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Je ziet in de zomer vast wel eens vlinders als je 
buiten loopt. Ze hebben vaak prachtige heldere kleuren en 
fladderen van bloem naar bloem. Deze krant gaat over 
vlinders, maar ook over rupsen en poppen, over eten 
zoeken, overwinteren en nog veel meer. Er zijn opdrachten 
en puzzels die je kunt doen. Vind je het onderwerp leuk? 
Doe dan mee en zoek naar vlinders. In dit krantje staat hoe 
je dat aan moet pakken. Als je het uit hebt ben je een echte 
vlinderexpert!

’s Zomers kun je als je buiten bent heel wat vlindertjes zien 
fladderen. Misschien weet je zelfs al wat namen van 
vlinders die bij jou in de tuin komen. Ze zoeken naar 
nectar die in bloemen zit. Als vlinders rustig zitten en je 
loopt er voorzichtig naar toe, dan kun je ze goed bekijken. 
Vind je de kleuren niet mooi? Vaak zijn ze heel helder en 
opvallend. We kunnen ze dan ook wel ‘levende bloemen’ 
noemen. In Nederland en België samen leven wel 
2500 soorten. Daarvan zie je er overdag maar een aantal: 
de meeste vlinders vliegen ’s nachts!

Waarom eten rupsen zoveel?

Hoe lang leeft een vlinder?

Waar blijft een vlinder in de winter?

Waarom heeft een vlinder 
zo’n lange tong?
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Vrolijke vrije vlinders

1

Ga eens buiten kijken naar 
vlinders. Zie je ze fladderen of 
zitten ze rustig op een bloem? 
Kun je hun lange tongen zien? 
Hiermee zuigen ze nectar op. 
Kijk eens goed hoe ze dat doen. 
Kun je een voorwerp bedenken 
waarmee wij iets naar binnen 
zuigen? Dat lijkt precies op zo’n 
tong, vind je niet?

 Opdracht

Levende bloemen



opvallend gekleurde vleugels, 
de voelsprieten hebben aan het 
eind een knopje en de vleugels 
worden omhooggehouden als de 
vlinders rusten. Nachtvlinders of 
ook wel nachtuiltjes genoemd, 
hebben vaak minder kleur en de 
voelsprieten zijn vaak recht of 
geveerd. Als de nachtvlinder stil 
zit vouwt zij haar vleugels vaak 
opzij of als een dakje over zich 
heen. Nachtvlinders zijn vaak ook 
meer behaard dan dagvlinders. 

Leuk om te doen: als je vlinders wil zien ga eens kijken bij een 
bloemenweide of bij een bosrand: hier vind je veel vlinders. 
Sommige Hortussen, dat zijn museum-tuinen, waar veel verschil-
lende planten en bomen staan, hebben speciale vlinderweiden of 
zelfs vlinderhokken, waar je Nederlandse vlinders kunt bekijken. 
Je kunt daar ook de rupsen en poppen vinden. Vraag eens aan je 
meester of juf of je daar met de klas heen mag.

 Leuk om te doen

Vlinders zijn insecten: ze hebben 
twee paar vleugels, zes poten, 
twee voelsprieten en een lange 
roltong. Hun lijf heeft een kop, 
een borststuk en een achterlijf. 
De kop heeft twee ogen en twee 
voelsprieten, waarmee de vlinder 
kan ruiken; het zijn dus eigen-
lijk ruiksprieten. Het borststuk 
is vaak behaard en hieraan zitten 
de vleugels en de poten, alles 
wat kan bewegen, dus. In het 
achterlijf zitten de darmen en de 
geslachtsorganen. In Nederland 
komen dagvlinders en nachtvlin-
ders voor. Overdag zie je meestal 
dagvlinders. Deze hebben vaak 

Wat is een vlinder?
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voelsprieten

voorvleugels

achtervleugels
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Het leven van de 
vrolijke vlinder

‘t Eitje
De vlinder begint haar leven als 
een piepklein eitje. Vlindereitjes 
hebben allerlei kleuren en vor-
men zodat ze niet opvallen op 
de planten waar ze op worden 
gelegd. Iedere vlinder legt haar 
eitjes goed verstopt op de plan-
ten waar haar jonkies gek op 
zijn, zodat ze meteen kunnen 
gaan eten. Er zijn vlinders die 
wel duizend eitjes leggen, maar 
er zijn er ook die er maar één of 
twee bij elkaar leggen. Binnenin 
het eitje groeit het jonkie van 
een vlinder en tenslotte komt 
het naar buiten als…….

