte gesteentes vind je niets meer terug; of ze verweren tot klei.

!  s t enen  z o ek en
" Kun je stenen vinden langs de rivier? Je kunt de zoekplaat op de volgende bladzijde

gebruiken om de naam op te zoeken en iets meer over een steen aan de weet te
komen.

" Mooie stenen neem je natuurlijk mee naar huis!
" Bekijk één steen eens goed, met het blote oog en met een vergrootglas.
" Is hij groot of klein?
" Glad of ruw?
" Wat is de vorm?
" Heeft de steen één of meer kleuren? Welke?
" Zitten er strepen op? Of vlekken?
" Zitten er gaatjes in?
" Is de steen warm of koud?
" Heeft hij een geur?
" Hoe ziet de steen eruit als hij nat is?
" Zie je zandkorrels in de steen zitten (loep)?

!  k eil s t enen
" Met platte stenen kun je keilen. 
" Zoek een goede keilsteen.
" Geef een zwiep met je arm en laat je steen razendsnel stuiterend over het water gaan.
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!  l e ven  b i j  k r ib b en  en  g ro t e  s t enen
" De oeverzone van de rivier is een van de plekken in Nederland die het rijkst is aan

loopkevers. De kevers leven onder grote stenen (kribben, oeverversteviging), net als
garnaaltjes en vlokreeftjes. Mosseltjes hechten zich aan de stenen. Kun je dit dierlijk
leven vinden?

" Draai eens een steen om.
" Blijf aan de voet van kribben. Zoek op de overgang van oever, krib en water.
" Kijk ook onder water.
" Kom je ook fossielen tegen in de steen?
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wa a r v ind j e st enen?
Om stenen te vervoeren moet
er een bepaalde stroomsterkte
zijn. De Nederlandse rivieren
zijn echte laaglandrivieren, die
bijna bij hun monding zijn. Ze
stromen hier veel minder hard
dan in de landen waar ze van-
daan komen, maar toch ver-
voeren Rijn en Maas bij
binnenkomst van Nederland
nog steentjes. De Maas is tot
pakweg Mook krachtig genoeg
om kleine steentjes mee te
nemen – vooral bij hoogwater,
sterke stroming –, de Waal tot
ongeveer Leeuwen. De stro-
ming van het Pannerdens
Kanaal is ook nog sterk

genoeg om stenen te vervoe-
ren, maar voorbij de splitsing
bij Arnhem wordt hij te zwak.
Langs Nederrijn, Lek en IJssel
vind je dus nauwelijks stenen.
Maar, soms stort de mens daar
stenen op een oever, die ook
de moeite waard zijn om te
bekijken. Ze zijn hoekig in
plaats van afgerond: een teken
dat ze niet door de rivier zijn
gebracht. In deze stortsteen
vind je vaak fossielen.
Het eerste stuk van de Maas in
Nederland, tot net voorbij
Roermond, is een verhaal
apart. Daar vind je enorme
stenen van wel 20 cm door -
snede. Al het grind is geduren-

de de laatste IJstijd (80.000
tot 10.000 jaar geleden), van-
uit de Ardennen hier naar toe
vervoerd. De rivier stroomde
toen veel harder dan nu en kon
grote stenen meenemen. De
oevers van de Grensmaas
bestaan voor een groot deel uit
dit grind. Je vindt het in de
zomer, bij lage waterstanden
langs de oever en op de bodem
van de rivier (grindeiland).
Maar ook volop op nieuwe
grindbanken, die zijn ontstaan
nadat dikke pakketten grind
(tot 30 meter) zijn afgegraven
door grindwinners. 

[  z ]

Zoetwatergarnaal

Amerikaanse rivierkreeft (t0t 15 cm)

Vlokreeft
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Gekleurde kwarts
Je vindt ook volop kwarts in
diverse kleuren. De kleur wordt
veroorzaakt door bijmenging 
van ijzer (gelig, rozig) of andere
mineralen (bijvoorbeeld grijzig)

Lydiet of toetssteen
Lydiet lijkt op een dropje; het 
is een pikzwarte, harde, zijde-
zachte steen; soms met witte
adertjes. Hij is ontstaan uit klei.
Lydiet wordt ook wel toetssteen
genoemd, omdat hij vroeger
werd gebruikt om goud te be -
oordelen. Met de gouden ring of
ketting zette men een streep of
de lydiet. Daar ging zwavelzuur
op. Hoe minder het streepje
oplost, des te hoger het goud -
gehalte is.

Graniet *
Een vrij ruwe steen, waarin je
duidelijk drie kleuren korrels
ziet. Maak je de steen nat, dan
zie je het nog beter. Het zijn de
mineralen kwarts (doorschijnen-
de of gekleurde korrels), glimmer
(glinstert) en veldspaat (stukjes
met rechte kanten, vaak donker
tot zwart). Van (gepolijst) gra-
niet maakt men bijvoorbeeld
grafstenen of aanrechtbladen.

Vuursteen
Een gladde steen die is ontstaan
op de bodem van een vroegere
zee. Daar werd kalk afgezet
(schelpen, skeletten van gestor-
ven zeediertjes). In graafgangen
in de kalk vormde zich vuur-
steen. Veel van onze vuurstenen
komen uit Limburg en het aan-
grenzende buitenland. Je vindt
de steen in allerlei kleuren: geel,
bruin, blauw, zwart, grijs en
oranje. Soms zit er een witte
‘schil’ van kalk om. Vuursteen 
is erg hard en tegelijkertijd 
bros en daarom geschikt om 
te bewerken. In de prehistorie
maakten de mensen er allerlei
gereedschappen van. Ook werd
de steen gebruikt om vuur te
maken. Kets maar eens twee
vuurstenen tegen elkaar en ruik.
Er kunnen fossielen in vuursteen
zitten. Je vindt de steen óók
langs de Waal omdat de Maas
ooit op de plek van de huidige
Waal stroomde. Langs de Waal
vind je vuurstenen vooral in deze
hoekige vorm, langs de Maas kun
je tal van vormen vinden.

Witte kwarts
Kwarts is een harde kiezelsteen,
die via de Maas en de Rijn uit de
Alpen, Duitse Middelgebergtes,
Vogezen en Ardennen komt. 
De stenen zijn afgesleten brok-
jes van witte kwartsaders: opvul-
lingen van barsten in gesteenten
als bijvoorbeeld zandsteen. Ieder
kent de ronde kiezelstenen van
grindpaden. Kwarts in zuivere,
uitgekristalliseerde vorm heet
bergkristal (dat vind je maar zel-
den). Kwarts is het meest voor-
komende mineraal in ons land.
Hier zie je het als het gesteente
kwarts, maar het kan ook onder-
deel van een gesteente zijn; het
vormt dan een verbinding met
andere mineralen. Ons zand
bestaat voor zo’n 90% uit
kwarts. Van wit zand (kwarts
dus) maakt men glas.

Gerolde vuursteen
Een harde blauw-grijze of bruine
steen. Hij is glad en rond afgesle-
ten. Dat gebeurde in de branding
van een vroegere zee. Door het
oneindig heen en weer rollen en
botsen is hij op een ei gaan lijken
en kreeg hij overal butsjes (loep).
Bij een ‘gebroken ei’ zie je vaak
dat de schil anders van kleur is
dan de kern.

Arkosezandsteen 
Lichtgekleurd, korrelig en grof
aanvoelend. Ontstaan uit gruis
van granietbergen. Je ziet witte
kwartskorrels zitten (soms zo
groot als kiezelsteentjes) en 
glinsterende brokjes ‘glimmer’.
Soms zie je putjes, daar hebben
korreltjes ‘veldspaat’ gezeten, die
er zijn uitgesleten.
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Zandsteen (met kwartsbanden)
Zeer algemeen en in verschillen-
de kleuren te vinden (grijs, bruin,
gelig, groenig). De steen is ont-
staan uit samengeperste zand-
korrels. Die zandkorrels voel je
nog – de steen is ruw – en met
een loep zie je ze ook. Soms
heeft een zandsteen kwartsban-
den, die kunnen aanvoelen als
koorden om de steen. De ban-
den zijn minder gesleten dan de
zandsteen omdat kwarts harder
is. Soms vind je fossielen in
zandsteen.

Revinienkwartsiet
Deze kwartsiet is donker blauw-
grijs. Met het blote oog zie je
kleine vierkantjes zitten. Daarin
zaten ooit goudkleurige, vierkan-
te mineralen (pyriet), die er uit-
gesleten zijn. Sla je de steen met
een hamer doormidden (thee-
doek erover leggen, zodat er
geen rondvliegende splinters in
je ogen kunnen komen), dan vind
je misschien in de kern pyriet -
kubusjes.

Taunuskwartsiet
Een grijs- of geelwitte kwartsiet
met wijnrode vlekken. De steen
dankt zijn naam aan het Duitse
Taunusgebergte, maar komt ook 
in de Hunsrück (eveneens stroom-
gebied Rijn) en de Ardennen
(Maas) veel voor.

Bontzandsteen
Roodachtig of roze grofkorrelige
steen die met de Rijn meekomt.
De zandkorrels waaruit bont-
zandsteen is opgebouwd hebben
ooit in een woestijn gelegen en
zijn daarom rood. In zo’n klimaat
met weinig neerslag is er over
het algemeen een opwaartse
grondwaterstroom, die minera-
len mee naar de oppervlakte
neemt. IJzer dat aan de opper-
vlakte komt (waar zuurstof bij
komt) ‘roest’ en geeft een rode
kleur. Van Bonn tot Basel zijn
veel rode kerken en andere
gebouwen gebouwd met de daar
voorkomende bontzandsteen.

Kwartsiet (met kwartsbanden)
Grijs of bruine steen, die veel voor-
komt. Kwartsiet is ontstaan uit
zand, net als zandsteen. Het heeft
alleen onder hogere druk en tem-
peratuur gestaan en daarom zijn de
zandkorrels als het ware versmol-
ten en voelt de steen gladder aan.

Leisteen
Een platte, donkergrijze steen,
die uit veel dunne laagjes
bestaat (goed zichtbaar) en
makkelijk splijtbaar is. Leisteen
is ontstaan uit op elkaar gepers -
te kleilaagjes. Soms zie je
kwartsbanden of glimmende
stukjes (loep). Leisteen komt uit
de Ardennen (Maas) en uit de
Duitse Hunsrück (Rijn). Het
wordt wel gebruikt als dakbe-
dekking. Vroeger schreven de
mensen met een griffel op een
lei (mini schoolbord).

Conglomeraat 
‘Natuurbeton’. Conglomeraat voelt
bobbelig aan; het bestaat uit ver-
schillende soorten en groottes 
kiezelstenen die aaneengekit zijn.
Conglomeraat is ondermeer ont-
staan uit erosiepuin, dat aan de
voet van het gebergte is neerge-
legd. Onder grote druk is het
samen gaan plakken, het fijnste
materiaal fungeerde als ‘plaksel’. 

Stenen die door de rivier
naar ons land zijn gebracht
hebben geen scherpe hoe-
ken meer. Door rollen en
botsen zijn die afgesleten.



!  z and  o nd er z o ek en
" Leg wat zand op je handpalm en bekijk het met een loep.
" Wat is zand eigenlijk?
" Welke kleuren hebben de zandkorrels?
" Welke vormen?

!  b e z ink pro ef
"  Neem twee grote glazen conservenpotten van huis mee. 
"  Vul elke pot voor eenderde met grond. De ene pot met     

grond die je opraapt dicht bij de rivier. De andere pot met 
grond van ver van de rivier. 

"  Doe water bij de grond tot de pot bijna vol is.
"  Thuis beide potten goed schudden en neerzetten.
"  Kijk hoe snel de grond bezinkt. Het kan wel een paar 

weken duren voor het water helemaal helder is en al het 
zwevende spul is bezonken.

"  Er kan grind, zand en klei in de potten zitten. Het fijnste 
spul is klei.

" Wat bezinkt het snelst? En het langzaamst?
" Hoe lang duurt het?
" Welke laag is het dikst, stenen, zand of klei?
" Zie je verschil tussen de twee potten?
" Het bodemmateriaal dat in jouw pot het snelst bezinkt, doet dat ook langs de rivier

het snelst. Het is het materiaal dat het dichtst bij de rivier terecht komt, bij de meeste
stroming. Het spul dat heel langzaam bezinkt, komt verder van de rivier, in – bijna –
stilstaand water terecht. Zie je dat in jouw proef terug?
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een lif t va n het i js
In een warme tijd stromen de rivieren niet zo
snel als in een IJstijd. In onze – warme – tijd
worden daarom geen grote stenen uit de ber-
gen aangevoerd. Maar de grote stenen die in
onze rivieren liggen, die duizenden jaren gele-
den met een woeste stroming naar Nederland
zijn gekomen, kunnen in een uitzonderlijk

geval toch een stuk stroomafwaarts gaan. Bij
strenge vorst bevriest in een rivier de bodem
het eerst. Er vormt zich grondijs rond de ste-
nen die op de bodem liggen. Dit ijs groeit
steeds verder aan, totdat het gaat drijven. De
steen wordt dan meegevoerd. Een ijsschots
van 50 cm doorsnede kan al een steen van
twee of drie kilo meevoeren.

