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Mensen dachten vroeger dat een oorworm doofheid kon 
genezen. Oorwormen werden daarom gedroogd en vermalen 
tot poeder. Ook dachten mensen dat oorwormen graag in je 
oor kruipen als je slaapt. Oorwormen kunnen geen doofheid 

genezen en kruipen ook niet in je oor. Ze zijn wel goede helpers om in de tuin te hebben! 
 

Overdag zijn oorwormen verscholen en ‘s nachts komen ze 
tevoorschijn om te zoeken naar eten. Ze eten voornamelijk 
plantenresten en kleine insecten zoals bladluizen, mijten en 
rupsen. Bladluizen eten levende planten op en mijten 
kunnen problemen veroorzaken voor mensen, dieren en 
planten. Oorwormen helpen je dode planten op te ruimen 
en gemene beestjes op te eten.



Deze insecten lijken misschien een beetje eng, 
met hun roodbruine tot bruine kleur, antennes 
op de kop, hun lange lijf en de herkenbare 
tangetjes op het achterlijf. Deze tangetjes 
worden cerci genoemd en worden op verschil-
lende manieren gebruikt. Ze houden er prooien 
zoals vliegen en rupsen mee vast en gebruiken 
de cerci om de prooi naar hun mond te brengen 
zodat ze er van kunnen eten. De mannetjes 
gebruiken de cerci tijdens de paartijd als 
wapens tegen elkaar. Ze proberen te winnen 
zodat ze met het vrouwtje mogen paren. 
Tijdens het paren houdt het mannetje het 
vrouwtje vast met zijn cerci. Als een oorworm 
zich bedreigt voelt steken zij hun cerci omhoog 
om er gevaarlijk uit te zien. Ze kunnen knijpen 
met hun cerci, maar dit is nauwelijks voelbaar 
door mensen.

In Nederland komen 5 verschillende soorten 
oorwormen voor. De meest bekende soort is de 
gewone oorworm (Forficula auricularia). Een 
gewone oorworm vrouwtje is een hele goede 
moeder. Als het vrouwtje de eitjes gelegd heeft 

likt ze, ze de hele tijd zodat ze schoon blijven. 
Dit zorgt ervoor dat er geen schimmelsporen op 
de eitjes komen. Ook beschermt ze de eitjes 
goed tegen onwelkom bezoek en als de jongen 
zijn uitgekomen worden ze nog steeds door de 
moeder beschermd en blijven ze een tijdje bij 
haar. Er zijn maar weinig insecten die zo goed 
voor hun kinderen zorgen. 
 
Oorwormen houden er heel erg van om dingen 
aan te raken, daarom zitten ze graag in spleetjes, 
onder stenen of onder stukken boomschors. Ze 
moeten in een permanent vochtig omgeving 
zijn en kruipen daarom ook graag tussen blade-
ren of in een bloem. Ze overwinteren op een 
beschutte plek. 

Cerci

antennes



Wil jij deze helpers een handje helpen? 
Je kan plekjes maken in de tuin waar oorwormen zich overdag kunnen 
verstoppen. Een stapeltje bladeren in een beschut hoekje van de tuin, 
een paar stenen op elkaar en inheemse bloemen zijn een paar goede 
voorbeelden. Heb je een plekje waar je een huisje voor ze op kan 
hangen, zoals in een boom? Dan kun je een oorwormenhuisje maken.  

BENODIGDHEDEN:
•    Een kleine planten pot die geschikt is voor      

     buiten en die een gat in de bodem heeft 

•    Een stuk touw 

•    Stro. 

Instructies:
1. Pak een hoopje stro, voldoende om de 
pot op te vullen.
 

2. Leg het stro in strookjes op elkaar, Pak 
het stuk touw en gebruik een van de 
kanten om het stro in het midden stevig bij 
elkaar te binden.

3. Pak de andere kant van het touw en 
trek van binnenuit door het gat van de 
planten pot. 

4. Trek het touw zo ver mogelijk aan dat 
de knoop rondom het stro tegen het gat 
van de pot aanzit.

5. Het stro zit nu binnen in de pot. Controleer 
of er genoeg ruimte is voor oorwormen 
om in het stro te kruipen.
 

6. Hang de pot op z’n kop aan een boomtak, 
in een struik of op een ander beschut plekje 
in de tuin. Zorg ervoor dat de oorworm er 

makkelijk in kan kruipen.  