De rups
In het voorjaar komen de eitjes 
uit en gaan de rupsjes op zoek 
naar voedsel: dat is er dan 
meestal volop: lekker verse, 
jonge blaadjes, sappige stengels 
en bloemen. Een rups ziet er 
best wel gek uit: hij heeft een 
kop en daarachter zes kleine 
scherpe pootjes: dat worden 
later de echte poten van de vlin-
der. Daarna komt er een stukje 
niets, en dan komen en vier paar 
buikpoten, dan weer een stukje 
niets en dan nog twee naschui-
vers. Rupsen hebben dus heel 
wat poten teveel! 
Denk niet dat rupsen zomaar 
tevreden zijn met elke plant, 
zeker niet! Veel vlinders leggen 
hun eitjes maar op één soort 
plant zodat hun rupsen daar 
meteen van kunnen eten 
zodra ze uit het eitje kruipen. 
Dat noem je waardplanten. 
Andere vlinders zijn minder 
kieskeurig; hun rupsen eten 

 vlindereitjes



Vlinder
Als de vlinder uit de pop komt 
ziet zij er net zo uit als jij  
’s morgens vroeg; zij is ver-
frommelt en moet zich nog 
aankleden als het ware. Haar 
vleugels zitten nog in elkaar 
en zij kan nog niet vlie-
gen, zij moet ze eerst 
oppompen. Dat doet 
ze door snel met haar 
vleugels te 
trillen en het 
bloed door 
de vleugel-
aderen te 
pompen. 
Dan ontvou-
wen zich de 
vleugels, en 
als de vlinder 
helemaal droog is, 
kan zij wegvliegen. 
Zij gaat voedsel zoeken en 
gaat op zoek naar een 
partner. Het vrouwtje 
zal met het mannetje 
paren, en uiteindelijk zijn we 
weer terug bij het begin als 
ze haar eitjes heeft gelegd. De 
meeste vlinders leven een paar 
weken tot maanden en som-
mige soorten overwinteren.

Wat hebben 
rupsen en 
vlinders nodig?
Vreetbeesten
Dat geldt natuurlijk vooral voor 
de rups; er zijn zelfs vlinders 
die zo kort leven dat ze hele-
maal niet eten. De rups eet 
van de plant waar hij meestal 
als eitje op wordt gelegd, de 
waardplant. Omdat rupsen 
zoveel eten zijn ze niet popu-
lair: mensen vinden ze vraat-

allerlei planten. Is een rups uit 
het ei gekropen dan begint hij 
meteen aan de plant te vreten. 
Want eten, dàt kunnen rupsen 
wel! Ze vreten met z’n allen 
soms een hele struik kaal. Er 
zijn ook favoriete planten zoals 
de brandnetel, waar je verschil-
lende soorten rupsen op kunt 
aantreffen.
De rups begint te groeien van 
al dat eten, en op een gegeven 
moment wordt zijn velletje te 
klein: hij barst er gewoon uit! 
Onder het oude velletje zit 
weer een nieuw, en dit rekt ook 
weer een beetje mee. Rupsen 
vervellen, zoals dat heet, en 
meestal doen ze dat een keer of 

dert in een 
vlinder!. Dit 
gebeuren 
noem je een 
volledige 
gedaante-
verwisseling 
of, met een 
deftig woord, 
metamorfose. 
Sommige poppen 
overwinteren, andere zijn maar 
een paar weken een pop in de 
zomer, maar uiteindelijk is de 
vreetgrage rups veranderd in 
een……..

