
Vlinders kijken 
op Landgoed Schothorst



In de maanden mei tot en met september zie je ze vliegen: 
vlinders! Ook vandaag ga je op zoek naar vlinders. In dit boekje 
vind je allerlei spelletjes en opdrachten over vlinders. Zoek in 
de tuin rond de zonnewijzer de vlinderbordjes. Zoek vervolgens 
dezelfde vlinder op dit papier en doe het spelletje. 
Veel plezier ermee!
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                    Gekleurde vlinders

Vlinders hebben meestal hele mooie kleuren. Rood, 
blauw, wit, geel, zwart, oranje... Hoeveel kleuren zijn 
er in de natuur te vinden, denk je?

Zie je de gekleurde stippen hiernaast? Kun je deze 
kleuren terugvinden in de natuur om je heen. Als je 
iets hebt gevonden met dezelfde kleur, laat het aan 
iemand anders zien. Samen kunnen jullie bewijzen 
dat alle kleuren in de natuur voorkomen!

Waarom denk je dat sommige vlinders zulke felle 
kleuren hebben?

Toevoegen: Er zijn ook vlinders met onopvallende 
kleuren. Waarom zou dat zo zijn?

Kleine vos

De kleine vos kun je herkennen aan zijn 
prachtige kleuren. Het is een bruinrode 
vlinder en als je goed kijkt, zie je aan de rand 
van zijn vleugels allemaal blauwe vlekjes.

De kleine vos kun je zien vliegen van april tot oktober.
In de winter verstopt de vlinder zich op een beschut plekje, bijvoorbeeld 
onder planten. Daar blijven ze de hele winter zitten. Zodra het in het 
voorjaar warm genoeg is, komt de kleine vos weer te voorschijn.
Vooral in augustus zitten er soms veel vlinders van de kleine vos tegelijk op 
distels.

De kleine vos komt veel voor in heel Nederland. Ook in de stad of in de tuin 
heb je een goede kans om de kleine vos te zien!
Het vrouwtje legt haar eitjes in grote pakketten en altijd op de grote 
brandnetel. Dat is namelijk de plant waar de rupsen graag van eten.

Sommige vlinders hebben 
felle kleuren, zodat ze 
opvallen en vijanden ervan 
schrikken. Bijvoorbeeld bij de 
dagpauwoog.
Sommige vlinders hebben 
onopvallende kleuren, omdat 
ze dan niet opvallen, dus als 
camouflage. Dat is het geval 
bij zandoogjes en dikkopjes.

Kleine vos



                    Ruiken en kijken

Ruik eens aan drie verschillende bloemen. Ruik jij het verschil? De vlinder heeft 
geen neus, maar hij kan met zijn voelsprieten en met zijn poten ruiken of hij op 
de goede plant zit! 

Kijk eens door deze caleidoscoop. Kun je alles goed zien of niet? Vraag aan ie-
mand of hij/zij een paar meter verderop stil wil gaan staan. Kijk naar deze per-
soon door de caleidoscoop. Kun je hem/haar goed zien? Vraag nu of hij/zij een 
grote beweging maakt, bijvoorbeeld wapperen met zijn/haar armen. Verandert 
jouw beeld? Een vlinder kan niet zoveel zien met zijn ogen. Alleen bewegingen 
in zijn omgeving kan hij goed waarnemen.

Dagpauwoog

                    Wat hebben vlinders nodig?

Stel jezelf eens de volgende vraag: wat heb ik nodig om te kunnen leven? 
Probeer samen met je (groot)ouders antwoorden te verzinnen. Denk aan eten, 
drinken, een plek om te slapen, kleren om je warm te houden, enz. Wat zouden 
vlinders nodig hebben om te kunnen leven?

Gebruik eventueel de volgende vragen om op ideeën te komen:
a.  Wanneer zie je vlinders vliegen? Als het regent? Of vliegen ze alleen als de 

zon schijnt? 
b. Wat eet jij? Wat eet een vlinder? 
c. Wat eet een rups? Eet hij veel of weinig?

Boomblauwtje

Vlinders hebben warmte nodig en beschutting als het slecht weer is. Vlinders hebben 
nectar nodig. Dit halen ze met hun roltong uit de bloemen van planten.Rupsen eten 
veel. Ze eten van de planten waar ze uit hun eitjes kruipen. Dit zijn de waardplanten.

Als je deze vlinder een keer gezien hebt, vergeet 
je vast nooit meer hoe hij eruit ziet. Het is een 
donkerrode vlinder met vier ‘ogen’ op 
de vleugels. Daarom heet de vlinder 
ook dagpauwoog. 

De dagpauwoog kun je zien in april en 
mei en van juli tot en met september. In de 
winter verstopt de dagpauwoog zich op een 
beschut plekje, bijvoorbeeld onder planten. 
Daar blijven ze de hele winter zitten. Zodra het 
in het voorjaar warm genoeg is, komt de dag-
pauwoog weer te voorschijn.
De dagpauwoog komt in heel Nederland voor. 
Ook in de stad of in de tuin heb je een goede 
kans om de dagpauwoog te zien. 

De rupsen leven van het blad van de grote 
brandnetel.

Dagpauwoog

Het boomblauwtje is een klein blauw vlindertje die je makkelijk kunt herken-
nen door naar de onderkant van zijn vleugels te kijken. Deze zijn zilverwit 
met kleine zwarte stippen.

