
   

 

 

 

 

 

Winter in de natuur ! 

Ook onze regio is stevig in de greep van de winter gekomen. Een mooi moment 

voor deze eerste nieuwsbrief “Natuur in de buurt”, welke tweewekelijks 

verschijnt om natuurwetenswaardigheden met u te delen. En u te inspireren om 

er zelf ook op uit te gaan! 

 
              Foto: IVN NatuurKiekers – Jordan Blauw 

Deze Schotse hooglanders in het Bentwoud en de Galloways in onder meer 

Zegersloot-Noord hebben een stevige vacht die hen beschermd tegen de 

winterkoude. Deze runderen stammen vrij direct af van het Oerrund en zijn 

gewend altijd buiten te leven. Zij beschikken over een hoge mate van 

zelfredzaamheid en overlevingskwaliteiten. Omdat het bij veel sneeuwval en 

vorst voor hen lastig wordt in onze parken voldoende voedsel te vinden, worden 

de dieren hier bijgevoerd. Ga zelf ook eens op zoek naar deze prachtige grazers 

in onze gemeente. 
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                Foto: IVN Natuurkiekers – Pieter van Dijk 

Ook kleinere zoogdieren, zoals hazen, moeten de winter door zien te komen, want 

zij houden geen winterslaap. De voeding bestaat uit enkele grassprietjes die nog 

door de sneeuw doorkomen of die bereikt worden met wat graafwerk. 

Heb je al eens een winterwandeling door de polder gemaakt? Het is echt de 

moeite waard om te zien hoe mooi het landschap is en hoe onze dieren de winter 

doorkomen. De hazen zitten nu trouwens al in de paartijd en de mannetjes zijn 

bij elkaar te zien, sneeuw of niet!  

Wandeltip: Molenviergang Aarlanderveen  www.molenviergangaarlanderveen.nl/wandelroutes 

 

http://www.molenviergangaarlanderveen.nl/wandelroutes
http://www.molenviergangaarlanderveen.nl/wandelroutes


Vogelvoerderplaats BC De Veenweiden (De Vlinder) 

Om de vogels in het Heempark de winter door te helpen is bij het 

bezoekerscentrum De Veenweiden een vogelvoederplaats ingericht. Hier doen 

Koolmezen, Pimpelmezen en staartmezen zich tegoed aan de vetbollen en 

zonnepitten. Ook de Vink en Merel zoeken iets van hun gading. De Roodborst en 

Heggenmus speuren vooral onder de voedertafel naar gevallen voedselresten. 

Dus ondanks de tijdelijk sluiting van ons bezoekerscentrum als gevolg van de 

coronapandemie is er in de tuin nog van alles te ontdekken! 

 

Paddenpoelen in Heempark aangelegd 

Om de amfibieën, zoals kikkers, padden en watersalamanders in het Heempark  

Zeegersloot Noord meer kansen te geven, worden er meerdere “paddenpoelen” 

aangelegd. Dit ondiepe, stilstaande water biedt deze dieren de mogelijkheid om 

hier hun eieren te leggen. In het voorjaar hopen we de eerste kikkerdril en 

paddensnoeren te vinden. 

 
                   Foto: Stef Strik 