Je kan de pot mooi versieren aan de 
buitenkant met verf of stickers. Zorg er 
wel voor dat het tegen slecht weer kan 
en dat er geen schadelijke stoffen voor 

de oorworm inzitten. 

Hang de oorwormhuisjes op plekken 
waar je graag oorwormen hebt, zoals in 

fruitbomen of vlakbij bloemen waar 
veel bladluizen zitten. 

TIPS!



Een egel gaat in winterslaap in oktober-november en dit 
duurt tot april/mei. Ze slapen in een winternest, een huisje 

waar ze een bedje van droge bladeren in leggen. Deze 
huisjes maken ze op beschutte plekken, onder struiken of 
bomen in bijv. een stapel bladeren. Het belangrijkste is dat 
ze niet direct op de grond liggen, er voldoende ventilatie is en dat ze niet nat worden.   

Normaal slaapt een egel in de winter, en 
wordt tussendoor misschien een paar keer 
wakker om even wat te eten. Als je in de 
winterslaapperiode een egel ziet lopen, is er 
iets mis. Je kan dan de egelopvang of dieren-
ambulance bellen zodat zij de egel kunnen 
helpen.

Vaak denken mensen dat je een egel melk 
moet geven. Dit moet je nooit doen, omdat 
egels hier erge diarree van krijgen. Wat je 
wel kan doen is water voor ze neerzetten. 
Egels eten graag slakken, insecten, regen-
wormen, muizen en mollen. Als hier niet 
genoeg van aanwezig is kan je wat katten-
voer aan ze geven. Probeer ze niet teveel 
bij te voeren, omdat het beter is als ze zelf 
voor hun eten zorgen.  



BENODIGDHEDEN:
•    Kistje of mandje

•    Zaag of snoeischaar 

•    Bladeren en takken 

•    3 plankjes van minimaal 13cm x 13cm voor het gangetje  

•    Hamer en spijkers 

Instructies:
1. Zaag een deuropening van minimaal 
13cm x 13 cm in het kistje of knip dit met 
de snoeischaar uit je mandje 
 

2. Timmer de plankjes met spijkers aan 
elkaar tot een gangetje 

3. Zet het kistje of mandje op zijn kop en 
maak het gangetje vast aan de opening

4. Maak de bovenkant waterdicht met 
bladeren en takken 

5. Leg oude bladeren of wat stro in het 
egelhuisje, zo help je de egel warm te 
blijven 
 

• Kies een plekje uit dat niet bereikbaar is 
voor nieuwsgierige honden en katten.

• Plaats het egelhuis met de opening 
naar het noorden of noordoosten om 

tocht te vermijden.

• Laat het huisje zo natuurlijk mogelijk. 
Wil je je huisje graag versieren? 

Doe dat dat met natuurlijke 
materialen

 

TIPS!

Overdag zijn oorwormen verscholen en ‘s nachts komen ze 
tevoorschijn om te zoeken naar eten. Ze eten voornamelijk 
plantenresten en kleine insecten zoals bladluizen, mijten en 
rupsen. Bladluizen eten levende planten op en mijten 
kunnen problemen veroorzaken voor mensen, dieren en 
planten. Oorwormen helpen je dode planten op te ruimen 
en gemene beestjes op te eten.

Je kan een egelhuisje 
kopen, maar je kan 
ze ook zelf maken!



Vind jij muggen in je kamer ook zo vervelend? Vleermuizen 
vinden muggen hartstikke lekker. Dus als er vleermuizen in 
de buurt leven, heb je geluk! Als je ze met rust laat, eten ze 
zoveel mogelijk muggen voor je op. Hoe klein muggen ook zijn, vleermuizen kunnen ze overal vinden.

Vleermuizen gaan het liefst ’s nachts op pad om eten 
te zoeken. Dan gaan ze vaak met een heleboel 
tegelijk hun schuilplaats uit. Ze zoeken naar muggen, 
nachtvlinders, torren en vliegen.  