Het boomblauwtje vliegt van half april tot begin juni en weer in juli en
augustus. Hij leeft in de winter als pop.
Het boomblauwtje houdt van plaatsen waar bomen en struiken staan,
bijvoorbeeld langs bosranden. Hij vliegt best hoog (wel een paar meter
boven de grond).

De rupsen leven van de knoppen van verschillende
planten zoals hulst, klimop en de vlinderstruik. Deze 
planten staan ook vaak bij mensen in de tuin, dus 
daar vliegt het boomblauwtje ook vaak rond.

Boomblauwtje



Witje

                    Van ei tot vlinder via rups en pop

Hieronder staan een paar raadsels. Het antwoord kan zijn: ei, rups, pop 
of vlinder. Het is leuk om antwoord te geven zonder te praten: met een 
beweging. Een vuist voor een eitje, een kronkelende arm voor een rups, stijf 
rechtop staan met je armen tegen je lichaam voor een pop, fladderen met je 
armen voor een vlinder.

Vlinderraadsels
ik eet zoveel als ik kan 
ik ben zo klein dat je mij bijna niet ziet 
ik hang heel stil 
ik ga van bloem tot bloem 
ik word afgezet op waardplanten 
ik warm me op in de zon 
ik ben beschermd tegen kou en regen 
ik barst een paar keer uit mijn vel 
ik ga snel op zoek naar een geschikte partner 
ik spin mijn eigen huis 
ik ben gemaakt van dunne zijdedraadjes 
ik ben in de tuin een graag geziene gast
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De naam zegt het al: dit zijn witte vlinders. Er zijn 
eigenlijk drie verschillende witjes: het groot koolwitje, 
het klein koolwitje en het klein geaderd witje. Als je een 
witje ziet, zal het meestal het klein koolwitje zijn, want die 
komt het meeste voor.

Witjes kun je van april tot oktober zien vliegen in heel Nederland. Witjes 
stellen niet zoveel eisen aan de plek waar ze leven, dus ook in de stad zie 
je ze heel vaak. Verder leven witjes graag in de buurt van akkers en tuinen, 
omdat daar vaak koolplanten staan.

De rupsen van de koolwitjes eten het liefst koolplanten. 
Ze zijn ook gek op Oost-Indische Kers. Een leuke plant voor in je tuin! 
Het witje overwintert als pop.

Witje

Atalanta

                     Zelf vlinders  
onderzoeken

Wil je eens een echt vlinderonderzoek 
doen, net als Meester Prikkebeen?!
Zoek een vlinder in je directe omgeving. 
Kijk op de zoekkaart welke naam deze 
vlinder heeft. Je doet dat door op de 
zoekkaart bij Start te beginnen en 
antwoord te geven op elke vraag. Je zult 
goed naar jouw vlinder moeten kijken! 
(De zoekkaart kun je bij de balie van Het 
Groene Huis halen.)

Als je de naam gevonden hebt, schrijf 
je hem hiernaast op.

Nu ga je op zoek naar meer vlinders 
van dezelfde soort en je zet steeds 
een streepje als je er weer één ziet. 
Dat heet turven! Atalanta

De atalanta is gemakkelijk te herkennen: een zwarte vlinder 
met twee rode banen op zijn vleugels en bovenaan wat 
witte vlekken. 

De atalanta kun je de hele zomer in heel Nederland te-
genkomen. En weet je hoe je atalanta’s in je tuin kan lokken? 
Door in de herfst wat rottend fruit neer te zetten. Dat vinden ze 
heerlijk!
Het bijzondere aan de atalanta is dat het een trekvlinder is. Ieder voorjaar 
vliegt de atalanta van Zuid-Europa naar het noorden. In de herfst trekt 
een deel van de  vlinders weer naar het zuiden. Het is dus een echte goede 
vlieger!

De rupsen van de atalanta leven vooral op de grote brandnetel. Je ziet ze 
het meest bij planten die in de bosrand staan.



Als je vlinders naar je tuin wil lokken, moet je 
eerst weten hoe vlinders leven.
Vlinders hebben nodig:
• nectar uit bloemen
• planten waarvan de rupsen eten
• warmte van de zon om te kunnen bewegen
•  een tuin die niet al te netjes is: plantenstengels, wat droge dode  

planten, grassen, een stapeltje hout e.d.

De meeste vlinders leven van nectar, een stroperig vocht dat ze uit 
bloemen halen. Sommige vlinders, bijvoorbeeld atalanta’s en dagpauwogen 
zijn dol op rottend fruit.

De meeste vlinders leggen hun eitjes op planten die later door de 
rups gegeten zullen worden: de waardplant. Meestal zijn dit wilde 
plantensoorten. Iedere vlindersoort heeft zijn eigen voorkeur. 

Vlinders kunnen pas vliegen als hun lichaamstemperatuur tenminste 20°C 
is, daarom zitten ze het liefst op beschutte plekjes waar ze zich op kunnen 
warmen in de zon. 

Vlinders voelen zich prettig in een tuin met struiken, bomen en planten. 
De variatie helpt vlinders om niet te verdwalen en mannetjes en vrouwtjes 
kunnen elkaar makkelijker vinden.

Als het in september en oktober weer kouder wordt, gaan de vlinders in 
winterrust. Sommige soorten doen dat als vlinder, andere als pop, rups of 
eitje. In de tuin moeten dus ook plekken zijn waar de vlinders zich kunnen 
verschuilen. Dit doen ze bijvoorbeeld tussen snoeihout of dode, droge 
plantenresten. Vlinders houden niet van een nette opgeruimde tuin.

Vlinders in je eigen tuin