[  z ]



!  s pel en  a an  he t  s t r and
" Op de grens van water en zand kun je goed spelen. Wat kun je allemaal doen?
" Schoenen uit en pootje baden.
" Een zandkasteel bouwen. Met een grachtenstelsel. Of versierd met stenen en 

schelpen.
" Een druppelkasteel maken: schep een hand modderig zand en laat op de grond 

druppelen. Telkens zo doorgaan.
" Met stokjes of veren tekenen of schrijven in het zand.
" Tunnels graven.
" Met een paar emmers kun je een prachtige minirivier maken. Ga niet gelijk graven,

maar laat een paar meter van de waterlijn een emmer water langzaam leeglopen. En
nog één op dezelfde plek. En nog één. Zorg dat het blijft stromen. Hier heb je een
goed samenwerkend team voor nodig! Ga net zolang door tot er vanzelf een rivier te
voorschijn komt. Hoe langer je emmers blijft legen, hoe mooier de rivier wordt. Hij
gaat kronkelen, wanden storten in, er verschijnen eilandjes, hij gaat vertakken.

" Naderhand kun je langs de rivier dijken bouwen en in de rivier stuwen aanleggen.
" Door kuilen te graven kun je de grondwaterstand langs de rivier meten. Het handigst

is het om hierbij een schep te gebruiken. Graaf kuilen op vijf, tien en vijftien meter
afstand van de oever. Hoe diep moet je graven om bij het grondwater te komen? En
zijn er verschillen tussen de kuilen? Vergeet niet de gaten weer dicht te gooien.

" Ga eens op de waterlijn staan en wacht tot er een groot schip langs komt…
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Planten

Veel natuur langs de rivieren was zo’n twintig jaar geleden nog boerenweiland of maïs -
akker. Er werd gestopt met de landbouw en nu mag de natuur haar gang gaan. Soms werd
er eerst grind of klei afgegraven en startte de natuur op een kale grind- of zandbodem.
Soms was het verlaten boerenweiland of de braakliggende akker het uitgangspunt. In alle
gevallen kwamen daarna spontaan planten, struiken en bomen tot groei. 200 tot 300 
verschillende soorten is geen uitzondering. De zaden zaten nog in de grond of worden
gebracht door de wind, door vogels, via de vacht van dieren, kleding of schoenen van 
mensen. Of door de rivier. 

Op ieder plekje groeien weer andere planten, afhankelijk van grondsoort, hoogte, vochtig-
heid. Op droge, schrale grindoevers en zandige rivierduinen vind je de meest bijzondere
planten, soorten die goed bestand zijn tegen warmte en droogte. Er groeien zelfs planten
die veel voorkomen in de warmere Alpenlanden of in Frankrijk. Buiten de rivieroevers vind
je ze haast nergens in Nederland. De zaden worden via de Rijn en de Maas stroomaf-
waarts gevoerd en kiemen aan de rivieroevers. Tot in Nederland blijken ze goed te gedijen,
maar dan wel op de wat warmere plekjes, zoals aan de zonzijde van rivierduinen en dijk -
hellingen. 

Op plekken waar de rivier klei neerlegt kiemen wilgen, vaak honderden tegelijk, en soms in
nette rijtjes, zoals een golf de zaadjes heeft neergelegd. Wilgen worden snel bos, tenzij ze
door plantenetende dieren worden gesnoeid. Een wilg groeit de eerste jaren wel één tot
twee meter per jaar, binnen tien jaar tijd kan al een flink woud zijn ontstaan. Dit ooibos
van wilgen en zwarte populieren was twintig jaar geleden nog een zeldzaamheid, nu tref je
het op veel plekken aan, net als duizend jaar geleden. 



Op het voormalige boerenland groeien de eerste jaren veel akkerdistels, soms menshoog.
Dat komt omdat er nog veel meststoffen in de grond zitten. Daar houden die distels van.
Langzaamaan wordt de grond schraler, worden de akkerdistels lager, de distelhaarden klei-
ner en verschijnen er steeds meer andere planten in de ruigtes. Heel veel plantensoorten
zijn namelijk niet bestand tegen overdadig veel meststoffen in de grond en moeten dus
wachten tot na verloop van jaren de bodem wat voedselarmer is geworden. De rivier
brengt bij een overstroming weer voedingsstoffen, dus helemaal verdwijnen zullen akker-
distels niet. Gelukkig maar, voor de natuur zijn ze belangrijk; er komen veel dieren op af.
Ze zijn rijk aan nectar en trekken daarom vlinders en hommels aan, vogels als putter en
kneu eten distelzaad, muizen hebben holletjes en hazen en fazanten verstoppen zich in de
distelruigtes.

Bloemen en planten
Langs de rivier lijkt het pas laat lente te worden. Vanaf maart, april begint het gras te groei-
en en krijgen de wilgenbomen hun katjes en een zachtgroene, frisse gloed. Maar de geel,
paars, roze en andere-kleuren-bloemenpracht komt pas vanaf eind mei tot stand. Houd je
van een kleurige bloemenzee, dan zijn juni, juli en augustus de mooiste maanden langs de
rivier.

!  g enie t en  van  d e  b l o emenpr ach t
" Neem de tijd om goed om je heen te kijken en richt je aandacht op de bloemenweelde.
" Je kunt ook een stuk tussen de planten rondlopen en zo her en der aan een bloem ruiken. 
" Welke kleur overheerst er nu?
" Heb je een stuk gelopen, laat dan je blik nog eens gaan over het stuk dat je hebt afge-

legd.

!  een  b l o em  o nd er z o ek en
" Om een bloem goed te onderzoeken

heb je ogen, neus en handen nodig.
Gebruik ook eens een loep; dan ont-
dek je vaak prachtige vormen en
patronen op en in de bloem.

" Ruik! Heeft de bloem een geur?
Lekker? Vies? En het blad (fijnwrij-
ven)? Waar is de geur voor, denk je?

" Welke kleur(en) heeft de bloem?
" Is de bloem behaard?
" Zie je vlekjes, lijntjes of andere patronen?
" Zit er poeder op (stuifmeel)?
" Zit er een beestje op de bloem? Wat doet die daar?
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Bloemen plukken
‘Ik liep wat in de Leeuwense Waard rond. Als vanzelf begon ik bloemen te plukken. Hier
een paarse kattestaart, daar een tak wilde peen, wat boerenwormkruid. Lopend door het
terrein groeide mijn paars-wit-gele bos. Zon, een kabbelende geul, hoge planten en ik liep
er tussen. Blij met mijn mooie bos liep ik richting bushalte. Vlak voor de uitgang kwamen
twee wandelaars me tegemoet. Verrekijkers om de nek. Echte natuurliefhebbers. Ik pro-
beerde de bloemen nog wat weg te moffelen en schaamde me een beetje.’

Ouders anno begin 21e eeuw hebben toen ze jong waren geleerd dat bloemen plukken niet
mag. Je houdt geen natuur meer over en je hebt er ook niets aan; veel bloemen verleppen
waar je bij staat, was de boodschap. Maar deze goedbedoelde zorg om de natuur schiet
haar doel voorbij. Plukken van bloemen betekent niet per definitie uitsterven van een plan-
tensoort. Daar zijn heel andere boosdoeners voor. In nieuwe natuurgebieden is een over-
daad aan bloemen. Daarvan mag best een mooi boeket geplukt worden, als je je maar aan
bepaalde ‘regels’ houdt.

!  vel d b o ek e t
" Pluk alleen die bloemen waarvan er

veel staan, zo breng je het voortbe-
staan van een soort niet in gevaar.

" Pluk wat je nodig hebt, niet minder
maar ook niet meer.

" Pluk niet op één plek, maar verspreid.
" Zorg dat je geen wortels meetrekt; 

een mesje is handig bij harde stengels.
" De bloemen zullen misschien wat

gaan hangen, maar als je ze thuis
direct op de vaas zet, trekken ze weer
bij. Je kunt wel een week genieten van
je veldboeket!

" Mocht er toch een bloemsoort tussen
zitten die niet bijtrekt, dan weet je dat
voor de volgende keer.

!  b l o emenk r ans
Ieder kent wel de kettingen en kroontjes van madeliefjes. Maar ook met andere soorten
bloemen en grassen, vlecht je, al plukkend en lopend door een natuurgebied, op eenvou -
dige wijze een bloemenslinger of bloemenkrans (zie tekening hiernaast). 
" Gebruik planten met een buigzame stengel.
" Maak een krans van één soort of juist een heel gevarieerde.
" Van alleen grassen zijn ook prachtige kransen te maken.
" Een vollere krans krijg je door met twee of drie bloemen tegelijk te vlechten.
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z o  ma ak  je  van  d e  s l in g er  een  k r ans :
" Buig de uiteinden naar elkaar en laat ze wat overlappen.
" Wind er een soepele, stevige grasstengel omheen. 

Tussen de bloemen door, zonder ze te pletten.
" Steek het uiteinde van de stengel onder de juist 

omwonden slagen heen en trek aan.

z o  ma ak  je  een  b l o emens l in g er :



!  nat uur ink t
" Vlierbessen hebben diep paars sap. Prachtige inkt om mee

te schrijven. Gebruik er een vogelveer bij. Schrijf bijvoor-
beeld op een leisteen.

" Zwarte natuurinkt geeft de inktzwam.
" Je kunt ook inkt maken door een handje inktgallen een

paar dagen in het water te zetten, samen met een roestige
spijker. Je vindt de gallen op eiken, het zijn een soort harde knikkers.

!  pl an t ens peurt o ch t
" Sommige planten vallen op door hun mooie bloemen. Andere vallen op omdat ze

‘wapens’ dragen of omdat ze er zielig uitzien. Ga maar eens op zoek naar deze wapen-
dragers, zielenpoten en andere aandachttrekkers.

" Je kunt onderstaande lijst erbij gebruiken.
" Eén plant kan best in twee categorieën vallen. Een speerdistel is bijvoorbeeld een

wapendrager (heeft stekelige bladeren) en tegelijkertijd een zacht type (heeft zachte
bloemen).

" Misschien kom je nog meer aandachttrekkers tegen. Zet ze maar op de stippellijntjes.

Wapendragers Zachte types
1 met stekels 13 met hele zachte blaadjes
2 met brandharen 14 met hele zachte pluisjes
3 met stinkende bladeren 15 met hele zachte vruchten
4 …………… 16 ……………

Zielenpoten IJdeltuiten
5 die helemaal zijn uitgedroogd 17 die naar parfum ruiken
6 die onder de schimmel zitten 18 met de mooiste bloemen
7 die onder de luizen zitten 19 met een slank figuur
8 …………… 20 ……………

Slapjanussen Lekkere dingen
9 die op de grond liggen en kruipen 21 met bramen
10die slap in het water hangen 22 met vlierbessen
11 die zich aan anderen vastklampen 23 met tomaten
12 …………… 24 ……………

!  apart e  pl an t en
Nog meer bijzonders in de plantenwereld. Er zijn planten die apart ruiken, giftig zijn, die
gekke zaden hebben of waarmee je elkaar kunt versieren. Voorbeelden ervan staan op de
volgende pagina’s. Zoek ze maar eens. 
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de gif tige door na ppel
Doornappel is zo’n plant die uitnodigt om de
vruchtdozen te plukken. Ze zijn groot, opval-
lend en decoratief. Maar Doornappel is zeer
giftig en heeft een hallucinerende werking. Er
wordt gezegd dat alleen al van contact met de
plant je pupillen samentrekken. Bepaald niet
iets om de proef op de som te nemen. De

zaaddozen barsten open als ze rijp zijn en dan
zie je de zaden zitten. Maar voor die tijd valt
de ‘gifkikker’ op door haar opvallende, zwaar
geurende bloemen: grote lila of roze kelken.
Doornappel groeit op zandige rivieroevers en
is waarschijnlijk oorspronkelijk afkomstig uit
Noord-Amerika.

[  z ]

Speerdistel O, zo stekelige speren,
maar met héle zachte bloempjes

Doornappel Zwaar giftig

Boerenwormkruid, Watermunt
Wrijf het blad en ruik maar eens 

Zilverschoon en vijfvingerkruid 
grijpen om zich heen 

Duizendblad Waarom zou
het zo heten?

Vijfvingerkruid 



apart e  pl an t en
Oeverstekelnoot 

Versierplant
Wilde marjolein
Wrijf het blad en ruik
maar eens

Koningskaars Meetplant:
ga er naast staan en schat
hoe lang hij is

Dovenetel Lekker, honing
(pluk bloempje en zuig
aan de onderkant)



Reuzenbalsemien Raketplant. 
Druk maar eens op een rijpe vrucht

Kraailook
Ruikt naar ui 

Handjesgras Waarom
zou het zo heten?

