
NATUUR IN HET OOSTERDELGEBIED – WINTER 
 
Op 1 december begint de meteorologische winter en deze duurt drie maanden. Volgens de astronomische ka-
lender begint de winter op 21 december. Deze datum is gebaseerd op de stand van de zon, die dan loodrecht 
boven de Steenbokskeerkring op het Zuidelijk halfrond staat. 
 
De warme kleuren van de herfst maken plaats voor de koelere kleuren van de winter. 
 

   
 
Wat gebeurt er zoal in de natuur in deze periode?  
De winter is een periode van verstilling. De natuur is in rust. 
De bladeren van loofbomen en struiken zijn meestal rond deze tijd allemaal gevallen net als de vruchten. De 
knoppen (blad- en vruchtknoppen) zijn gevormd zodat deze in de lente weer kunnen uitbotten. Het “werk is 
gedaan”. De sapstroom is stil komen te staan net als de groei.  
Zaden zijn op de grond terechtgekomen of door de wind of dieren verspreid. De zaden die zich nu nog aan de 
bomen of aan dode stengels bevinden vormen het voedsel voor vogels en zoogdieren. Deze laatste moeten 
dan wel in staat zijn om naar boven in de stengels te klimmen. Wij hadden voorheen een stukje tuin omge-
vormd tot een graanakkertje dat ons meer ging om de klaprozen, de korenbloemen en de kamille die er groei-
den. Als de tarwekorrels rijp waren hoorde je geritsel tussen de droge halmen en dan zag je ineens een veld-
muisje de halmen inklimmen om zaden te bemachtigen. De stengel boog door onder het gewicht van de muis. 
Waarschijnlijk kon hij op de grond nu op zijn gemak de graankorrels eten of verzamelen. Een grappig gezicht. 
Elzenproppen, berkenzaadjes, kaardenbollen, vormen net als de zaaddozen van Phlomis prima voedsel voor 
o.a. sijzen, barmsijzen, vinken en putters. Pimpelmezen zijn zo licht in gewicht dat zij gemakkelijk onderstebo-
ven aan de dunne takjes van een berk de zaadjes kunnen eten. 
 

    
Barmsijs op riet *1) Putter bij kaardenbol Sijs bij elzenproppen*2) Vink op phlomis 

 
Voor vogels die voor hun voedsel afhankelijk zijn van open water wordt het moeilijk als er ijs ligt. Vaak zie je 
groepen vogels dicht bij elkaar zitten bij een nog niet dichtgevroren plek, maar als ook deze afgedekt is door 
een laag ijs, vertrekken watervogels vaak naar groter water, zoals het IJsselmeer. Duizenden vogels kun je 
daar dan aantreffen. Andere vogels zoeken plekken op waar water niet snel bevriest, zoals afwateringskana-
len of stromend water. IJsvogels overleven vaak een strenge winter niet. 
 

   
Blauwe reiger *3) Watervogels bij de Noorderplas IJsvogel *4) 

 
Vogels blijven in de winter warm door hun veren op te zetten. De luchtlaag tussen de veren zorgt zo voor een 
extra isolatielaag. Op de foto van de putter hierboven kun je dat goed zien. 
’s Nachts kruipen kleine vogeltjes dicht bij elkaar. Meesjes overnachten vaak met meerdere in een nestkastje.  
Boomkruipers hebben vrij lange staartjes. Zij kruipen dan ook vaak in een kring bij elkaar met de kopjes naar 
binnen gericht en de staartjes als een krans naar buiten.  



Vogels zijn in de winter stil. Pas in het voorjaar beginnen zij weer volop te zingen, op één vogel na, de rood-
borst. Al ’s morgens vroeg, als het nog aardedonker is, hoor je ook in de winter zijn of haar parelende zang. 
Zowel mannetjes als vrouwtjes zingen. Hiermee stellen zij hun voedselterritorium veilig. En dit doen zij heel 
fel. Ze verdragen geen soortgenoten in hun directe nabijheid. Daarom kan het voorkomen dat wanneer er 
twee roodborsten in je tuin verblijven, de een in de voortuin zijn domicilie heeft en de ander in de achtertuin. 
Wij hebben momenteel een heel fanatieke roodborst in de voortuin. Het korfje met vetbollen in de appelboom 
beschouwt hij echt als zijn eigendom. Zodra er een koolmees bij komt vliegt hij er als de wiedeweerga op af en 
jaagt hij deze weg. Hij lijkt iets toleranter te zijn naar pimpelmeesjes toe. 
 

    
 

     
 
Je kunt vogels de winter door helpen door ze te voeren met speciaal voor hen bestemd vogelvoer zoals vet-
blokken gevuld met zaden, bessen of insecten, ongebrande vogelpinda’s, universeelvoer (verkrijgbaar bij de 
dierenwinkel), potten vogelpindakaas, havervlokken, meelwormen en strooivoer (gemengde zaden) of stukjes 
appel en rozijnen. Geef ze geen brood of met zout gekookte rijst, dit is te zout. Zorg ervoor dat je niet te veel 
voer in vogelhuisjes of op de grond strooit maar net genoeg om op een dag op te krijgen. 
Als er sneeuw ligt hoef je niet voor water te zorgen, maar vriest het dan is geschaafd ijs een goede vervanger.  
   
