
Printding van OERRR
Voeg dit Ding van OERRR toe aan je verzameling! Print de voor- en achterkant en knip ze uit.
Plak de velletjes tegen elkaar, eventueel met karton ertussen. Maak er met een perforator een 
gaatje in en hang de kaart aan je ring van OERRR.

Wil je 4 keer per jaar de échte kaarten van OERRR ontvangen? Klik dan hier.

Kweek
een vlinder

https://www.natuurmonumenten.nl/oerrr/aanmelden


Kweek
een vlinder

Elke vlinder begint als rups. En je 
kunt zelf een rups tot vlinder laten 
uitkomen.

Zoek een rups
Rupsen vind je het makkelijkst 
tussen april en september, meestal 
op planten in de tuin of op jonge 
boompjes. Rups gevonden? 
Onthoud op welke boom of plant 
je hem vond, dan weet je welke 
bladeren hij eet.

Maak een kweekbak
Neem een plastic of kartonnen 
bakje en doe daar ongeveer 7 cm 
aarde in. Doe de rups in de bak en 
sluit de bak goed af met plastic-
folie, vitrage of een deksel. Prik 
gaatjes in de folie of deksel voor 
ventilatie.

Verzorg je rups
Zorg steeds voor genoeg verse 
blaadjes. Zet de kweekbak in een 
onverwarmde maar wel droge 
ruimte, bijvoorbeeld een schuur
of garage. Haal regelmatig de 
rupsenpoep weg en zorg voor een 
rechtopstaand takje waarop de 
vlinder straks zijn vleugels kan 
openvouwen. En nu maar geduld 
hebben: het kan 20 tot wel
40 dagen duren voor je rups een 
vlinder is!
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Ontdek
een nest

Het voorjaar is hét moment waarop vogels weer eieren gaan 
leggen – en dus nesten gaan bouwen. Maar wie bouwt welk 
nest? En waar vind je die zoal? 

Komvormige nesten worden 
gemaakt in bomen, door 
bijvoorbeeld merels, maar ook 
tegen muren of rotsen, door 
bijvoorbeeld de zwaluw.

Holtenesten worden gemaakt 
in holten van bomen of rotsen, 
door bijvoorbeeld de specht of 
mees (bomen), of de mus of 
sperwer (rots, huis, toren).

Platformnesten worden vaak 
gemaakt op hooggelegen 
plekken, door bijvoorbeeld de 
zwarte kraai of de ooievaar.

Grondnesten worden gewoon 
op de grond of in het water 
gebouwd, door bijvoorbeeld 
de meerkoet of fuut (water), 
of de kievit of andere 
weidevogels (grond).
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Maak zelf
compost

Als groente-, fruit- of tuin-
afval (GFT) gaat rotten, wordt 
het vruchtbare compost. Met 
je eigen compostbak maak je 
zo zelf plantenvoeding.

Gebruik een emmer
met deksel
Weinig ruimte? Een oude vuil-
nisbak of emmer is een prima 
compostbak. Heb je geen dek-
sel, maak dan een afdekhoes 
van stof. Maak in de zijkant 
van de emmer kleine gaatjes 
zodat er genoeg lucht bij je 
compost komt. Let op: vliegen 
en andere insecten mogen er 
niet doorheen kunnen. Zet je 
compostbak als het kan op een 
zonnige plek.

Niet al het GFT-afval
is geschikt
Zorg voor een goede verhoud-
ing groen en bruin GFT-afval. 
Koffieprut versnelt het proces. 
Vochtig (niet te nat) en warm 
afval rot het beste. Wikkel 
bijvoorbeeld in de winter een 
stuk oud tapijt om je bak. En 
hussel af en toe de inhoud 
door elkaar zodat er lucht bij 
kan komen. Gebruik geen 
vlees, vet of gekookt voedsel.

Kruimelig bruin? Klaar!
Ziet de inhoud van je bak er 
bruin en kruimelig uit? Dan 
kun je het als voeding aan de 
grond van je plantjes toevoeg-
en. Dat is meestal na ongeveer 
4 maanden. Vergeet je bos-
bloemen niet!
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Gooi
groeibommen

OERRR komt in actie om de 
natuur te helpen. Doe je 
mee? Met het zakje zaadjes 
kan je groeibommen maken. 
Zo help jij de natuur in je 
tuin, straat of in het park.

Zo maak je 
groeibommetjes 
Met groeibommetjes kun je 
bosbloemen zaaien. Dat zijn 
bloemen die het liefst in de 
schaduw van bomen groeien.

1. Pak uit de tuin een kom vol 
aarde of potgrond.

2. Doe daar stukjes klei bij
(die koop je bij speelgoed-
of hobbyzaak). En natuurlijk
de zaadjes.

3. Kneed goed tot alles ge-
mengd is en het aan elkaar 
plakt. Voeg eventueel een 
scheut water toe.

4. Rol 12 à 15 ronde balletjes, 
zo groot als een stuiterbal. 
Laat je bommetjes drogen.

Gooien maar!
Droog? Gooi de groei-
bommetjes waar je maar wilt, 
maar het liefst in de schaduw. 
Dat kan onder een boom in
je tuin, bij de buren, in het 
bos. Nu is het wachten op
de bloemen.


