
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – LENTE 
 
De astronomische lente begint op het noordelijk halfrond op het tijdstip wanneer de zon loodrecht boven de 
evenaar staat. Dit is meestal op 20 of 21 maart. Dag en nacht zijn dan even lang. De lente gaat over in de 
zomer rond 21 juni. De meteorologische lente rekent men vanaf 1 maart en deze eindigt op 31 mei. 
 
Jarenlang kende de vier seizoenen hun duidelijke kenmerken: 
 

  
 

  
 
De overgang van de herfst naar de winter van 2021 / 2022 is zo verlopen, dat het eigenlijk één lange 
herfstperiode is geworden. Er is vanaf oktober ontzettend veel regen gevallen, de grond is helemaal verza-
digd. De meeste dagen waren somber en grijs. De winter was zacht, sneeuw hebben we niet gezien. Het is 
nu 1 maart, dat ik dit schrijf, en we hebben in een paar weken tijd al vier heuse stormen meegemaakt: Cor-
rie, Dudley, Eunice en Franklin. Gemiddeld was de temperatuur in Nederland 1,5 - 2 graden hoger dan nor-
maal. En dit was duidelijk te merken aan de natuur. Deze was “volkomen in de war”.  
 
De bloei van planten die normaal gesproken stopt in november of eerder ging gewoon in de winter door. 
 

    
 
De hazelaars en hartbladige elzen begonnen al begin januari te bloeien en de wilgen kregen al vroeg hun 
wollige katjes. Zelfs midden in de winter bloeiden er planten die normaal pas weer net boven de grond ko-
men in maart en april-mei pas gaan bloeien. 
 

    
 
Voor veel dieren is het niet zo gunstig als planten zo vroeg bloeien, want tegen de tijd dat zij uit hun winter 



verblijfplaatsen komen zijn de planten uitgebloeid. Hun nectar en stuifmeel zijn niet ten goede gekomen 
aan bijen, hommels, zweefvliegen en het is niet zeker of er wel genoeg bloeiende planten zijn tegen de tijd 
dat de insecten vliegen. Of de planten ook bestoven zijn is ook maar de vraag, waardoor zij misschien 
geen zaad kunnen vormen. 
 
Vogels raken ook van slag en starten hun voorjaarsgedrag (het afzetten en beschermen van een territo-
rium en het lokken van vrouwtjes met hun gezang) veel vroeger. Er wordt vroeger gepaard en de eieren 
komen uit als er nog niet genoeg insecten zijn en deze hebben de vogels hard nodig  om hun jongen te 
voeren. 
Doorgaans in februari gaan de solitair wonende mannenmollen op zoek naar een vrouwtje. Dan zie je in-
eens hele rijen molshopen tevoorschijn komen. Dit jaar gingen ze begin januari al op pad. 
 

    
 
Het weer in de lente  
Meestal volgt er nog wel na een zachte periode een koude. Zelfs tot in mei kan het ’s nachts nog flink vrie-
zen en dan stagneert de groei en bloei wel weer. Fruittelers besproeien de bloesem om ze tegen bevriezen 
te beschermen. Tussen de bloesem en het ijs blijft hierdoor een laagje water staan. Hetzelfde gebeurt in de 
berggebieden, waar de bloeiende planten onder de sneeuw groeien. 
Het weer in de lente kan heel wispelturig zijn. Warme, zelfs af en toe zomerse dagen, worden afgewisseld  
met koude, gure dagen waarbij de wind een belangrijke rol speelt bij de temperatuurbeleving. Het kan stor-
men en ook hagel- en (natte) sneeuwbuien komen vooral in het begin van de lente nog voor. Meestal na 15 
mei zijn deze winterse plaagstootjes wel voorgoed verdwenen en wordt het langzaamaan zomers. 
 