Bereklauw Stengel van
bereklauw (of fluitekruid)
kun je als fluitje gebruiken:
verticaal tegen je onderlip
zetten en blazen

Dovenetel met gaatje Hier is 
een insect jou al voor geweest



Vruchten en zaden
In de afgelopen vijftien jaar zijn veel boerenweilanden en maïsakkers langs de rivier ‘omge-
toverd’ in afwisselende natuurgebieden, waar tal van soorten planten groeien. Voor een
deel zaten de zaden van die planten nog in de grond, voor een ander deel hebben ze zich
(op)nieuw gevestigd: zijn vruchten en zaden naar de gebieden toe gebracht. En dat kan op
allerlei manieren. Door de wind, door dieren of door het water.
Windverspreiders hebben meestal kleine zaden: een soort stofjes, zaden met pluis, een
parapluutje of propellertje. Voorbeelden van planten waarvan het zaad door de wind
wordt verspreid zijn distel, kruiskruid, paardebloem, wilg, populier en es. Een heel andere
manier van windverspreiding is als de wind de hele plant voort rolt over het zand. Dat
komt in Nederland niet zo veel voor, maar het gebeurt juist wél met twee rivierplanten op
het rivierstrand: de kruisdistel en smal vlieszaad.
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groot wa r k ruid, de
k iller
Een moordenaar. Dat is groot
warkruid. De plant kiemt in
het voorjaar, op de grond,
maar dringt zo snel mogelijk
z’n boorwortels in een andere
plant. Die ‘zuigt hij uit’ om
aan z’n voedingsstoffen te
komen. Hij groeit en groeit in
een wirwar van rood-gele dra-
den die hij om zijn slachtoffer
heen slingert. Kleine, onop -
vallende lichtroze tot vlees-
kleurige bloempjes gaan 
bloeien. Tegelijkertijd sterft 
de gastheerplant langzaam 
af. Uiteindelijk is dan ook
groot warkruid ten dode op -
ge schreven. Maar op dat
moment heeft de plant al
zaden gevormd. Water neemt

ze mee of zoogdieren eten ze
op (en poepen ze weer uit). De
zaden kiemen een volgend
voorjaar en als ze een nieuw
slachtoffer vinden staat een
nieuwe moordenaar op. Gast-
heer is meestal de grote brand-
netel, soms een andere plant
(hop, boerenwormkruid).

Brandnetels die zijn belaagd
door groot warkruid gaan suk-
kelen, het blad wordt geel. Dat
is malser en dus smakelijker
voor grazers. Grote kans dat
het wordt opgegeten, met war-
kruid en al. Slim van de para-
siet, zo neemt de kans toe dat
z’n zaad wordt verspreid.

[  z ]



Dieren kunnen op verschillende manieren vruchten en zaden meenemen. Bijvoorbeeld
doordat ze aan de vacht blijven haken (ook aan jouw kleren). De zaden van oeverstekel-
noot, klit, agrimonie, kleefkruid hebben een soort weerhaakjes die dat mogelijk maken.
Ook verspreiden dieren zaad door het op te eten (vogels: bessen, grazende dieren: met
plant en al) en weer uit te poepen. Een heel bijzondere zadenverspreider is de mier. Die
neemt zaden mee naar zijn nest – vaak vele malen zo zwaar als hijzelf - als voedsel voor de
larven. Het zijn geen gewone zaden; ze hebben een voedselrijk aanhangsel: een mieren-
broodje. Sommige zaden worden onderweg al van het mierenbroodje afgebeten of belan-
den op een ‘afvalhoop’ buiten het nest, andere worden in het nest opgeslagen. Die zaden
zijn dan gelijk geplant, veilig verstopt voor muizen, kevers, rupsen en vogels. Hetzelfde
doet de gaai trouwens met eikels. Zo’n 15 procent van de Nederlandse zaadplanten wordt
(ondermeer) door mieren verspreid, voorbeelden zijn hondsdraf, stinkende gouwe en
diverse soorten distel, boterbloem en ereprijs.

Tot slot water. Niet alleen regenwater kan zaden verspreiden, maar ze kunnen ook drijvend
op een andere plek komen. Langs de rivier komt dat veelvuldig voor, en ook over een grote
afstand. Het gebeurt niet alleen met zaad van wilde planten, maar ook met zaden uit
groente- en fruitresten, die – ondermeer via de riolering -  in de rivier belanden. Zo komt
het dat je vaak tomaten-  en pompoenplanten ziet op de rivieroever of kribben. In een zeer
warme zomer kun je zelfs tomaten oogsten langs de rivier. Natuurlijk worden planten vaak
ook op verschillende manieren verspreid. Bijvoorbeeld: de wind pakt een wilgenzaad op,
het waait in de rivier, kilometers stroomafwaarts spoelt het aan land en kiemt.
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!  s peur en  na ar  vru ch t en  en  z ad en
" De meeste planten dragen in de nazomer of herfst vruchten en zaden. Dan is het dus

de beste tijd om te speuren. Voorbeelden van planten die al in de lente zaad vormen
zijn paardebloem, wilg, populier, fluitenkruid en de meeste grassen.

" Verzamel de vruchten en zaden maar in een bakje; je zult je verbazen over de ver-
scheidenheid die je tegenkomt.

" Kijk ook eens naar de vacht van de grote grazers.
" Probeer er achter te komen hoe de zaadjes en vruchten die je tegenkomt verspreid

worden.
" Sorteer ze eens: op grootte, kleur of manier van verspreiding.

!  her f s t b o ek e t
In de riviernatuur wordt niet gemaaid. De
ruigtes blijven in het najaar staan en vor-
men voedsel en dekking voor vele dieren.
Daarom kun je hier ook in de herfst bloe-
men plukken. Prachtige droogboeketten.
Van uitgebloeide bloemen en takken met
vruchten en zaden. Schermen wilde peen,
uitgebloeid boerenwormkruid, meidoorn-
takken met dieprode bessen, rietpluimen,
slingers hopbellen, takken oeverstekel-
noot of klit en ga zo maar door.

Klimmen en vlechten
Meer bos langs de rivier betekent meer
bomen waar je in kunt klimmen. Door de
enorme kracht van het rivierwater, maar
ook door storm of paardenvraat kunnen
bomen zo beschadigen dat ze naderhand
nieuwe takken gaan vormen en bizarre sil-
houetten krijgen. Prachtige klimbomen.
Toch vind je in de riviernatuur ook heel wat
bomen waar je niet zo makkelijk in klimt.
Veel bomen zijn nog jong en juist oudere
exemplaren zijn de beste klimbomen. Oud
worden en aftakelen doen bomen vanzelf.
Een goed vooruitzicht, het klimbomenbe-
stand zal snel groeien.
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Hopbellen



‘Mijn dochter klautert al sinds ze kan lopen. Begonnen met klimmen en lopen op omgeval-
len stammen, heeft ze geleidelijk aan haar grenzen verlegd, terwijl ze steeds behendiger
werd. Daardoor was het nooit gevaarlijk, ook al gleed ze wel eens uit. Toen ze vier was,
maakten we een wandeling met een even oud vriendinnetje. Hup, hup, hup, ze zat al in de
boom. Het vriendinnetje er achter aan, gleed uit, ik kon haar nog net grijpen. Het leek zo
makkelijk, maar zíj had totaal geen ervaring.’

!  b o o mk l immen
" Gebruik handen en voeten bij het klimmen. Laat steeds maar één van de vier los voor

een volgende stap of greep.
" Probeer eerst of de tak je kan dragen en geef dan pas je hele gewicht.
" Klim zo dicht mogelijk bij de stam; daar zijn de takken het stevigst.
" Ga niet hoger dan je het vertrouwt. Hoe hoog dat is, is voor iedereen anders. Zeggen

dat je niet hoger durft is pas echt stoer.
" Als de eerste vertakkingen te hoog voor jou beginnen, gebruik dan iemand als lift.

Laat die met de rug tegen de stam staan, armen hangen omlaag, vingers ineengestren-
geld tot een kommetje, handen tegen de onderbuik. De eerste stap zet je in de han-
den van je hulpje.

" Bedenk wel: er in klimmen is makkelijker 
dan er uit! Zorg dat je zelf ook weer veilig naar beneden kunt.

" Verjaag geen dieren uit de boom.

!  wil g en t enen  vl e ch t en
Met wilgentakken kun je goed vlechten.
Een mand vlechten is aardig ingewikkeld,
maar de basis van vlechten is eenvoudig. Je
kunt het zelf zo makkelijk of zo moeilijk
maken als je wilt.

" Zet een aantal stevige takken naast
elkaar (bijvoorbeeld in de grond).

" Vlecht hier soepele twijgen tussen-
door, steeds om en om.

" Je mag met een snoeischaar best wat
takken van de wilgenbomen afsnoeien,
net als de koniks of runderen. Wilgen
groeien snel en lopen zo weer uit.
Gebruik geen takken van een ander
soort bomen.

" Knip niet op één plek, van één boom,
maar hier een tak en daar een tak.
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" Verniel geen bomen. Zorgvuldig
gebruiken wat je nodig hebt is iets heel
anders.

" Ben je met velen, dan kun je ook een
hut van wilgentenen maken. Misschien
heb je dan ook wat touw nodig.

Lekkers uit de riviernatuur
Verzamelen van planten en vruchten uit de natuur. Om van te snoepen of om iets lekkers
van te maken. Héél kleine kinderen vinden dat al leuk. Bramen plukken kent iedereen. Ook
de blauwe, dauwbramen, kun je trouwens eten. En vlierbessen, rechtstreeks van de struik.
Natuurlijk zijn niet alle bessen eetbaar. Sommige zijn voor mensen onsmakelijk of zelfs
giftig, maar worden wel door vogels gegeten. Sleedoornpruimen en rozenbottels eten wij
niet direct van de struik, maar het zijn wel smakelijke ingrediënten. En ook van brandne-
tels, vlierbloesem en watermunt kun je wat lekkers brouwen.

!  mun t t hee
" Pluk een bosje watermunt: het groeit op vochtige plekken, bijvoorbeeld langs de oever

van plassen.
" Giet een liter kokend water over 5 à 6 gewassen takjes munt (zonder bloem).
" 10 minuten laten trekken.
" Het smaakt sprankelend, ook als je geen thee van gedroogde munt lust, moet je dit

eens proberen.

!  vl ier b l o e s ems iro o p
Na wilgen zijn vlieren en meidoorns de eerste bomen die je in natuurgebieden langs de
rivier ‘groot ziet worden’. In sommige terreinen zijn al echte vlierbomenbosjes, die ook
bloemen krijgen en vrucht dragen. Proef maar eens een vlierbes, je kunt ze eten. Ook
vogels (spreeuwen) lusten er pap van. En poepen dan paars. Die paarse klodders vind je op
de grond, maar ook op de rug van konikpaarden. Daar gaan spreeuwen nogal eens zitten,
om insecten te pikken. Van de bloemen kun je een siroop maken.
" Pluk zo’n 100 vlierbloesemschermen (mei).
" Was ze, vouw je hand om het bloemscherm en knip de steeltjes in één knip zover 

mogelijk af.
" Leg ze losjes in een schaal, samen met twee, in schijven gesneden (biologische) 

citroenen.
" Giet er water overheen tot de schermen net onder staan (zo’n twee liter)
" Laat 24 uur intrekken.
" Haal de schermen eruit en meet de resterende hoeveelheid vocht.
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" Maak potjes of flesjes schoon met sodawater. Spoel ze goed om met schoon water.
" Breng het vocht aan de kook met suiker (1/2 kg per liter vloeistof). Roer tot de suiker is

opgelost. Afschuimen.
" Giet over in flesjes of potjes.
" De lekkerste limonade krijg je als je een scheut siroop aanlengt met ijskoud water of 

– koolzuurhoudend – mineraalwater.

!  vl ier b l o e s empannenko ek
" Versgeplukte vlierbloesemschermen zijn ook lekker op een pannenkoek.
" Of gefrituurd (eerst in pannenkoekenbeslag dopen).

!  s l eed o o r n g el ei
" Pluk vroeg in de herfst sleedoornpruimen: zodra ze volgroeid zijn (zo’n centimeter

doorsnede), maar de vogels er nog niet bij zijn geweest.
" Als het nog niet gevroren heeft, moet je ze eerst een nacht in de diepvries leggen,

voordat je ze verwerkt.
" Per kg sleedoornpruimen heb je 1 kg geleisuiker en 200 ml appeldiksap nodig.
" Zet dit op met een bodempje water.
" Kook de massa gaar onder regelmatig roeren. Let op dat het niet aanbrandt en voeg

zonodig steeds een scheutje water toe.
" Roer de sleedoornmassa door een zeef, zodat de pitten achterblijven.
" Breng de massa weer aan de kook en giet in schone, glazen potten. Sluit direct af.
" Als je minder suiker gebruikt (700 gr), krijg je een soort sleedoornelixer. Aangelengd

met mineraalwater is het een lekker sapje.
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!  roz enb o t t el chu t ne y
" Pluk in de nazomer bottels van wilde rozen (vaak zijn het hondsrozen). Ze zijn wat

kleiner dan die van rozen uit het stadsgroen.
" Snijd ze thuis doormidden en haal de pitjes er uit.
" Meng 300 gr ontpitte rozenbottels met 200 gr gesnipperde ui, een halve rode

Spaanse peper (ontpit, in stukjes), 50 gr rozijnen, 1 el mosterd, 1 tl zout, 250 gr witte
basterd suiker, mespuntje cayennepeper en 3 dl frambozenazijn (of gewone).