Zoek eens tussen de planten 
of je rupsen kan vinden: op 
brandnetels die in de zon 
staan, kun je ze vaak wel vin-
den. En op sommige struiken 
zie je er heel veel bij elkaar, als 
in een nest. Wat doen de rup-
sen? Zijn ze nog heel klein? 
Wat zijn de kleuren, kun je 
hem misschien natekenen? 
Hebben ze haren of stekels? 
Hoe lopen ze? Als je heel goed 
luistert kun je ze dan horen 
knagen?

vijf, voordat de rups volwassen 
is. Bij elke vervelling wordt hij 
groter, en kunnen de kleuren 
veranderen en krijgt de rups 
soms stekels, of haren. Tenslotte 
heeft hij genoeg gegeten en 
verandert hij in een……

Pop
Een pop kun je zien als een 
slaapzakje waarin de rups ver-
andert in een vlinder. Sommige 
rupsen trekken hun laatste 
velletje uit en veranderen dan 
langzaam in pop, andere spin-
nen zich helemaal in met zelf-
gemaakte zijden draadjes, dat 
noem je een cocon. Je kunt 
vlinderpoppen wel op een 
muur vinden, vooral Koolwitjes 
doen dat wel eens. Het lijkt een 
soort rustpauze in het vlinder-
leven maar in de pop gebeurt 
van alles: die dikke rups veran-
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 Opdracht



zuchtig, omdat ze in de tuin 
van de planten eten, maar vlin-
ders vinden ze vaak wel mooi. 
Maar …zonder rupsen geen 
vlinders!  
Als er een rupsenplaag is, 
komt dat vaak omdat er veel 
van dezelfde planten bij elkaar 
staan, en daar worden natuur-
lijk veel eitjes op gelegd. 

Nectar
Vlinders hebben nectar nodig, 
wat ze in bloemen kunnen vin-
den: het is een soort suikerwa-
ter. Sommige bloemen zijn heel 
populair: de Vlinderstruik, de 
naam zegt het al, is er zo één. 
Soms moet de vlinder de nectar 
uit heel diepe bloemen halen 
en daarvoor hebben vlinders 
een heel lange tong. De vlin-
der draagt die tong helemaal 
opgerold en rolt die uit als ze 
wil drinken. Sommige vlinders, 
zoals de Kolibrievlinder, doen 
dat, terwijl ze als een helikopter 
voor een bloem hangen.
Daarom fladderen vlinders zo 
vrolijk door de tuin, op zoek 
naar bloemen!
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Schuilplekken
Vaak gaat er een winter over-
heen voor de rups of pop in 
het voorjaar verder kan gaan 
met groeien: ze moeten over-
winteren. Ze verstoppen zich 
goed in de grond of onder bla-
deren. Ook vlinders overwin-
teren wel. Soms buiten, in een 
struik als klimop, of ook wel 
in een schuurtje. Laat ze maar 
rustig hangen en zet in het 
voorjaar de deur maar open; ze 
vliegen vanzelf weg. Vlinders 
die overwinteren zijn vaak de 
eerste vlinders die je hier ziet 
vliegen. De Citroenvlinder en 
de Kleine vos zie je al vroeg, als 
het wat warm is geweest in het 
voorjaar. En dan zijn er ook nog 
vlinders die wegtrekken naar 
het zuiden, naar Spanje of nog 

Leuk om te doen:
In tuincentra worden vaak 
speciale bloemenzaad-meng-
sels verkocht, die van planten 
zijn die vlinders lokken. Zaai 
ze vroeg in het voorjaar en 
de kans is groot dat er vlin-
ders bij je op bezoek komen. 
Vroeg in het voorjaar komen 
vlinders ook graag op 
Afrikaantjes af. 
Neem dan wel de enkel-
bloemige soort, als je ze wilt 
planten.zul je er beslist een 
plezier mee doen. 

verder, om daar de winter door 
te brengen. Kun je je dat voor-
stellen van zo’n klein beestje? 
De Atalanta die je hier van de 
zomer ziet kan hier vorig jaar 
ook geweest zijn!  