Lente in de natuur 
De sapstroom, die in de herfst van boven naar beneden in de planten begon te lopen en in de winter tot 
stilstand kwam gaat nu weer omhoog. Dit kun je goed zien bij een berk. Als je een stammetje doorzaagt 
begint de boom te “bloeden”, het sap loopt er aan de bovenkant uit.  
De bladknoppen botten uit en het eerste, frisse groene blad komt tevoorschijn. Ook de bloesemknoppen 
zie je telkens dikker worden totdat ook deze openbarsten, wat je hier kunt zien bij de foto’s van onze ker-
senboom. 
 

   
  
Door de toename van het licht beginnen ook andere planten te groeien. De bolgewassen komen al snel 
boven de grond, als eerste de sneeuwklokjes, die zelfs al in januari kunnen bloeien, gevolgd door de win-
terakonieten en krokussen. Pas daarna volgen narcissen, tulpen en andere planten, maar dit jaar heeft de 
temperatuur de hele boel in de war geschopt. Sneeuwklokjes staan gelijk in bloei met de narcissen en zelfs 
planten die in mei normaal pas bloeien, staan in februari al vol bloemen. 
 

   
 



    
 
Op een van de eerste warme dagen beginnen de vlinders te vliegen, die overwinterd hebben op beschutte 
plekjes. De eerste vlinder die meestal gezien wordt is de citroenvlinder, daarna volgen al snel de dagpauw- 
oog en de kleine vos. De dikke aardhommelkoninginnen kruipen uit hun winterverblijven in de grond en ook 
de honingbijen en koninginnen van de weidehommel hoor je zoemen. 
 

   

 

Citroenvlinder Dagpauwoog Kleine vos  

 

   
Aardhommelkoningin Honingbij Weidehommelkoningin 

 
Steeds meer vogels hoor je zingen, ieder op zijn eigen wijze. De vrouwtjes van de wilde eend krijgen het 
zwaar te verduren. Meerdere woerden vliegen achter één vrouwtje aan en paren met haar. Dit gaat er niet 
zachtzinnig aan toe. Als je een koppeltje eenden daarna ziet lopen, dan loopt het vrouwtje voorop. Als zij 
iets eetbaars heeft gevonden foerageert ze heel onrustig, vaak alleen maar gadegeslagen door manlief, die 
af en toe iets eet. Zij heeft natuurlijk veel voedsel nodig, omdat er flink wat eieren gelegd moeten worden. 
Al vroeg in de lente kun je moeder eend met jongen zien zwemmen. De jongen happen naar insecten. 
Deze bevatten veel eiwitten die de pullen nodig hebben om te groeien. Hoe schattig die jonge eendjes ook 
zijn, geef ze alsjeblieft geen brood. Brood bevat veel zout en is eenzijdig qua voedingsstoffen. Het stilt de 
honger van de eenden, maar ze worden er niet gezond van. 
 

  
 
En wat doet de lente met ons, mensen? 
De dagen worden langer, de zon krijgt meer kracht. We merken dat we energieker worden. De hoeveelheid 
serotonine en dopamine in ons bloed neemt toe en dit zorgt voor positieve, opgewekte gevoelens. We wil-
len naar buiten en weer in de tuin werken, genieten van de zon, de bloemen en de geuren.  
De lente staat in het teken van vruchtbaarheid, zaaien om later te oogsten. Allerlei jaarlijkse feesten zijn 
rond dit thema ontstaan: Pasen, een oorspronkelijk heidens vruchtbaarheidsfeest, werd later gecombineerd 
met een christelijk gebeuren. Pasen met de Paashaas en de verstopte en beschilderde paaseieren. Voor-
afgaand aan Pasen vindt Palmpasen plaats, waarbij kinderen een versierde Palmpasenstok maken met 
bovenin een haantje, gemaakt van zoet brooddeeg. Palmpasen is wel in de vergetelheid geraakt.  
De 1-meiviering met de meiboom, waar omheen gedanst en gezongen wordt, vindt meer in andere landen 
dan Nederland plaats.  
 
 



Ik wens u allen een heerlijke, zonnige lente toe. Geniet van alles dat weer in bloei en tot leven komt! 
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