" Breng aan de kook met een bodempje water en laat 1,5 uur zachtjes doorkoken. De 
chutney moet dan dik zijn. Mocht het te droog worden (aanbranden) voeg dan iets
water toe.

" Doe de warme chutney in schone potjes (1 à 2) en sluit direct.
" Een gesloten potje is minstens 3 maanden houdbaar, eenmaal geopend moet je het in

de koelkast bewaren.

!  b r and ne t el s o ep
Brandnetels groeien op plekken langs de rivier, waar veel voedingsstoffen in de bodem 
zitten. Bijvoorbeeld op aanspoelselranden of in het wilgenbos.
" Pluk jonge brandneteltoppen (april-mei). Doe handschoenen aan 

om prikken te voorkomen.
" Snijd thuis de brandnetels fijn (handschoenen).
" Fruit een ui, voeg een liter bouillon, 300-400 gr brandnetels, wat peper en dragon toe.
" Laat 20 minuten koken.
" Eventueel met een staafmixer pureren en een scheut room (of koffiemelk) toevoegen.
" Verder naar wens op smaak brengen met zout en peper.



Dieren

Ruim vijftien jaar geleden zijn in de Nederlandse natuur paarden en runderen uitgezet
door natuurbeschermers. Grote grazers horen thuis in de wilde natuur langs de rivier. Vele
eeuwen geleden leefden er namelijk ook kuddes wilde paarden en runderen in West-
Europa. Maar de mens heeft die uitgeroeid. De konikpaarden en runderen (bijvoorbeeld
galloways, brandroden of hooglanders) nemen hun plaats nu in en kunnen verwilderen.
Dat wil zeggen dat de dieren weer kunnen rondtrekken in kuddes (mannelijke- én vrouwe-
lijke dieren én hun jongen) die bij elkaar blijven. Dieren uit zo’n verwilderde kudde blijven
’s zomers en ’s winters buiten en zoeken zelf hun eten bij elkaar. Ook hoeft er bijna nooit
een dierenarts bij te komen, als er een jong wordt geboren. 

De grote grazers hebben veel ruimte ter beschikking. Daardoor lukt het ze nooit om alles
kaal te eten. Door hun gegraas en dat van andere plantenetende dieren (rupsen, hazen,
konijnen, ganzen, reeën) ontstaat een afwisselend landschap. Een soort mozaïekpatroon
van hoge en lage begroeiing: stukjes bos, struikgewas, kort gegraasde stukjes en ruigtes
van hoge planten. Ruigtes, die de grote grazers genoeg te eten bieden voor de winter.

Deze gevarieerde natuur is een paradijs voor tal van dieren, klein en groot. Elke plek trekt
weer andere dieren. En ieder dier dat zich vestigt trekt ook zijn vijand. Rupsen en sprinkha-
nen vreten blaadjes en leggen hun eitjes op planten. Zangvogels lusten wel een rupsje.
Geulen en plassen zitten barstensvol waterbeestjes, prooi voor vissen die op hun beurt te
grazen worden genomen door reigers, aalscholvers en ooievaars. Muizen maken holletjes
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tussen de hoge planten, eten zaden en worden bejaagd door roofvogels en uilen. Hazen,
fazanten en patrijzen vinden dekking en voedsel in ruigtes en zijn voer voor de vos. En ga
zo maar door.

Kuddes
De paarden en runderen die in de riviernatuur leven zijn niet zomaar wat beesten bij
elkaar. Het zijn dieren die met elkaar te maken hebben. Velen zijn familie van elkaar (de
jonge dieren mogen namelijk bij de moeder blijven) en er zijn ook vriendschappen. Ook
heeft ieder dier zijn eigen plaats in het geheel; zijn er leiders en ondergeschikte dieren. Een
kudde is dus een ingewikkelde sociale gemeenschap, net als bij mensen, en de dieren
gedragen zich volgens de regels en gewoontes van de kudde. Als je goed kijkt kun je iets
van de verhoudingen herkennen.

In een paardenkudde kun je subgroepen ontdekken. In theorie zijn er deze groepen: de
harem, hengstengroep en (tijdelijke) pubergroep. Een haremgroep bestaat uit zo’n acht
tot achttien dieren, waarvan één oudere hengst: de leidhengst (vaak vijf jaar of ouder), een
aantal merries en de veulens die in de groep zijn geboren. In het veld is al in een kleine
kudde een scheiding tussen de harem en de overige hengsten zichtbaar. Natuurlijk zie je
de rijkdom in sociale verhoudingen vooral in grotere kuddes. Over het algemeen dekt de
haremhengst (leidhengst) de merries. Een hele potige leidhengst kan het leiderschap wel
zes à zeven jaar volhouden. Als de jonge dieren geslachtsrijp zijn (meestal met twee jaar),
worden ze uit de harem verstoten. Zo wordt de kans op inteelt behoorlijk verkleind. De
verstoten dieren vormen tijdelijke pubergroepen, eventueel samen met dieren die uit
andere haremgroepen zijn gezet, of ze sluiten zich aan bij een andere haremgroep.
Hengsten kunnen zich ook aaneensluiten tot hengstengroepen. Dit zijn levendige groepen
dieren, ze vechten en stoeien wat af en doen zo ervaring op om later eventueel leidhengst
te kunnen worden. Soms vormt een van de volwassen hengsten uit de groep een nieuwe
haremgroep of neemt een haremgroep over. Dat gaat gepaard met hevige gevechten met
de leidhengst van die harem; het gebeurt vooral in het voorjaar, als de meeste merries
hengstig worden (= vruchtbaar). De meeste hengsten worden echter nooit leidhengst.
Vrijgezelle hengsten proberen soms om even een merrie uit een harem te kapen en haar 
te dekken.

Voor het oog trekken runderen veel meer als één groep op, maar misschien zie je dat er
wat meer afstand is tussen de (zogende) koeien met kalveren (gezinsgroep) en de volwas-
sen stieren (stierengroep); dat de stieren wat meer met elkaar optrekken. Zijn er meerdere
kalveren van dezelfde leeftijd, dan trekken die samen op (samen spelen, samen slapen). 
Ze vormen een soort crèche en die wordt geleid door een volwassen dier (vaak een koe,
maar soms ook een halfwas stier). Let maar eens op of er in de buurt van zo’n crèche een
oplettend groot dier staat, die jou in de gaten houdt. De ‘crècheleiding’ gebeurt in wissel-
dienst, een rund moet ook genoeg tijd over hebben om te grazen en te herkauwen. In 
grotere kuddes kun je zelfs afzonderlijke crèches van kleine, pasgeboren kalfjes en van
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grote kalveren (bijvoorbeeld van een half jaar oud) onderscheiden.
Bij de runderen is er geen leidstier, maar zijn er meerdere stieren die dekken (tot vijf à zes
koeien per stier). De koe bepaalt door wie ze gedekt wil worden, in de praktijk blijkt dat
een grote, zware stier te zijn. Die kiest ze dan ook een paar jaar achter elkaar uit. Een stier
die dekt blijkt een top van drie jaar te hebben, waarin hij een maximaal aantal koeien mag
dekken. Pas vanaf 40 à 50 dieren (en dat komt nog niet in zo veel gebieden voor) splitsen
runderen zich op in afzonderlijke kuddes en zul je in een gebied ook echt afzonderlijke
groepen kunnen onderscheiden. In een grote kudde kunnen oude stieren zich afzonderen
(solitaire stier) of naar elkaar toe trekken en als groep optrekken.

Als je naar een groep grote grazers staat te kijken kun je ook zien welke dieren een goede
relatie met elkaar hebben. Die spelen samen, liggen bij elkaar of hebben lichamelijk con-
tact (ze likken elkaar, paarden krauwen ook elkaars vacht). Een goede relatie is er tussen
dieren die familie van elkaar zijn (moeder en jong, dieren die een zelfde moeder hebben),
maar ook tussen dieren met dezelfde leeftijd of die samen wat hebben meegemaakt. Zij
zijn bevriend. Van een jong dat bij een volwassen dier drinkt of erdoor gelikt wordt, weet je
natuurlijk dat ze familie zijn (moeder en dochter).

Paarden- en rundergedrag snappen
Voor veel mensen vormt de ontmoeting met een kudde paarden of runderen één van de
mooie belevenissen in het natuurgebied. Maar we komen ook mensen tegen die bang zijn
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voor de dieren en daarom het gebied niet goed in durven. Dat is jammer. De in het wild
levende paarden en runderen zijn niet gevaarlijk. Ook stieren niet. In tegenstelling tot veel
‘boerenstieren’ zijn zij in hun jeugd bij hun moeder gebleven en hebben ze een degelijke
opvoeding gehad. Gedroegen ze zich niet, dan werd dat afgestraft door boos loeien of een
trap van hun moeder.

Het is erg leuk om een kudde paarden of runderen te observeren. Te kijken naar wat ze
doen, hoe ze met elkaar omgaan en hoe ze zich door het terrein bewegen. Herhaaldelijk
observeren maakt dat je oog en begrip krijgt voor het gedrag en de drijfveren van de die-
ren in plaats van dat je wordt overdonderd door plotselinge en onverwachte acties. Angst
kan plaatsmaken voor bewondering en genieten van het doen en laten van de dieren. Wat
een plotselinge actie lijkt, heeft altijd een aanleiding. Door goed en herhaaldelijk observe-
ren krijg je inzicht.
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a anl eid in g

Er kwam er een groep kinderen, luid pratend, schreeuwend
en lachend, over de dijk aangefietst, waar de koniks op rea-
geerden.

Op het moment dat de kinderen arriveerden lagen de kalfjes
te herkauwen en liep de rest van de kudde verderop in het
terrein. Ik vroeg de kinderen niet door het gat tussen koe en
kalfjes te lopen, maar te wachten. En ja, een van de koeien
‘riep’ de kalfjes. Het voorste kalf loeide terug en een voor een
kwamen ze in beweging. De galloways waren dus net bezig
om naar een andere hoek van het terrein te trekken. Zie je
het gat tussen kudde en kalveren niet en hoor je de roep van
moederkoe niet, dan lijken de kalveren naar jou toe te komen,
terwijl ze in feite zich bij de kudde aansluiten.

Wij stonden in de buurt van een vaste looproute van de
koniks. Sta jij daar, dan lijken ze naar je toe te komen, maar ga
je wat opzij, dan vervolgen ze gewoon hun weg langs de geul.
Overigens kon ik op een gegeven moment voorspellen dat de
dieren op die plek langs zouden komen, omdat ik vaak in het
gebied kom.

voorbeeld actie

Een kudde van twintig
koniks zet zich ineens in
beweging. Ze stuiven
ervandoor en komen
pas een paar honderd
meter verder weer tot
stilstand. 

Drie gallowaykalveren
staan plotsklaps op en
lopen in de richting van
een groep kinderen.

Plotseling doemde de
konikkudde op. Elkaar
volgend langs de neven-
geul, kwamen ze onze
richting uit.



Met een beetje zicht op de dieren en het terrein, hoef je eigenlijk niet bang te zijn of te
schrikken. Dierenpaden en graasplekken zijn in het landschap te herkennen.
Paardenweitjes zijn stukjes met heel kort – afgegraasd – gras. Vaste looproutes leer je
natuurlijk pas kennen als je vaker in hetzelfde natuurgebied bent en de kudde observeert.

Meestal staan de dieren rustig te grazen, maar soms is er onrust in de kudde.
‘Achter de Bisonbaai zag ik een geweldig spektakel van twee vechtende konikhengsten. 
Na een half uur dacht ik dat het afgelopen was maar toen ging een van de hengsten naar
de andere kant van de plas (zeker 400 meter verder), haalde daar uit een groepje dieren
een merrie met haar veulen en dreef deze vervolgens over dezelfde afstand weer helemaal
terug naar de andere kant van de Bisonbaai, naar zijn eigen groep.’
Die acties zijn niet op jou gericht en dus niet om bang voor te zijn. Houd wel extra
afstand.

Paarden en runderen kunnen jou naderen. Laat dat geen uitnodiging zijn om ze eens lek-
ker te aaien. Maak ruimte voor ze, loop rustig van ze weg of kies een andere richting dan
zij doen. We maken soms mee dat mensen ‘te opdringerig’ zijn naar de dieren, te dichtbij
komen, aaien of zelfs voeren. Doe dit niet. Je stoort de dieren in hun gedrag of – nog erger
–  ‘verpest’ ze. Vooral een te grote liefde van mensen – in het bijzonder ‘paardenmeisjes’ -
voor paarden vormt soms een probleem. Paarden, en speciaal veulens, kunnen nieuwsgie-
rig zijn en na herhaaldelijk knuffelen en voeren vervelend en opdringerig worden.
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v   tips voor omgang met pa arden en runderen

• Loop om de kudde heen, niet er midden doorheen. Vaak zie je als de kudde midden 
op de weg of op het pad staat, dat mensen – netjes op het pad blijvend – midden door
de kudde heenlopen. Doe dat juist niet. 