’t Zonnetje schijnt…
Vlinders zijn koudbloedig zoals 
alle insecten en moeten zich 
even opwarmen in de zon 
voordat ze kunnen bewegen 
en vliegen. Vaak zien vlinders 
er onhandig uit als ze vliegen, 

Hier zie je een aantal rupsen 
getekend. Alle rupsen geven 
een boodschap, een signaal. 
Kun jij zien welke boodschap 
de rupsen jou geven? 

 Mij kun je niet eten! 

 In ben gevaarlijk! 

 Ik ben iets anders! 

 Pas op, ik kan steken!  

 Ik ben er niet!             
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maar mooi zijn ze wel! Weet 
je dat de kleuren op vlinder-
vleugels worden gevormd door 
heel kleine schubjes? Ze liggen 
als dakpannetjes over elkaar 
heen en glimmen vaak ook nog 
mooi.

Wie doet me wat?
Vlinders en rupsen zijn lekkere 
hapjes voor heel veel andere 
dieren. Daarom zorgen ze 
ervoor dat ze zich kunnen ver-
dedigen. 
Er zijn soorten rupsen die heel 
behaard zijn of allerlei ste-
kels hebben, eruit zien als een 
vogelpoepje, of precies dezelfde 
kleur hebben als de achtergrond 
of zich in een net of web ver-
stoppen. Andere zijn juist heel 
fel gekleurd, zwart met gele 
strepen, als een waarschuwing. 
Die rupsen eten van giftige 
planten en die kleuren beteke-
nen Pas op! Ik ben giftig.
Ook kunnen ze zich voordoen 
als een takje, door zich heel stil 
te houden. Zo vallen ze niet op. 
Spitsmuizen en vogels eten veel 
rupsen en voeren ze aan hun 
jongen. En dat is maar goed 
ook; het is natuurlijk ook wel 
zielig, maar als alle rupsen 
bleven leven zou het een kale 
boel worden. Dus is het maar 
goed dat er veel rupsen gevan-
gen worden. En jonge vogeltjes 

 Er zijn dagvlinders en 
nachtvlinders, maar om het wat 
moeilijker te maken zijn er ook 
nog nachtvlinders die je overdag 
ziet vliegen, dat zijn dagactieve 
nachtvlinders.
 Je kan ook rupsjes vinden 
die geen rupsjes zijn; ze hebben 
wél de drie paar echte pootjes 
vlak achter de kop, maar ze heb-
ben soms wel zes of zeven paar 
buikpoten. Als je ze verschrikt 
steken ze hun lijf in de lucht. Ze 
lijken wel sprekend op rupsjes, 
maar het zijn de larven van  blad-
wespjes. 
 Vlinders en rupsen en pop-
pen ademen met hun buik! In de 
zijkant zitten kleine openingetjes 
waardoor de lucht naar binnen 
kan. Stel je voor dat jij er zo uit-
zag!

Weet je wat?
 Vroeger werden er rupsen 
door mensen thuis gekweekt om 
de zijde van de ingesponnen rup-
sen. Vooral in Frankrijk, waar veel 
van de voedselplanten van de zij-
derups te vinden waren, was dat 
een gewoonte.
 Er zijn rupsjes – van som-
mige blauwtjes – die een tijdje in 
een mierennest wonen: ze schei-
den een stof af die mieren erg 
lekker vinden. Daarom nemen ze 
het rupsje mee naar hun nest, en 
ja, déze rupsjes eten wel van het 
jonge broed van de mieren. Niet 
zo slim van de mieren, dus.
 Sommige rupsen kunnen 
een geur afscheiden, die vies 
ruikt: de Wilgenhoutrups, een 
rups die zo groot is als je vin-
ger en prachtig oranje-paars van 
kleur, ruikt naar azijn.
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 Opdracht

moeten ook eten, nietwaar? 
Zo zit de natuur nou eenmaal 
in elkaar. 

Maar ook vlinders kunnen zich 
onzichtbaar maken. Vlinders, 
vooral dagvlinders die zo mooi 
gekleurd zijn aan de bovenkant, 
zijn aan de onderkant vaak 
grauw of vlekkerig. Zo vallen ze 
niet op tegen de achtergrond. 

