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WEETJE
Aalscholvers zijn supergoede zwemmers. 
Ze vangen hun vis in zoet of in zout water. Hun 
veren zijn niet waterdicht daarom worden ze nat 
tot op hun blote vel. Zie je een aalscholver met 
gespreide vleugels  zitten? Dan staat hij te drogen!

Met deze kaart van OERRR en Landal GreenParks leer jij deze herfst en winter de bekendste dieren 
en planten van het water herkennen. Heb je iets gezien? Zet een kruisje in het vakje. Heb je iets niet 
gezien? Neem de kaart mee naar huis en zoek daar verder.

En nu…naar buiten! Neem deze kaart mee als je in 
de buurt bent van water, bijvoorbeeld een sloot, 
meer of rivier.

Eerst willen we weten wie je bent.
Steek je vinger in de modder. Zet in het vak hieronder 
je vingerafdruk. Schrijf je naam er bij.

Natuur spotten aan het water

Slaapboom
Een kale winterboom lijkt 
soms vol te zitten met 
grote, bewegende blaadjes. 
Maar kijk eens goed! Het 
zijn tientallen spreeuwen 
of kauwen die zich 
verzamelen in de boom. 
Bijvoorbeeld om te slapen. 

IJslopen
Na een nacht vriezen zijn de 
regenplassen bevroren als 
spiegels met barsten erin. Trek 
je snowboots of regenlaarzen 
aan en loop over de bevroren 
plas. Je weet nooit precies 
wanneer het ijs breekt en hoe 
diep de plas is… KRAAK. 

Hoor je dat?
Hoe klinkt de herfst of winter? Luister 
tijdens je wandeling goed. Blaadjes en 
noten kraken onder je schoenen. Door 
de wind ritselen de droge blaadjes in 
de bomen. Om je heen vallen noten op 
de grond. Of op je hoofd… Een fl inke 
storm is echt zo’n herfstgeluid. Net als 
het geluid van blaadjes vegen. Ganzen 
vliegen luid gakkend door de lucht. 
Hoor jij nog meer?

WEETJE
Eendjes voeren lijkt heel 
leuk. Maar als eenden 
zelf niet naar eten hoeven 
te zoeken, worden ze uit 
verveling agressief naar andere 
eenden. Vriest het?
Dan kunnen eenden je hulp wel goed 
gebruiken. Voer geen witbrood, dat is 
ongezond en kan zelfs het slootwater 
vervuilen. Haver, granen, maïs en 
doperwtjes zijn supergezond en vinden 
eenden heerlijk. Geef niet teveel: dat 
blijft liggen en trekt ratten aan!

OERRR is een initiatief van

WEETJE
De torenvalk is aan 
het ‘bidden’ als ze op 
dezelfde plaats in de 
lucht blijft hangen om 
beter op de grond te 
kunnen kijken. Deze 
manier van jagen kost 
veel energie. Een lekker 
hapje muis kan ze dan 
wel gebruiken.

Hoor je dat?
Hoe klinkt de herfst of winter? Luister 
tijdens je wandeling goed. Blaadjes en 
noten kraken onder je schoenen. Door 
de wind ritselen de droge blaadjes in 
de bomen. Om je heen vallen noten op 
de grond. Of op je hoofd… Een fl inke 

WEETJE

Blauwe reiger

spiegels met barsten erin. Trek 
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de bomen. Om je heen vallen noten op 
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Klaar? 
Heel goed!
Jij bent een Super Speurder!
Ontdek alle OERRR 
activiteiten op onze parken en 
meld je aan voor OERRR.
Kijk op 
landal.nl/oerrr

Midwinternacht
21 december is de kortste dag. Dus de langste 
nacht! Wat ga jij doen in het donker? Een paar 
ideeën: een avondwandeling. Sterren kijken of 
luisteren naar geluiden van dieren, zoals de uil.  

WEETJE
Op sommige plekken in Nederland wordt 
‘s winters riet gesneden door boeren. Die 
gebruiken het voor de daken van huizen. 
Gelukkig blijft veel riet staan. Voor veel 
watervogels is dit een belangrijke schuil- 
en broedplaats.

WEETJE
De bever is het grootste knaagdier van 
Europa. Zie je ergens geknaagde stammen 
langs het water? Dan weet je bijna zeker 
dat er een beverfamilie woont. Ga dan in 
de schemering op pad en kijk eens of je een 
bever kunt spotten.  
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Zoeken naar zaden 
Planten hebben hun zaadjes veilig 
opgeborgen. Maar hoe? En waar? Kijk maar 
goed. Sommige planten, zoals stokroos en 
zonnebloem, verstoppen de zaadjes in het hart 
van de bloem. Bomen pakken het groter aan, 
kastanjes, eikels en hazelnoten zijn hun zaden. 
Help de natuur een handje en begraaf de 
zaadjes op de plek waar je ze volgende zomer 
wilt zien groeien

Populier

 Zwarte elsLisdodde met sigaar

Eendenkroos

Riet

Mug

Wilg

Pitrus

Pijpenstrootje

Stek een tak
Aan de oever van het water 
groeit de wilg goed. In de winter 
worden veel wilgen geknot. 
Snij een tak af en zet die in het 
water. Heeft de stek wortels? 
Dan plant je ‘m voorzichtig in 
een pot met aarde. Stekken kan 
met planten, bomen en kruiden; 
lavendel, rozemarijn, wilg… 
kies maar uit. 

En heb je de vogels gevonden? En geluisterd naar 
de herfstgeluiden? Goed gedaan, speurneus! 
Ga nu op zoek naar deze planten en dieren van het water.

WEETJE
De ‘bloemen’ van de lisdodde 
noemen we ook wel sigaren. In 
het najaar barsten ze open en 
verschijnen de pluizige zaden. 
Ga je samen met je ouders een 
vuurtje stoken? Gebruik dan 
het pluis om je vuurtje aan te 
maken. Het is namelijk heel erg 
brandbaar. 
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