• Je kunt ook wachten tot de dieren doorlopen. Let ondertussen maar eens op hun gedrag.
• Geef de dieren altijd de ruimte om weg te lopen. Doe zelf een stap opzij en zorg dat je

hen nooit de pas afsnijdt.
• Blijf uit de buurt van een moederkoe. Ze beschermt haar jong; kom je te dicht bij dan

jaagt ze jou mogelijk weg.
• Houd het gedrag van de kudde steeds in de gaten, zo laat je je niet verrassen door 

plotselinge ‘acties’.
• Ben je met een groep, passeer de kudde dan ook groepsgewijs; als een soort ‘mensen-

kudde’. Dat geeft de meeste rust.
• Niet schreeuwen, niet gillen.
• Niet rennen. De dieren kunnen schrikken of het juist een erg leuk spelletje vinden en

achter jou aan rennen (paarden).
• Laat honden niet los lopen. Koeien en paarden kunnen schrikken (ze beschouwen 

honden als een soort wolf) of juist een hond een ongeluk trappen.
• Is er onrust in de kudde – zijn er bijvoorbeeld vechtende hengsten – wees dan extra 

alert en houd extra afstand. Meestal staan de dieren trouwens rustig te grazen.
• De dieren niet voeren, niet aaien, houd 25 meter afstand. Op deze afstand stoor je ze

doorgaans niet in hun natuurlijke gedrag: ze gaan gewoon door met waar ze mee bezig
waren, zonder op jou te letten.

• Als je wat oog voor het gedrag van de kudde hebt gekregen, doe je al deze dingen 
eigenlijk vanzelf goed.

• Als mensen verkeerd met de paarden en runderen ‘omgaan’, komt dat bijna altijd 
omdat ze niet weten hoe het moet. Vertel het ze gerust.



!  g ro t e  g r a z er s  o b s erver en
Bekijk de kudde aandachtig.
" Hoe groot is de kudde? " Zie je mannetjes? " Zie je vrouwtjes?
" Zie je veulens (paarden) of kalfjes (koeien)? 
" Wat doen de dieren allemaal? Gebruik voor de paarden de zoekplaat op de volgende

pagina.
– liggen –  staan –  lopen
– rennen –  grazen –  liggen herkauwen (runderen)
– water drinken –  poepen –  plassen
– hinniken (paarden) –  loeien (koeien) –  snuiven
– met de staart zwiepen –  met de oren draaien –  met de kop schudden
– een ander dier trappen –  naar jou kijken –  afkoelen in het water
– vechten –  het jong likken –  een ander dier beknabbelen
– elkaar volgen –  op de rug rollen –  melk drinken bij de moeder
– schuren tegen een boom –  schuilen voor regen –  op de grond krabben
" Zie je groepjes binnen de kudde?
" Kun je zien welke dieren familie of vrienden van elkaar zijn? Waaraan?
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konik s 
Koniks komen van oorsprong
uit Polen; het woord ‘konik’ is
Pools voor ‘klein paardje’. De
paardjes zijn nauw verwant
aan de tarpan: het uitgestor-
ven, Europese wilde paard.
Sinds een jaar of vijftien kom
je ze tegen in – steeds meer –
Nederlandse natuurgebieden.
Regen, sneeuw, storm, vorst of
hitte, het kan ze niet deren.
Het hele jaar leven ze buiten;
zelf zorgend voor bescher-
ming of verkoeling, hun eigen

kostje bij elkaar grazend. Veu-
lens worden temidden van de
kudde geboren. Koniks leren
razendsnel om optimaal
gebruik te maken van hun leef-
omgeving. Er ontstaan vaste
looproutes, favoriete hang-
plekken onder de bomen,
vaste graasweitjes. Raakt bij
hoogwater hun leefgebied
overstroomd, dan weten ze –
desnoods zwemmend – de
hoge, droge plekken te berei-
ken. Hun veulens kijken het
zwemmen letterlijk bij hen af.

Koniks kunnen 25 tot 30 jaar
oud worden. Zijn ze eenmaal
zo hoogbejaard, dan is hun
gebit totaal versleten. Behalve
jong gras hebben ze namelijk
in hun leven ook veel taaie,
dorre planten en harde boom-
schors weggekauwd. Ook al
lijkt een oude konik nog een
taaie knol, is het gebit op, dan
loopt het leven onherroepelijk
ten einde. De oudste konik in
Nederland is 23 jaar. Er is een
video en een boek over koniks,
zie www.stichtingark.nl.
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oren omhoog:
nieuwsgierig

veulen drinkt bij moeder

rollen in het zand om de vacht
in conditie te houden

hengst ruikt aan vijgen; 
afbakenen van territorium

de hengst dreigt met omlaagge-
houden hoofd en oren in de nek
om de kudde bijeen te houden

conflict tussen twee hengsten;
staand met voorbenen trappen



speels vechten, 
happen naar voorbenen

flemen: ruiken of een merrie
hengstig (vruchtbaar) is

elkaars vacht krauwen: ook voor het
aanhalen van de onderlinge band

stoeiende veulens: 
oefenen voor het 
grotere werk

hoge nek; dreigen
of imponeren

k o n i k g e d r a g



Andere zoogdieren en vogels
Paarden, runderen en bevers zijn de enige dieren die door de mens in de riviernatuur zijn
gebracht. Alle andere dieren zijn zelf gekomen, in een zoektocht naar voedsel of beschut-
ting. Welke dieren leven er in de riviernatuur? Bijna altijd zijn er hazen en konijnen, mui-
zen, mollen, vossen en reeën. Bij water leven altijd ratten en muskusratten, soms ook
bevers. In veel gebieden leven kleine marterachtigen als bunzing, wezel of hermelijn, maar
soms ook grotere soorten zoals steenmarter en das. Bij een struintocht zie je vaak maar
een fractie van de dieren die in het gebied leven. Ze mijden menselijk lawaai en zijn aan-
vankelijk schuw. Maar het maakt veel indruk als je een dier tegenkomt, vooral als het een
groot dier is, je er lang naar op zoek bent geweest of compleet verrast wordt.
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ru nder en
Als er een kalfje geboren gaat
worden, trekt de moederkoe
zich terug in de bosjes (of 
tussen de hoge planten). Daar
wordt het jong geboren en
blijft het ook de eerste dagen
liggen. Afgezonderd van de
rest van de kudde en verstopt
voor mensen. De moederkoe
gaat er telkens heen om het te
voeden. Soms neemt ze het
pas na een week mee naar de
kudde. Pasgeboren kalfjes zijn
maar magere scharminkels
(zo’n 30 kg), een pasgeboren
gallowaytje  lijkt meer een
soort bouvier dan een kalf.
Makkelijk voor de moeder bij
de geboorte, dat ze niet zo
zwaar zijn. Maar in het wild
moeten ze zich wel snel zelf
kunnen redden. Daar zorgt de
melk van de moederkoe wel

voor: het lijkt wel slagroom,
driekwart is vet. Na een week
is het kalf al aardig wat dikker.
Runderen zijn herkauwers.
Vaak gebeurt het herkauwen
liggend; is het koud, dan doen
de dieren het ook wel staand.
Als het warm is zie je runde-
ren vaak tot hun buik in het
water staan om af te koelen.
Zo hoeven ze er zelf weinig
energie in te steken om hun
temperatuur te regelen en
blijft er meer energie over
voor andere dingen, waaron-
der die energieverslindende
spijsvertering en het zogen
van kalveren. Wilde runderen
hebben een vacht met lange
haren. Die is er natuurlijk voor
om de dieren tegen kou te
beschermen, maar ook om
regenwater af te voeren. Zo
hebben de dieren ook lange

wimpers en haarflappen bij de
oren: er kan dan geen water in
ogen en oren komen. Koeien
die in het wild leven kunnen
zo’n vijftien jaar worden, de
stieren zijn over het algemeen
eerder versleten.Gaat een lid
van de kudde dood, dan moe-
ten de andere dieren dat echt
in zich opnemen (dat is ook zo
bij paarden). Ze snuffelen en
duwen aan het dode dier en
blijven er een tijdje in de
buurt. Totdat ze geaccepteerd
hebben dat het echt dood is.
Zou je een dood kalfje wegha-
len voordat dit ritueel is vol-
trokken, dan zou de moeder-
koe het geheid blijven zoeken.
Er is een video over wilde run-
deren in Nederland. Te bestel-
len via www.stichtingark.nl
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‘Ik was ’s ochtend heel vroeg in de Groenlanden reeën aan het speuren. Ik zat heel stil te
wachten of er iets gebeuren zou, toen er door het halfhoge gras een das kwam aange-
lopen. Heel rustig, onverstoorbaar liep hij naar eten te zoeken. Op gegeven moment kwam
hij bij een van mijn voetstappen die in het hoge gras stonden. Hij duwde zijn neus die rich-
ting in, rook iets, keek omhoog en dacht: wegwezen!’

!  d ier en  o n t d ek k en
Om dieren te ontdekken kun je op twee manieren te werk gaan:
1 Je kunt door het terrein lopen onder het mom van: een vliegende kraai vangt altijd

wat. Overal zitten dieren, doorkruis je een groot gebied, dan zitten daar ook veel die-
ren. De meeste laten zich niet zien, maar toevallig verras je net die ene. Loop ‘stil’: de
voeten goed afrollen, geen takjes kraken, de benen goed over planten heen zetten.

2 Je kunt stil op een plek gaan zitten en wachten. Op deze manier ben je in het leefge-
bied van minder dieren, maar als jij stil zit en geduldig wacht, komen ze wel naar jou
toe. Dieren zijn namelijk ook nieuwsgierig. Ze kijken wel eerst ‘de kat uit de boom’.
Goede plekken om te gaan zitten zijn een bosrand, de waterkant of een hoog punt
(hoger in het landschap, in een boom).

" De meeste kans op ontmoetingen met dieren heb je ’s ochtends vroeg en in de avond -
schemering.

" Zorg dat je onopvallende kleding draagt en niet naar zeep of shampoo ruikt. Smeer je
ook eens in met modder.
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" Ga met je neus in de wind zitten of loop tegen de wind in.
" Overdag heb je het beste zicht als je geen tegenlicht hebt (zon in de rug), in schemer

en donker juist met tegenlicht (donker: gezicht in de richting van de maan, schemer:
gezicht in de richting waar de zon onder gaat /op komt)

" Neem eventueel een verrekijker mee.

Vogels
Vogels zijn overal. In het bos leven andere vogels dan aan de waterkant. En dat zijn weer
andere dan in de ruigte. In de lucht en langs de waterkant zie je veel en ook grote vogels.
Meeuwen, aalscholvers en roofvogels als buizerd en torenvalk. Niet alleen de rivier, maar
ook plassen en nevengeulen trekken veel vogels. Ze zitten op het water, aan de kant of dui-
ken naar een visje. Allerlei soorten eenden, reigers, visdiefjes. Net boven de ruigte stikt het
van de kleine vogeltjes zoals graspiepers, putters en kneus; ze vallen minder op, maar kijk
je goed, dan zie je ze wel degelijk. Dat geldt niet voor de kleine zangvogels in het bos, vaak
zie je ze niet maar hoor je ze wel.

Vogels roepen, zingen en maken tal van andere geluiden. Met al die geluiden communice-
ren ze. Elke vogelsoort heeft zijn eigen typische geluid. Of liever gezegd zijn eigen scala
aan geluidjes, waarbij elk geluid een ander doel dient. Om het territorium af te bakenen
(een uitgebreid lied), een vrouwtje te lokken, contact te onderhouden met soortgenoten
(korte roepjes), te alarmeren voor gevaar (vaak langgerekte hoge tonen) of te bedelen om
voedsel (jongen). Sommige soorten maken wel twintig verschillende geluidjes. Een hele
wirwar. Toch kun je vrij snel verschillende vogels aan hun geluid herkennen. Bij elke
vogelsoort is één bepaald geluid het meest te horen. En dat leer je eenvoudig herkennen:
door er vaak naar te luisteren.

‘Voor mij hebben geluiden van vogels die je niet ziet, maar waarvan ik het geluid herken,
iets magisch. Een geluid te horen en tegelijkertijd een beeld te hebben bij dat verborgen
geluid. Daar, ergens links, in dat bosje zit een groene specht verborgen. En ík weet het. Het
geheimzinnige oeoehoe van de bosuil en de groene specht, met zijn schrille, spookachtige
lach zijn mijn favorieten. Vogels die een mooi geluid maken. Of het geluid van een mooie
vogel.’
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Graspieper

Kneu

Witte kwikstaart

Kneu

Fazant
Patrijzen



Vind je het leuk om vogelzang te leren herkennen, ga dan ook eens met een vogelaar op
pad, doe mee aan een cursus vogelzang (bijvoorbeeld bij het ivn) of beluister keer op keer
een cd met vogelgeluiden (onder meer te bestellen via www.vogelbescherming.nl.) Ook op
internet kun je bijna alle vogelgeluiden vinden.