En kijk eens naar de Dagpauw-
oog? 
Als die plotseling zijn vleugels 
opendoet zie je twee paar grote 
ogen. Een vogel die de vlinder 
wil opeten schrikt zich lam! 
Zelfs ’s nacht zijn vlinders nog 
niet veilig, want dan vliegen 
er vleermuizen.en die houden 
ook wel van zo’n lekkere dikke 
vlinder! 

Soms vind je wel eens een 
vlindervleugel: neem hem 
mee en bekijk hem eens met 
een sterke loep. Kun je de 
schubjes zien liggen? Zijn er 
veel verschillende kleuren? 
Misschien weet je van welke 
vlinder de vleugel was.



Zet een kruisje achter de 
vlinder die je hebt gezien.

Gehakkelde aurelia

Landkaartje

Kolibrievlinder

Atalanta

Kleine vos

Dagpauwoog

Citroenvlinder

Boomblauwtje

Sommige soorten vlinders 
hebben grappige namen: 
wat denk je van 
Schoenlappers, Zakjesdragers, 
Dikkopjes, Beervlinders en 
Uilen? 
Zoek eens in een boek over 
vlinders naar deze soorten: 
kun je zien waarom deze 
vlinders zo heten?
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 Onderzoek

 opdracht 

Opmerkingen:  

Wat is je opgevallen?  

        

Zoek mee naar 
fladderende vlinders!
Iedereen wil wel vlinders in 
de tuin. Het gefladder van die 
diertjes maakt je blij en geeft de 
zomer iets extra’s. In deze lijst 
van vlinders is te zien, dat de 
rupsen van veel van die soorten 
leven van brandnetels. Die staan 
er toch genoeg zou je zeggen!
Zijn deze vlinders te vinden in de 
tuin of in de parken en plantsoe-
nen bij jullie in de buurt? 
Ga naar buiten en zoek de vlin-
ders van deze lijst!

Gehakkelde 
aurelia 
Vliegtijd: eind maart tot eind oktober 
voorkomen: parkachtig, bosrijk landschap
rups eet: hop, brandnetel, iep, wilg, aalbes 
en kruisbes
bijzonderheden: vlinders overwinteren 
tussen takken en houden van het sap van 
rottend fruit

Landkaartje
Vliegtijd: eind april tot eind september
voorkomen: open plekken en bosranden 
met brandnetels in de zon
rups eet: brandnetel
bijzonderheden: de poppen overwinteren

Kolibrievlinder 
Vliegtijd: april tot eind oktober
voorkomen: heel Nederland
rups eet: planten van de Walstro familie, 
vooral Meekrap, wordt daarom ook wel 
Meekrapvlinder genoemd
bijzonderheden: trekvlinder, overwintert 
niet in Nederland, nachtvlinder.

Atalanta
Vliegtijd: begin mei tot eind oktober
voorkomen: algemeen in Nederland
rups eet: grote en kleine brandnetel, glas-
kruid
bijzonderheden: bijzonder goede trekvlinder 
die niet of zelden in Nederland overwintert. 

Kleine vos 
Vliegtijd: eind maart tot eind oktober
voorkomen: algemeen in Nederland
rups eet: grote brandnetel
bijzonderheden: vlinders zijn zwerflustig 
en overwinteren in holle bomen en in holtes 
in gebouwen.

Dagpauwoog
Vliegtijd: eind maart tot eind oktober
voorkomen: algemeen in Nederland
rups eet: grote brandnetel en hop
bijzonderheden: de vlinder overwintert in 
holle bomen en in holtes in gebouwen en is 
zwerflustig.

Citroen-
vlinder 
Vliegtijd: eind maart tot begin oktober
voorkomen: in parkachtig, bosrijk land-
schap
rups eet: vuilboom en wegedoorn
bijzonderheden: de vlinder overwintert in 
graspollen en struikgewas dicht bij de grond 
en is zwerflustig.