Overwintering 
Zoogdieren krijgen aan het eind van het jaar een dikkere vacht.  
Verschillende dieren houden om te kunnen overwinteren een winterslaap. Ze trekken zich terug op een veilige 
plek, vaak met meerdere bij elkaar. De dieren die geen winterslaap houden gaan er even kort op uit om eten 
te bemachtigen, daarna zoeken zij een beschutte plek om zo min mogelijk last te hebben van de kou. 
Vleermuizen die hier in het gebied voorkomen zijn een van de soorten die een winterslaap houden. Ze zoeken 
een plek op waar het zo’n 5 à 10 graden Celsius is en hangen daar dan ondersteboven aan hun poten. Hun 
lichaamstemperatuur daalt, waardoor zij weinig energie verliezen.  
Ook egels houden min of meer een winterslaap. Zij trekken zich terug onder een hoop takjes en bladeren. Als 
het even minder koud is ontwaken zij uit hun winterslaap en gaan dan op zoek naar eten, waarna zij zich weer 
terugtrekken. Egels hebben het momenteel erg moeilijk. Hun leefgebied gaat steeds meer verloren aan ver-
stedelijking Ook in het verkeer vallen veel slachtoffers. Wij kunnen egels o.a. helpen door in de herfst blader-
hopen te maken of te zorgen voor een “egelhuis”. Bij www.natuurmonumenten.nl vind je bouwtekeningen om 
zelf een egelhuis te maken. 
 

 **)  *)  *) 
 

  

Verscheidene soorten knaagdieren zoe-
ken in de winter warme plekken op om te 
overwinteren en vinden deze vaak in hui-
zen. Deze huismuis doet zich tegoed aan 
een bruine boterham. 
 
*5) 

 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/


Sommige knaagdieren hebben op verschillende plekken voorraden voedsel aangelegd. Als deze voorraden 
zich buiten hun hol bevinden dan verlaten ze kort hun hol om te eten en trekken zich daarna terug. 
 

    
 
Een gewone bosmuis in onze tuin legde een voorraad kersenpitten aan in het houthok. In de sneeuw zagen 
we zijn voetsporen hiernaartoe. Op de volgende foto’s zie je een gewone bosmuis die een vetbol uit een korfje 
steelt en naar zijn hol brengt. 
   
Nadat insecten hun eitjes afgezet hebben sterven ze. Sommige insecten overwinteren als ei, rups of als pop in 
de strooisellaag of in of aan plantenstengels. Daarom is het belangrijk om een tuin niet “winterklaar” te maken 
door alle dorre planten af te knippen. Je kunt dit beter in het voorjaar doen, zodat er insecten beschikbaar ko-
men in het voorjaar als vogels hun jongen ermee moeten voeden, maar ook opdat deze insecten zich kunnen 
ontwikkelen tot het stadium van volwassenheid. 
 

  
 

    
 
En hoe mooi is het niet als rijp en sneeuw deze planten bedekken met een witte laag. 
 
Sommige volwassen insecten gaan in de herfst al op zoek naar een geschikte plaats om de winter door te 
brengen en vinden deze in onze huizen of schuren. Het is bekend dat de volgende vlinders graag een koele 
plek, zoals een schuur opzoeken. Vind je in de herfst een vlinder in huis, dan kun je hem het beste voorzichtig 
overbrengen naar een koelere plaats. 
 

    
Citroenvlinder Dagpauwoog Kleine Vos Gehakkelde aurelia 

 
Ook grote aantallen lieveheersbeestjes en een enkele bladpootrandwants zoeken wel eens de warmte van 
onze huizen op. Zij kunnen op zich geen kwaad in je woning. 
 

   



Kikkers kunnen in een diepe sloot de winter overbruggen, maar wanneer er ijs ligt kan er zuurstofgebrek op-
treden. Kikkers overwinteren daarom net als padden ook wel op het land onder een hoop bladeren of onder 
een plank in een holletje. 
 
En wat betekent winter voor ons, mensen? 
Door alle technische ontwikkelingen en onze manier van leven zijn wij behoorlijk ver afgedwaald van de ma-
nier waarop zoogdieren leven. De dagen zijn in de winter kort, maar ons leven is zo opgebouwd dat we toch 
net zo vroeg opstaan als ’s zomers om naar ons werk te gaan. Je doet gewoon de verlichting aan en daarom 
hoef je ’s avonds ook niet eerder naar bed. Maar als je echt de deur niet uit hoeft en het is guur winterweer, 
dan steekt toch ook bij ons het “oergevoel” op en draaien we ons nog eens om in ons warme bed. 
We komen wel buiten, maar na het halen van een “frisse neus” waarderen we ons warme huis weer enorm. 
 
We genieten van zonnig vriezend weer, vooral wanneer het gesneeuwd heeft en er ijs ligt. 
 

   
 
We binden de schaatsen onder en halen de sleetjes van zolder. Met blije gezichten ontmoeten we elkaar. 
 

   
 
We hangen feestverlichting op in de straat, maken het ons comfortabel met een knapperig haardvuur en drin-
ken warme chocomelk.  
 

  ***)   *) 
 
We vieren Sinterklaas, Kerst en luiden het oude jaar uit en het nieuwe jaar in met oliebollen en sterretjes.  
 

 *)   *)  
    

Ik wens u allen een prachtige, zonnige winter met sneeuw en ijs, gezellige feestdagen en vooral een heel ge-
lukkig en gezond 2023. 
 
Danny Disma-van Laar   
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