!  luis t er en  na ar  vo g el s
Doe de ogen dicht en luister.
" Hoor je vogels? "   Ver weg, dichtbij? " Verschillende?

!  vo g el s  k i jk en
" Oefen eerst wat met de verrekijker in scherpstellen.
" Ga op zoek naar vogels.
" Bekijk één vogel een tijdje met de verrekijker.
" Hoe heet de vogel?
" Als je het niet weet, kun je ook zelf een naam verzinnen.
" Op welke plek is hij?
" Wat doet hij daar?
" Heeft hij een lange of korte snavel?
" Wat denk je dat hij eet?
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Scholekster
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!  een  vo g el  b e s luipen
Probeer een vogel zo dicht mogelijk te naderen. Kijk goed naar zijn reactie op jouw gedrag.
Forceer niets! Doe dit alleen als je veel tijd hebt; heb je haast, dan verstoor je de vogel vast
en zeker.

!  vo g el s  l o k k en
Je kunt diverse vogels ook naar je toe lokken. Sommige soorten reageren op het naboot-
sen van hun geluid (de wielewaal komt in de boom boven je zitten als je zijn jodelfluit 
imiteert). Zangvogeltjes komen soms vlakbij als je in een struik kruipt en een herhaald
sssshhhhjjjj… ssshhhhjjjj laat horen. Dat is een veelgebruikte alarmroep die zangvogels
nieuwsgierig en alert maakt.

Verstoring van dieren vermijden
Al struinend kun je diep in de riviernatuur belanden. Op heel stille plekken. Je maakt kans
op onvergetelijke ontdekkingen en ontmoetingen. Maar: je kunt ook dieren verstoren.
Ondanks het feit dat er altijd - permanent of tijdelijk - ontoegankelijke plekken zijn, zoals
eilanden, dichte stekelige ruigtes en zompig rietmoeras. Keer op keer levert dat dilemma’s
op over gedrag bij het struinen.
Wat doe je? Wat weegt zwaarder? Een onvergetelijke ervaring of opjagen van een dier.
Hoe erg is het dat je verstoort? Elke keer zul je een andere afweging maken.

tor en va lk
Boven ruigtes in de rivierna-
tuur, in de lucht, ‘bidt’ vaak
een torenvalk: snel met de
vleugels op en neer slaand,
blijft hij op één plek hangen.
De staart omlaag gedrukt en
de staartveren gespreid; alles
beweegt behalve het kopje. Hij
loert naar prooi. Ineens stort
hij omlaag. En even later vliegt
hij weer op. Om opnieuw een
poging te wagen of…, als je
geluk hebt, met een muis in de
klauwen. Met gemak ziet de

torenvalk vanuit de lucht de
muizen of andere prooidieren
op de grond. Wij zouden er
een verrekijker voor nodig
hebben! Maar vogels hebben
een veel beter gezichtsvermo-
gen en roofvogels zijn hele-
maal keien in zien. Een bui-
zerd kan maar liefst acht keer
zo goed zien als een mens.
Roofvogels kunnen ook ultra-
violet zien; in dat kleurenspec-
trum springen de als lampjes
oplichtende urinesporen van
knaagdiertjes eruit, zelfs van

tientallen meters hoogte. Een
torenvalk bidt niet zomaar
ergens. Hij bidt waar veel spo-
ren zichtbaar zijn. Je ziet deze
kleine roofvogel ook wel op
een paaltje, een struik of in
een eenzame boom zitten of –
natuurlijk – vliegen. Hij vliegt
vaak kleine stukjes en cirkelt
vervolgens wat speurend rond.
Na de buizerd is de torenvalk
de meest voorkomende roof-
vogel in Nederland.



Soms doe je iets wel, soms niet. Afhankelijk van de situatie, van het moment. Om iets ééns
mee te maken. Om iets één keer aan een groep kinderen te laten zien. De ene persoon
maakt een andere afweging dan een ander. Waar het om gaat, is dát je een afweging maakt
of leert maken. De natuur heeft ervan te lijden als iedereen structureel ‘als een olifant
door de porseleinkast struint’. Andersom is het ook doodzonde om maar ‘achter de gera-
niums te gaan zitten’, uit angst te verstoren. Verstoring is niet altijd te vermijden; overal
zijn immers dieren. Er zijn wel bepaalde punten waar je op kunt letten.

Wees aandachtig. Let op de reactie van vogels en andere dieren. Dichtbij. En ver weg.
Probeer in te schatten wat jouw gedrag voor invloed heeft. En kijk wat er feitelijk gebeurt.
Gaandeweg krijg je steeds meer oog voor het effect van jouw nabijheid. En dat is de eerste
stap in het voorkomen van schrikreacties bij dieren. Ook al heb je hier aardig wat handig-
heid in gekregen, toch zul je soms nog een dier verstoren. Dat is niet erg. Van elke keer leer
je weer.

Opereer vanuit dekking In open terrein ben je eerder een storende factor dan in bos of
ander hoog begroeid terrein. Koolmezen en egels laten jou heel dichtbij komen. Ganzen
en weidevogels (kievit, grutto, tureluur, scholekster) vliegen soms al op als jij honderd
meter van ze verwijderd bent. Al blijkt dat bijvoorbeeld ganzen wel wennen aan nabijheid
van mensen waarvoor niets te vrezen valt. Tot voor enkele jaren kon je in het Nederlands-
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Het is bijzonder om te sluipen, te
proberen een dier zo dicht moge-
lijk te benaderen.

Het is fascinerend om te ontdek-
ken dat er écht een beestje leeft
in een gal (vergroeiing aan een
plant doordat een beestje er een
eitje in heeft gelegd).

Het is spannend om verder het
gebied in te trekken.

Kom je te dicht bij, dan kun je het dier wegjagen.
Het kan schrikken als het jou niet heeft horen aan-
komen.

Peuter je de gal open, dan betekent dat onherroe-
pelijk het einde voor het beestje.
Het is spannend om verder het gebied in te trek-
ken.

Als eenzame, stille struiner verstoor je misschien
meer dan de kletsende wandelaars op het pad. Een
sperwer die boven een regelmatig belopen pad
broedt, schrikt niet op van alle mensen die langsko-
men, maar zijn soortgenoot verderop, in het stille
bos, schrikt wel van de incidentele passant.

vo o r b eel d en  van  s t ruind il emma ’ s  



Duitse grensgebied aan Duitse zijde de ganzen veel dichter naderen dan aan Nederlandse
zijde. In Nederland mochten de dieren bejaagd worden, in Duitsland niet. Al snel nadat in
Nederland de ganzenjacht werd verboden, lieten ook hier de ganzen zich dichter benade-
ren. Aan het gedrag van ganzen kun je zien wanneer je hun grens overschrijdt. Nekken
strekken betekent ‘ik als gans ben in opperste staat van alertheid. Nog dichterbij en ik ben
wég!’.

Wees rustig In een dicht begroeid terrein ben je misschien minder snel een storende fac-
tor, maar daar staat tegenover dat je lang niet altijd merkt wanneer jij een dier verstoort.
Een ree – verscholen tussen de bomen – zal eerder op de vlucht slaan als je veel lawaai
maakt.

Zorg dat je een donkere achtergrond hebt Vogels schrikken van silhouetten. Hun vijanden
openbaren zich namelijk aan hen als silhouetten. Roofvogel, vos of hond worden meestal
het eerst als donkere vlek opgemerkt. Wees ervan bewust, dat als je zelf niet als een silhou-
et afsteekt tegen een lichte achtergrond, ze minder snel van je zullen schrikken.
Bijvoorbeeld wanneer je een dijk of een bosrand achter je hebt. Duik je boven de dijk op of
heb je open terrein achter je, dan schrikken ze eerder.

Ga boven de geur / tegen de wind in Zoogdieren schrikken minder snel als je hoger staat of
zit dan hen. Ga bijvoorbeeld een tijd in een boom zitten. Reeën, dassen, hazen ruiken je
dan minder goed. Misschien komt er wel een dier dichtbij. Ook de windrichting telt. Loop
je rond, dan hebben ze je eerder in de gaten als jouw geur naar hen toewaait dan wanneer
hun geur in jouw richting waait.
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Volg dierenpaadjes (wissels) Overal verstopt in de ruigte zitten dieren. Wees je ervan
bewust dat je minder stoort als je de dierenpaadjes volgt. Die zijn meer belopen dan de
stukken ertussen en dieren weten dat. Sommige dieren, bijvoorbeeld fazant, patrijs en
haas, drukken zich trouwens tegen de grond als ze gevaar duchten. Pas als je bij wijze van
spreken bovenop ze staat, vluchten ze. Wijk tijdens de broedtijd, globaal tussen 15 april en
15 juli, zeker niet van de dierenpaadjes en kijk goed waar je loopt. In de ruigte, op de grond,
kunnen nesten verborgen zijn.

Mijd dieren die voor jou alarmeren Wees je ervan bewust dat een druk boven je hoofd
rondvliegende en een hoop kabaal makende grutto, kievit, gans of andere vogel een nest
jongen op de grond heeft. Zij probeert jouw aandacht bij haar jongen, waarbij je in de
buurt bent, weg te halen. Blijf niet rondhangen op zo’n plek. 

Heb oog voor de situatie. De ene keer is het erger dat je een dier verstoort dan de andere
keer. Bij winterse kou een groepje eenden opjagen is een aanslag op hun conditie.
Wegvliegen kost energie, en die hebben ze dan hard nodig om op temperatuur te blijven
terwijl ook nog eens het voedsel – waar ze energie mee opdoen – schaars is. Jaag je diezelf-
de groep op als het gras weelderig groeit, dan vliegen ze door naar de volgende plas en
hebben veel minder te lijden. Tenzij ze natuurlijk steeds opgejaagd worden.

Ga met hoogwater de riviernatuur niet in Alleen de hoogste plekken zijn dan nog droog,
het zijn kleine eilanden in een binnenzee geworden. Alle landdieren dringen samen op dat
beperkte landoppervlak. Rovers en prooien. De weinige ruimte en voor sommigen het
directe levensgevaar geven enorm veel stress. Jij vormt een extra stressfactor.
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[  z ]
st ruinen met hond
Laat bij een struintocht de hond het liefst
thuis. Zeker als je op plekken in het gebied
komt waar niet zo vaak mensen (en honden)
komen, en waar de dieren dus niet aan hon-
den gewend zijn, kun je verstoren. Ook al heb
je de hond aan de lijn; dieren schrikken van de
geur en het luide geblaf.
Heb je een hond bij je, houd hem dan in elk
geval aan de lijn. Paarden en runderen kunnen
onrustig worden van een loslopende hond en
hem een trap verkopen. Kijk goed naar de
paarden of runderen en je ziet hun reactie.

Jouw loslopende hond verjaagt ook hazen,
fazanten, patrijzen, reeën en dat merk je
meestal niet. Op het welkomstbord bij de
ingang van elk gebied lees je of (aangelijnde)
honden zijn toegestaan. 



Schrik niet: Oe, wat moet ik aan veel dingen denken. De bereidheid alert te zijn, stil te
staan, is al heel wat. Vanzelf worden dan steeds meer punten vanzelfsprekend.
Natuurbewust gedrag is goed, maar je hoeft niet door te schieten.

Stel je staat plotseling oog in oog met een vos. Uit het niets duikt een ree op. Of pal naast
je klinkt gepiep van een moedereend met jongen. Op het moment dat jij het opmerkt is
het dier al van jou geschrokken. Niets meer aan te doen. Benut het moment en kijk je ogen
uit. Zo’n ontmoeting heb je niet elke dag.

Kleine dieren
In de riviernatuur leven vele duizenden insecten en andere kleine beestjes, verdeeld over
honderden verschillende soorten. Je ziet ze vooral vanaf het voorjaar tot de herfst, want de
meeste beestjes ‘ontlopen’ de kou. Ze overwinteren als volwassen diertje, larve of eitje:
onder meer in de bodem, in plantenstengels of onder boomschors. Overal kun je op zoek
gaan naar kleine beestjes: in het water, op het land en in de lucht. Plekken op het land waar
kleine beestjes zitten zijn het gras, andere planten (stengel, onder het blad), bomen
(boomstam, in dood hout, onder schors), op het zand. Ook zitten ze onder dingen die op
de grond liggen (een steen, plank of een stuk plastic). Daar vinden ze beschutting en
warmte. Maar niet onder elke steen of plank zitten beestjes. De grootste trefkans heb je
bij platte voorwerpen die er al lang liggen en die op het grondoppervlak liggen (niet erin
vastzitten).