Je hebt ze vast al eens zien hangen. Platte 
huisjes in bomen met een opening aan de 
onderkant. Als je naar binnen probeert te kijken 
zie je weinig, omdat de huisjes hoog hangen en 
een smalle opening hebben waardoor je niet 
verder kan zien wie de bewoners zijn. Gelukkig 
kunnen wij je dat wel vertellen.

Deze huisjes heten vleermuiskasten, en zijn 
speciaal gemaakt zodat vleermuizen hier over-
dag in kunnen slapen. Vleermuizen zijn 
beschermde diersoorten die ’s nachts jagen op 
insecten. Vleermuizen gebruiken sonar om de 
insecten te vangen, geluidjes die wij niet altijd 
even goed kunnen horen. Het belangrijkste is 
dat de vleermuizen de sonar wel kunnen horen. 
De geluidjes die ze maken kaatsen terug van de 

insecten (dit heet een echo) en zo weten de 
vleermuizen waar hun maaltijd is. Ze vangen de 
insecten en peuzelen ze in de lucht op. 
Vleermuizen veranderen niet in bloeddorstige 
vampiers die ons ’s nachts komen bezoeken. 
Tenzij je een lekker vliegje, of misschien wel 
een lekkere mug bent… 
 
Een vleermuis houdt zijn winterslaap tussen 
oktober en april. Hiervoor zoeken ze graag een 
rustig plekje waar ze veilig kunnen hangen.
Je kan zelf een vleermuiskast maken, maar je 
kan ze ook kopen.



Amfibieën zoals kikkers en padden houden net als egels 
en vleermuizen, een winterslaap. Waarbij de vleermuis hoog 
weggestopt zit, een egel graag boven de grond in een nestje 
ligt, zoeken dieren zoals kikkers en padden naar een plekje 

onder de grond. Dit plekje moet diep genoeg zijn dat ze niet bevriezen als het heel koud wordt.

Padden maken holletjes onder de grond 
door zich in te graven met hun achterpoten. 
Je kan ze helpen door een strooisel laag van 
bijv. dode bladeren of stro over de holletjes 
heen te leggen als extra isolatie.  
 
Kikkers kunnen zich niet ingraven en zoeken 
daarom verlaten holletjes van andere 
dieren, kuiltjes of verstoppen zich in de 
bodem van vijvers of sloten. Kikkers moeten 
namelijk op een vochtige plek overwinteren, 

anders drogen ze uit. Je kan ze helpen door 
kuiltjes voor ze te graven van een halve 
meter diep en hier bladeren, stro, dakpan-
nen, takjes en stenen in te leggen. Natuurlijk 
moet dit vochtig blijven dus het mag niet 
aangestampt worden. Kikkers hebben zo 
een fijne plek om te overwinteren. Net als bij 
padden kan je kikkers helpen door een 
strooisel laag van bijv. dode bladeren of stro 
over de kuiltjes heen te leggen als extra 
isolatie. 



BENODIGDHEDEN:
•    Een pot  

•    Bladeren, compost en mos  

Instructies:
1. Ga op zoek naar een plek in de tuin die 
donker, vochtig en koel is bij voorkeur dus 
in de buurt van een vijver
 

2. Plaats een pot op zijn zijkant, een klein 
stukje in de aarde 

3. Let erop dat de opening naar het 
zuiden wijst  

4. Bedek de binnenkant en de omgeving 
van de bloempot met bladeren, 
compost of mos

Heb je een vijver? Zorg dan voor 
voldoende waterplanten, drijfplanten en 

oeverplanten voor schuilplaatsen

Je kan de pot mooi versieren aan de 
buitenkant met verf of stickers. Zorg er 
wel voor dat het tegen slecht weer kan 
en dat er geen schadelijke stoffen voor 

de pad in zitten
 

TIPS!

help jij mij aan een 
fijne warme plek 

deze winter?



Vleermuizen gaan het liefst ’s nachts op pad om eten 
te zoeken. Dan gaan ze vaak met een heleboel 
tegelijk hun schuilplaats uit. Ze zoeken naar muggen, 
nachtvlinders, torren en vliegen.  

zet je beste beentje voor en maak 
van jouw tuin een giga groene 

beestenboel!

@dehoep

deel je creaties met ons! 

post jouw gemaakte huisje 
en tag ons in het bericht of 

stuur het naar ons via 
socia media

@dehoep