Boomblauwtje 
Vliegtijd: april tot midden september
voorkomen: in parkachtig, bosrijk land-
schap 
rups eet: hulst, klimop, vlinderstruik, kar-
dinaalsmuts, rode kornoelje, kattenstaart
bijzonderheden: overwintert als pop en de 
vlinders houden van de nectar van bloeiende 
struiken. 



Wat heb je nodig?
Schaar, lijm, dun ijzerdraad, kraaltjes, 

verf of stiften of kleurpotloden, kleren-

hanger, draad, naald. 

Hier zie je plaatjes van drie ver-
schillende vlinders. Maak een 
paar kopieën en knip de vlin-
ders uit. Op het plaatje staat een 
mobile met drie vlinders, maar 
je kunt natuurlijk veel meer 
vlinders maken! Maak van dun 
ijzerdraad en kraaltjes voelsprie-
ten. Plak steeds twee vlinders op 
elkaar met de aderen naar buiten. 
Kijk goed dat je de juiste soort 
op elkaar plakt. Vergeet ook niet 
de voelsprieten ertussen te plak-
ken!. Kleur de vlinders. Maak aan 
het uiteind van een draad een 
knoopje en prik met een draad 
aan een naald door de vlinder 
heen. Meer dan een vlinder aan 

1

2
3

4
5

6
7

 Zelf maken: 

een draad? Leg dan steeds een 
knoopje voor je een vlinder aan-
rijgt of gebruik een kraaltje. Let 
op het evenwicht, de voelsprieten 
maken het vlindertje zwaarder 
aan de voorkant. Hang ze met 
een draad aan de klerenhanger. 
Je kunt er zoveel vlinders aan-
hangen als je wil, in alle kleu-
ren van de regenboog. Hang de 
mobile op een plek waar hij vrij 
kan bewegen en laat de vlinder-
tjes vliegen! 

Tip 1: je kunt natuurlijk ook 
glitters, pailletten en stikkers 
gebruiken om alles mooi op te 
sieren. Gebruik lekker je fantasie. 
Tip 2: Je kunt de vlindertjes ook 
op satéprikkers plakken. Zo kun 
je ze tussen bloemen en planten 

steken als versiering.

 Doen
De meeste nachtvlinders komen uit na mei, als de nach-
ten warm zijn. Kijk eens of je mee kan met een excursie 
over nachtvlinders. Deze worden wel gegeven door men-
sen van insectenwerkgroepen, de Vlinderstichting of de 
KNNV. Je kunt ook zelf ’s avonds, als het donker is vlin-
ders lokken. Als je dan een wit laken beschijnt met een 
sterke lamp komen er vlinders op af. Bekijk ze dan maar 
eens goed!



Dan kun je nog meer lezen in… 
Dagvlinders in beeld, e 4,75. In dit boekje 
wordt het leven van de dagvlinders uitgebreid 
beschreven, en het is voorzien van prachtige 
illustraties. Alle dagvlinders op een uitklapkaart.
Verkrijgbaar bij de boekhandel 
of via www.knnvuitgeverij.nl Dit project werd mede 

mogelijk gemaakt 
door: VSB Fonds
en het K.F. Heinfonds.

Colofon
Samengesteld door en 
op aanvraag te verkrijgen bij
KNNV 
Postbus 310, 
3700 AH Zeist

www.knnv.nl 
Illustraties en tekst: 
Renée den Besten, Bilthoven
Vormgeving:  UltraMarijn, Leusden
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 Puzzel

	kleinevos  poten  rui-
ken  bladeren  stekels 
 rupsje  brandnetel
 naschuivers  nectar 
 vlinderstruik

Als je hieronder alle antwoorden goed invult, ontstaat er in 
de gekleurde balk een woord dat bij een vlinder hoort.

Oplossing puzzel

Oplossing signalenspel
 Mij kun je niet eten! (d)
	In ben gevaarlijk! (e)
 Ik ben iets anders! (a)
 Pas op, ik kan steken! c)
 Ik ben er niet! (b)





















Wil je nog meer weten ...