!  k l eine  b ee s t je s
Het is leuk om kleine beestjes te zoeken, te vangen en goed met een loep te bekijken.
Zoek niet alleen tussen de planten en in de lucht, maar til ook eens iets op (een steen, een
grote tak) en kijk onder boomschors. 
" Vang het beestje voorzichtig; met je handen of met een lepel.
" Doe het eventueel in een potje.
" Bekijk het maar eens goed met een loep.
" Welke kleur(en) heeft het beestje?
" Hoeveel pootjes heeft het? (zijn het er zes, dan is het een insect)
" Heeft het vleugels? Hoeveel?
" Heeft het haren op het lijf?
" Zie je ogen?
" Heeft het beestje voelsprieten?
" Is het lijfje hard of zacht? (voorzichtig)
" Laat je beestje voorzichtig vrij. Kijk hoe hij wegkruipt, vliegt of rent. Welk cijfer zou je

hem geven voor snelheid?
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!  vl ind er  b e s lu ipen
" Probeer een vlinder eens zo dicht mogelijk te benaderen.
" Je moet echt sluipen.
" Zorg dat je geen lawaai maakt. Niet praten, niet op knisperende takjes stappen.
" Sommige soorten vlinders laten je écht dichtbij komen, anderen schrikken eerder op.
" De vlinder kan ook van jouw schaduw schrikken.
" Vliegt de vlinder op, probeer het dan opnieuw. Je ziet steeds beter tot hoever je kunt

gaan bij deze vlindersoort.

!  vl ind er  b ek ijk en
" Het klinkt raar, maar met een verrekijker kun je een vlinder goed bekijken.
" Test eerst uit vanaf welke afstand jouw verrekijker scherp kan stellen. Is dat vijf meter,

benader de vlinder dan tot vijf meter (of meer).
" Oefen zonodig eerst in besluipen.
" Bekijk de vlinder goed, zodra je hem scherp hebt.
" Hoe groot schat je de vlinder?
" Welke kleur(en) hebben de vleugels?
" Zijn de vleugels bovenop hetzelfde als onderop?
" Staan er ‘ogen’, vlekken of lijntjes op de vleugels?
" Soms zijn de vleugels gaaf en helder van kleur, soms is de kleur verschoten en is er

een stuk uit de vleugel weg. Het hangt er vanaf wat de vlinder heeft meegemaakt. Of
hij jong of oud is, hier uit het ei gekomen of een trekvlinder is, of hij door een vogel is
aangevallen. Hoe zien de vleugels van jouw vlinder eruit? Hoe komt dat, denk je?
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spuugbee st j e s
Van april tot juni zie overal in
de bladoksels van planten
witte klodders schuim zitten.
Als je zo’n klodder voorzichtig
met je wijsvinger oppakt en
uitveegt, blijkt er een glan-
zend, naakt, lichtgroen beestje
in te zitten. Een jonge schuim-
cicade of spuugbeestje. Het
beestje heeft het witte schuim
gemaakt. Het prikt zijn snuit
in de plantenstengel en drinkt

volop sap. Dat komt er aan de
achterkant – opgeblazen –
weer uit als wit schuim en
omhult het spuugbeestje. Han-
dig, zo’n huisje van schuim,
het beschermt het naakte
beestje tegen vijanden en
tegen uitdroging. Hoe lang
zou het duren voordat het
beestje, terug op zijn plekje,
zijn schuimjasje weer heeft
aangemaakt? Later in de
zomer vind je geen witte klod-

ders meer, maar springen wel
overal, hup, kleine, lichtbruine
beestjes weg: de volwassen
schuimcicades. Een ander
soort spuugbeestje zit massaal
in wilgenbomen (wilgen-
schuimcicade) en kan daar, op
bloedhete, wolkenloze dagen,
voor verwarring zorgen. Hè,
regent het? Nee, spuugbeest-
jesspuug druppelt onafgebro-
ken naar beneden.



Dagpau

Koninginnepage

Blauwtje

Vuurvlindertje
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Regenworm
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Zuringhaantje
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uwoog

Miljoenpoot

Duizendpoot

Pissebed

Oorworm

Kleine vos
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Soldaatje Zandloopkever

Bruin zandoogje

Distelvlinder

Wants

Koolwitje

Geaderd witje
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Spuugbeestje

b e e s t j e s



!  vl ind erg ed r ag
Kijk ook eens wat een vlinder doet. Misschien is het met het blote oog zichtbaar. Zoniet,
gebruik dan een verrekijker (zie vlinder bekijken)
" Rusten
" Paren
" Vliegen
" Zonnen: hij zit met de vleugels opengeklapt
" Nectar drinken: je ziet z’n lange roltong in de bloem
" Vocht opzuigen op natte grond
" Ei afzetten: een vrouwtje zit met gekromd achterlijf op een plant, later kun je het eitje

vinden
" Baltsen: meerdere vlinders vliegen achter elkaar
" Zijn plekje verdedigen: Achter elkaar vliegen, even later verdwijnt één van de twee

!  l ek k er e  ‘ vl inder b lo emen ’
" Volg een vlinder tien minuten en probeer er eens achter te komen welke nectar hij

lekker vindt. Kijk van welke bloemen hij gaat zitten drinken.
" Welke kleur(en) bloemen vindt hij lekker?
" Houdt hij misschien vooral van één soort bloem? Welke?
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Kleine vos op Echte kruisdistel



Vis en waterdiertjes
In nevengeulen leeft veel vis. Van klein tot groot. Van stekelbaars tot snoek. Een nevengeul
is ook een goede opgroei-plek. Jonge vissen kunnen nog niet zo goed zwemmen. In de –
langzaam stromende – nevengeul zijn ze in hun element en barst het dan ook van de klei-
ne visjes. In de snelstromende rivier spoelen de meeste jonge vissen weg naar zee, alleen
op plekken met weinig stroming (bijvoorbeeld in de luwte van een kribvak) redden ze het.
In nevengeulen leven ook piepkleine waterbeestjes, maar die vind je eigenlijk nog meer in
kleine plassen, met ondiep water. De zon warmt die plassen in het voorjaar snel op en dat
maakt dat massaal diertjes uit de modder tevoorschijn komen en eitjes uitkomen.

!  o p  z o ek  na ar  wat er d iert je s
" Kijk eens op en in het water van een plas of nevengeul of je visjes of kleine water -

diertjes ziet.
" Het is beslist aan te raden om ook eens in het donker naar het water te gaan. Schijn

met een zaklamp in het water. Omdat de spiegeling van het daglicht weg is, kun je nu
veel dieper kijken. Je ziet duizenden diertjes die uit de modder of onder het blad
tevoorschijn zijn gekomen. Hun vijanden jagen overdag; nu het donker is kunnen
 zijzelf veilig eten of jagen. Je kunt de dieren nu heel goed zien, zonder dat je ze hoeft
te vangen.

" Overdag kun je, als je een schepnet en een bak bij je hebt,  waterdiertjes vangen en ze
(eventueel met loep) bekijken.

" Gebruik de zoekplaat (pagina 104-106) als je de naam van een diertje wilt weten.   

[  z ]
ge a der d w i t j e en
h a a r ei
Ruigte van hoge planten is
voor vlinders een ideale plek
om eitjes te leggen. Omdat in
de riviernatuur die ruigte niet
wordt gemaaid, gaan eitjes die
vóór de winter zijn gelegd niet
per definitie verloren en vin-
den als imago (= vlinder) over-
winterende soorten als dag-
pauwoog en kleine vos hier al
vroeg in het voorjaar een

geschikte ‘ei-legplek’. Eitjes
van een dagpauwoog of kleine
vos zul je echter niet zo snel
vinden. Deze vlindersoorten
leggen heel veel eitjes bij
elkaar in een hoopje op één
blad. Kleine kans dat jij daar
toevallig op stuit. Bij het klein
geaderd witje, een vlinder die
ook veel voorkomt in de
natuur langs de rivier, is dat
anders. Het witje legt elk eitje
op een ander blad. Zo’n 40

keer per dag vliegt ze naar een
nieuw blad om weer een eitje
te leggen. Je kunt haar daarbij
makkelijk betrappen. Ze vliegt
wat rond, gaat op een plant
zitten, vliegt weer wat rond,
gaat weer zitten, enzovoort.
Het vrouwtje kromt haar
achterlijf als ze het eitje afzet.
Houd het blad waarop ze zit
scherp in het oog en ga kijken
als ze klaar is. Zit er onder het
blaadje een klein wit bolletje?
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w a t e r  

Oeverspin
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Waterwantsen

Libellen

Muggenlarven

Steekmug Pluimmug Dansmug

Poppen filteren

Kriebelmug

DuikerwantsRugzwemmer
haalt adem

Staafwants Waterschorpioen
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Beekjuffer
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Watervlo Roeipootkreeft Waterpissebed Vlokreeft Zoetwatergarnaal

Poelslak

Eitjes

Posthoornslak Schijfhoornslak

Waterslakken

Moerasslak

106 d i e r e n

Diersporen
Om dieren te zien tijdens een struintocht moet je geluk of geduld hebben. Maar niet
alleen aan de dieren zelf, ook aan de sporen die ze achterlaten kun je zien wat er leeft in de
riviernatuur. Overal in het terrein vind je diersporen. Op de grond, op dierenpaadjes, langs
oevers, in bomen, planten en op paaltjes. In het leefgebied van bevers vind je tal van ver-
schillende sporen van diezelfde bever. Steile oevers zijn een wereld op zich: allerlei ver-
schillende dierenholletjes kun je er vinden. Poep van paarden of runderen is een spoor dat
verdergaand onderzoek waardig is, er valt van alles aan te ontdekken. Kinderen reageren
vaak eerst met een hartgrondig ‘getver’, maar vinden het altijd leuk om poep te onderzoe-
ken (en er lekker met een stokje in te roeren).

!  d ier s p o r en  z o ek en
" Al struinend kun je diersporen zoeken. Je vindt ze overal. Ze verraden welke dieren

hier zijn geweest.
" Op onderstaande lijst kun je afstrepen welke sporen je vindt.
" De zoekplaten (pagina 108-111) kunnen je helpen.



Pootafdrukken (= prenten) Huisjes
1 Een vogelprent met zwemvliezen 18 Een slakkenhuis
2 Een vogelprent zonder zwemvliezen 19 Een muizenholletje
3 Een hoefafdruk van konik of rund 20 Een konijnenhol
4 Een pootafdruk van . . . . . . . 21 Een spinnenweb
5 Een voetafdruk van een mens 22 Een vogelnest

23 Een molshoop
Poep 24 Een lege mossel
6 Een paardenvijg 25 Een gal
7 Koeienpoep
8 Een hondendrol Andere sporen
9 Vogelpoep 26 Een pad van de grazers
10 Konijnenkeutels 27 Haar van de grazers 
11 Een wormendrol 28 Een vogelveer

29 Een lege eierschaal
Vraatsporen 30 Een bot of skelet
12 Gaatjes in een blad 31 Een visgraat
13 Een tunneltje in een blad 32 Schuim van spuugbeestje
14 Afgevreten gras of plant 33 Een diergeur
15 Afgevreten bast
16 Een afgevreten wilgentak
17 Wormgaatjes in stam of tak
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Veldmuis

Blauwe reiger

p o o tafd ruk k en  



Ree

Hond

Bunzing

Hermelijn

Egel

Vos

 o p  war e  g ro o t t e



Haar van Konik

Haar van Galloway

Tunneltjes in blad

Afgevreten blad

Gaatjes in blad

Afgevreten bast

Gaatjes houtworm
Gangetjes keverlarven

Hondendrol  ± 9 cm

Afgevreten gras

Braakbal ransuil  5 cm

Gallowaypoep 15-20 cm

Door bever 
omgeknaagde boom

Pad van grazers

Paarden
6 cm

Wormendrol

Duivenpoep

Konijnenkeutels
tot 1 cm

Hazen

Kleine m

handpe

Fazantenpoep
2 cm

Ganzendrol 5 cm

Veldmuiskeutels
12 mm



d ier s p o r en

Schuim van spuugbeestje

Vogelnest

Bot

armpen  20 cm

Visgraat

Molshoop

Vossenhol
doorsnede 25-30 cm

Spinneweb

Konijnenhol
doorsnede 15 cm

Aziatische korfmossel

Tuinslakkenhuis

Muizenholletje
doorsnede 2,5-3 cm

nvijg

nkeutel 1,5-2 cm

mantelmeeuw

en  36 cm          

Hand en schouderpen van Fazant

15 cm
10 cm

Grauwe gans
86 x 57 mm

Fazant
40 x 36 cm

Houtduif 
staartpen, 17 cm

Houtduif
handpen, 20 cm



Basterdzandloopkever (holletje
van larve is 1 cm doorsnede)

d ier enh o l l e t je s

Konijnenhol
15 cm doorsnede 

Hol muskusrat (15 cm
doorsnede; alleen bij lage
waterstand zichtbaar)

Holletjes graafbij (1
cm doorsnede)

Bergeend

Holenduif

Steenuil

Holletje ijsvogel (5 cm
doorsnede en rond; zit vaak
net onder een boomwortel)

Oeverzwaluwenkolonie
(holletjes 5 cm doorsnede en ovaal)



!  h o l l e t je s  z o ek en
Steilwanden zijn vaak echte dierenflats. In de steile rivieroevers en wanden van kleidepots,
erosiegeulen en – kuilen kun je allerlei dierenholletjes vinden. Holletjes van graafbijen of
een oeverzwaluwenkolonie, soms 100 holletjes groot. Maar ook wel eens een ijsvogelnest,
een hol van een muskusrat (oever) of konijnenholen (juist niet langs de oever). In een
konijnenhol kunnen natuurlijk konijnen leven, maar ook een holenduif, steenuil of
bergeend. Die vogels broeden in verlaten konijnenholen. 

Als er een vogelkolonie aanwezig is (voorjaar) bekijk de wand dan van een afstand. Kom
voor nadere inspectie over een paar maanden terug. Normaal gesproken kun je de steil-
wand ook van dichtbij bekijken. 
" Kun je holletjes ontdekken?
" Kun je er ook achter komen van wie ze zijn? Bijvoorbeeld door de grootte.

Let wel, een oud hol kan uitgesleten en groter zijn.
" Of door de sporen die je vindt ?

–  Graafbij: wit pleisterlaagje op wanden, zichtbaar bij uitgesleten holletjes
–  Vogel: poep, eierschalen, nestmateriaal
–  Konijn: keutels, haren
–  Muskusrat: looppad of glijbaan

" Zie je de dieren zelf?

!  s peur en  na ar  b e ver s p o r en
Bevers leven op verschillende plekken langs de Maas en de Waal. Een bever spot je niet
zomaar; meestal gebeurt dat in de schemering of in het donker, want ’s avonds worden de
dieren actief. Toch is de aanwezigheid van bevers vaak overduidelijk. Want ze laten veel
sporen achter! Kijk maar op pagina 114-115 en lees verder op pagina 116.
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oliek ev er en gr a a f bi j
In het vroege voorjaar (april)
leggen de oliekevers eitjes, je
ziet ze dan rondlopen. De uit-
gekomen larven kruipen op
(vroeg) bloeiende planten
zoals paardebloemen en wil-
gen. Daar komen graafbijen
nectar en stuifmeel halen, ze
maken er een soort plakkerige
‘broodjes’ van. Een graafbij
graaft een holletje in een steil-

wand of in de grond (in het
zand), legt er een eitje en
plaatst daar zo’n broodje bij:
voedsel voor de uitgekomen
bijenlarve. Een oliekeverlarve
probeert vanaf de plant op de
rug van een nectar- en stuif-
meelhalende graafbij te klim-
men en wordt mee naar een
holletje gevlogen. Daar laat hij
zich vallen, bij het eitje en het
broodje. Beide peuzelt hij op.

Van het eiwitrijke stuifmeel
groeit hij als kool en in het hol-
letje is hij beschermd tegen vij-
anden. Als hij groot is verpopt
hij en komt als kever weer
tevoorschijn. Dan pas kruipt
hij het holletje uit. Oliekevers
heten zo omdat ze, als ze zich
bedreigd voelen, een stinkende
olieachtige substantie afschei-
den. 



spaanders

geschilde tak

beveropgang
20-30 cm breed

afgeknaagde tak
vers gevelde boom

wissel

oude gevelde boom
die weer uitgelopen is
en weer afgeknaagd

burcht

afgeknaagde takken
langs de oever

ingang

kanalen net als ingang alleen
bij laag water zichtbaar



b e ver s p o r en

linker voorvoet
± 8 cm

sleepspoor van takken

sleepspoor van de
staart ± 15 cm breed

dam

kanaal

bij hoogwater afgeknaagde tak

hol in oever
30-40 cmgeveld bos

met spaanders
beklede ligplak

keutels, ± 3 cm
meestal in water, soms
op oever gespoeld

linker achtervoet met
zwemvlies ± 16 cm
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bev er s
Bevers zijn echte houthakkers.
Hele bomen kunnen ze
omknagen, dat doen ze om bij
de takken te komen. Die
gebruikt een bever om burch-
ten en dammen van te bouwen
of als voedselvoorraad. In de
winter eten de dieren vooral
boomschors en twijgen, ’s
zomers meest water- en moe-
rasplanten. Bevers brengen de
meeste tijd door in water van
minstens 50 cm diep. In het
Gelderse rivierengebied
(Gelderse Poort) is dat stil-
staand water (plassen), in het
Limburgse vooral stromend
water (beken die in de Maas
uitkomen), hoewel ook daar
bevers in stilstaand water (de
Maasplassen) voorkomen.
Bevers zijn niet alleen hout-
hakkers, maar ook ware water-
bouwkundigen. In stromend
water kunnen de dieren name-
lijk zelf de waterstand regelen
door dammen te bouwen. In
een Noord-Limburgse beek is
dat al op verschillende plekken

gebeurd. Het opgestuwde
water houdt de ingang van de
burcht onder water en het
meertje is diep genoeg om je
als bever lekker in te voelen.
Een stilstaand watertje is ook
nog goed voor de voedselvoor-
ziening. Er gaan moerasplan-
ten groeien en die vinden ze
lekker. Door het opgestuwde
water kunnen ze bovendien
meer bomen zwemmend
bereiken.
In plassen kunnen bevers de
waterstand minder goed beïn-
vloeden, hoewel ze ook hier
soms de uitstroomopening
afdammen, zoals in de uitdro-
gende Millingerwaard wel
eens gebeurt. Drogen de plas-
sen verder uit dan verzamelen
de dieren zich rond de laatste
poelen waarbij ook de vraat
zich concentreert en grote
oppervlakken bos tegen de
grond kunnen gaan. Niet
alleen om droogte, maar ook
om hoogwater te ontvluchten
trekken bevers soms weg. De
dieren houden dan wel van

water, maar een compleet
overstroomd leefgebied is ook
niet alles; ze zitten zo nu en
dan ook graag op de oever. De
dieren overleven het hoogwa-
ter door in het overstroomde
moerasbos een hoogwater-
platform te bouwen of hun
burcht fors op te hogen. Maar
hoogwater is ook bij uitstek de
gelegenheid om weg te trekken
en zich in nieuwe gebieden te
vestigen.
In het Gelderse rivierengebied
leven nu naar schatting 100
bevers, in Limburg (Maas en
zijbeken) zo’n 30 tot 40. Ver-
der leven er bevers in de Bies-
bosch en in Flevoland. In alle
gebieden zijn ze aanvankelijk
uitgezet (in Limburg is men
daar nog mee bezig). De
meeste dieren zijn afkomstig
uit het Duitse Elbegebied. De
dieren waren begin 19de eeuw
uitgestorven: door de mens
uitgeroeid. Door een zetje in
de rug (uitzetting) zijn ze nu
weer terug in de Nederlandse
natuur.

" Probeer zoveel mogelijk verschillende sporen van bevers te vinden? 
" Heb je ook beversporen geroken? De dieren laten een ‘ziekenhuisgeurtje’ (lysol) in

combinatie met de geur van schoensmeer achter. Bevers markeren met dit ‘bevergeil’
hun territorium. Je vindt het vooral bij opgangen, waar de bever in en uit het water
gaat. Hij smeert het aan plantenstengels of op zelf opgekrabde hoopjes van modder
of rottende planten. Mensen kunnen de geur hoogstens twee dagen nadat hij is afge-
zet nog ruiken.

" Heb je beversporen gehoord: een klap van een beverstaart op het water (boos dier);
een plons van een bever die in het water springt; of  knagen aan een boom?

" Hoeveel verschillende sporen heb je gevonden?
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!  p o ep  o nd er z o ek en
Runderen poepen verspreid door het gebied, op dierenpaadjes stuit je regelmatig op
koeienpoep. Paarden poepen veel meer op vaste plaatsen in het terrein; daar liggen losse
paardenvijgen maar soms ook enorme poepbulten (latrines). Hier mesten hengsten steeds
maar weer, op precies dezelfde plek, om hun territorium aan te geven. Aan poep van de
grote grazers valt veel te ontdekken.

"   Zoek een hoop paardenpoep.
"   Is de hoop vers of oud?
"   Wat voor kleur heeft hij?
"   Zie je beestjes op de poep?
"   Zie je gangetjes van beestjes?
"   Groeien er planten op de poep?
"   Ruik eens. Hoe ruikt het?
"   Peuter de poep met een takje uit 

elkaar.
"   Leven er beestjes in de poep?
"   Zie je schimmeldraden in de poep?
"   Kun je zien wat de konik heeft 

gegeten?
"   Heb je nog meer ontdekt?
" Onderzoek ook eens een oudere of 

juist een versere drol.
" Zie je verschillen tussen de verse en 

de oude? 
" De oude hoop zag er eerst natuurlijk

net zo uit als de verse. Waardoor is
de oude hoop veranderd?

" Onderzoek ook eens de poep van de
runderen. Meestal zijn dit geen slap-
pe koeienvlaaien, zoals bij huisvee,
maar stevige hopen. Dat komt omdat
de dieren ook vezelrijk voedsel eten
(dorre stengels, boomschors). Alleen
in het voorjaar, als ze zich tegoed
doen aan mals jong gras, raken ze aan
de diaree en vind je de bekende koeienvlaaien.



Dode dieren
‘Een groep Zwolse kinderen vond een dode haas. Hij kon er nog niet zo lang hebben gele-
gen. Het lijk zag er vers uit: helder oog, geen maden. We stonden er met een klein groepje
omheen en merkten steeds meer op. Ieder kind zei weer wat anders. Wanneer zou het
gebeurd zijn? En wie zou het gedaan hebben? De darmen waren eruit gehaald, maar niet
opgegeten. Raar vonden we dat. De maag en het hart zaten nog in het dier. Eén pootje was
afgekluifd en er was wat haar van het dijbeen af. Hier moet een dier gestoord zijn, die met
het dijbeen bezig was. Verder zag de haas er nog gaaf uit. Maar het bloed was waterig.
‘Door de regen’, zei een kind. ‘Vanochtend om 5 uur heeft het nog geregend’. Een vos
heeft hem gepakt, dachten we, maar waarom die de darmen niet had opgegeten en er wel
aan poot en dijbeen was geknaagd? De haas was boven in de rug gegrepen, kon je zien.
Later vonden we nog een afgebeten vogelveer naast de dode haas, knaagspoor van een
vos.
Op basis van ons sporenonderzoek trok een deskundige deze conclusie: dier gepakt door
vos, opengetrokken, darmen eruit gehaald en toen gestoord. Later is er een vogel geko-
men, heeft het pootje kaal gevreten, is aan het dijbeen begonnen en is eveneens gestoord.
Precies een week later kwam een andere klas van dezelfde school in Vechterweerd. Van de
haas waren alleen botten en vacht over. De kinderen zouden het aan hun schoolgenoten
vertellen. Bewijsmateriaal werd verzameld. ‘Kijk, dit zijn tandjes. Mag ik die meenemen?’
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poep leef t
De uitwerpselen van de grote
grazers zitten vol leven. Er zit-
ten kleine diertjes in - kevers,
vliegenlarven (maden), wor-
men - en er groeien planten en
paddestoelen op. Aan de bui-
tenkant zie je zoal eileggende
vliegen, gaatjes (gangetjes van
beestjes), wormenpikkende
vogels of paddestoelen (inkt-
zwam) en stikstofminnende
planten rond de poep (brand-
netel, distel). Peuter je poep
uiteen dan tref je schimmel-

draden, onverteerde zaden en
kleine beestjes aan. Door de
activiteit van schimmels, klei-
ne beestjes en de weersinvloed
(zon, regen) verandert poep
en verdwijnt uiteindelijk. De
grote grazers uit de rivierna-
tuur krijgen geen ontwor-
mingsmiddelen toegediend;
hun poep is altijd vrij van gif-
stoffen. Zo wordt er geen
schade toegebracht aan in de
poep levende diertjes (en hun
vijanden) en wordt de natuur-
lijke poepafbraak niet ver-

stoord. Omdat de begrazings-
dichtheid in de riviernatuur
laag is, besmetten grazers
elkaar niet zo snel met wor-
men. Een grazer met wormen
bestrijdt die zelf door bepaal-
de planten te eten. Van
paarden is herhaaldelijk waar-
genomen dat ze massaal boe-
renwormkruid eten, zelf ’s
zomers en in het najaar, als de
plant volgroeid is en bitter en
scherp smaakt. 



Kinderen vinden dode dieren fascinerend. Soms vinden ze het zielig, bijvoorbeeld als die-
ren verdrinken bij hoogwater, soms gruwelen ze even maar tegelijkertijd vinden de meeste
een dood dier reuze interessant. Veel kinderen hebben de gezonde instelling dat dode 
dieren thuis horen in de natuur. Ze zijn verontwaardigd als ze horen dat dode galloways 
of koniks moeten worden afgevoerd, eigenlijk zou je ze moeten laten liggen in het natuur-
gebied. We maken ook vaak mee dat kinderen een dood dier willen begraven of een grafje
bouwen van steentjes, bloemen of blaadjes. Al met al staan kinderen vaak aardig onbevan-
gen bij een dood dier. Vind je het zelf eng of vies, probeer dat dan voor je te houden en ze
niet negatief te beïnvloeden.

!  een  d o o d  d ier  b ek ijk en
" Sta stil bij een dood dier.
" Fantaseer of praat over wat er gebeurd zou kunnen zijn?
" Was het dier ziek, is het verdronken of door een ander dier gepakt?
" Door wie dan?
" Wanneer is het gebeurd? Vandaag, gisteren of nog langer geleden?
" Kun je nog meer aan het dier ontdekken?
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Dode mol
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